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Претплатата за 2003 година изнесува
9.200 денари. Овој број чини 220
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1309. 
Врз основа на член 131 став 2 од Уставот на Републи-

ка Македонија, по повод утврдувањето на Нацртот на 
амандманот XIX  на Уставот на Република Македонија, 
Собранието на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 10 септември 2003 година, ги донесе следниве 

 
З А К Л У Ч О Ц  И  

1. Нацртот на амандманот XIX на Уставот на Републи-
ка Македонија се става на јавна дискусија. Јавната дискуси-
ја трае 30 дена од денот на објавувањето на овие заклучоци 
во �Службен весник на Република Македонија�. 

2. Нацртот на амандманот XIX на Уставот на Репуб-
лика Македонија заедно со овие заклучоци, ќе се објави 
во сите дневни весници во Република Македонија. 

3. Граѓаните, политичките партии, здруженијата на 
граѓаните, органите и организациите, како и другите 
учесници во јавната дискусија, своите забелешки, 
предлози и сугестии по Нацртот на амандманот XIX, 
непосредно да ги упатуваат до предлагачот - Владата 
на Република Македонија. 

4. Предлагачот-Владата на  Република Македонија, 
да ја следи и сумира јавната дискусија и најдоцна 30 
дена по завршувањето на јавната дискусија на Собра-
нието да му достави Извештај за резултатите од јавната 
дискусија и Текст на предлогот на амандманот XIX на 
Уставот на Република Македонија. 

5. Овие заклучоци ќе се објават во �Службен вес-
ник на Република Македонија�.   
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

        Бр. 07-4303/8                           Претседател 
10 септември 2003 година   на Собранието на Република 

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

___________ 
1310. 
Врз основа на член 15 став 2 и член 64 точка 2 од За-

конот за Народна банка на Република Македонија 
(�Службен весник на РМ� бр. 3/2002 и 51/2003), Советот 
на Народна банка на Република Македонија, на својата 
VII седница, одржана на 10.09.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВА-
ЊЕ, ПРОДАЖБА, ЦИРКУЛАЦИЈА И ИСПЛАТА НА 
БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ НА НАРОДНА БАНКА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
1. Во Одлуката за издавање, продажба, циркулација и 

исплата на благајнички записи на Народна банка на Репуб-
лика Македонија (�Службен весник на РМ� бр. 53/2002) во 
потточка 2.15 по став 3 се додава нов став 4 кој гласи: 

�При примена на принципот за сразмерна распределба 
Народна банка има право да го зголеми понудениот износ 
наведен во проспектот, како резултат на заокружување на 
распределените износи на 100.000,00 денари.� 

2. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена 
од денот на објавувањето во �Службен весник на Ре-
пуб ика Македонија�. л

 
 О.бр. 02-15/VII-1/2003  Претседател 
10 септември 2003 година   на Советот на Народна банка на 
             Скопје         Република Македонија 
                   Гувернер, 
            Љубе Трпески, с.р. 

1311. 
Врз основа на член 42 став 2 од Законот за девизно 

работење (�Службен весник на РМ� бр. 34/01, 49/01, 
103/01 и 51/03) и член 64 став 1 точка 22 од Законот за 
Народна банка на Република Македонија (�Службен 
весник на РМ� бр. 3/02 и 51/03), Советот на Народна 
банка на Република Македонија, на својата VII седни-
ца, одржана на 10.09.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ 
И УСЛОВИТЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАИ  

ЗА СКЛУЧЕНИ КРЕДИТНИ РАБОТИ 
 
1. Во Одлуката за начинот и условите за поднесува-

ње на извештаи за склучени кредитни работи (�Служ-
бен весник на РМ� бр. 53/2002) во точка 4 став 1 се вр-
ши следната измена: 
а) во алинеја 1 и 2 зборовите: �180 дена� се замену-

ваат со зборовите: �една година�. 
2. Во точка 5 се вршат следните измени: 
а) во став 1 под А. алинеја 1 зборовите: �во странс-

тво� се заменуваат со зборовите: �на нерезидент�. 
б) во став 1 под Б. во алинеја 1 зборовите: �во 

странство� се заменуваат со зборовите: �на резидент од 
нерезидент�. 

3. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена 
од денот на објавувањето во �Службен весник на Ре-
публика Македонија�. 

 
 О.бр. 02-15/VII-2/2003  Претседател 
10 септември 2003 година        на Советот на Народна банка  
             Скопје      на Република Македонија 
                   Гувернер, 
            Љубе Трпески, с.р. 

___________ 
1312. 
Врз основа на член 20 став 3 од Законот за девизно 

работење (�Службен весник на РМ� бр. 34/01, 49/01, 
103/01 и 51/03) и член 64 став 1 точка 22 од Законот за 
Народна банка на Република Македонија (�Службен 
весник на РМ� бр. 3/02 и 51/03), Советот на Народна 
банка на Република Македонија, на својата VII седни-
ца, одржана на 10.09.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЕВИДЕНТИРА-
ЊЕ НА КРЕДИТНИТЕ РАБОТИ СО СТРАНСТВО 

 
1. Во Одлуката за евидентирање на кредитните ра-

боти со странство (�Службен весник на РМ� бр. 53/02) 
во точка 2 зборовите: �180 дена� се заменуваат со збо-
ровите: �една година�. 

2. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена 
од денот на објавувањето во �Службен весник на Ре-
публика Македонија�. 

 
 О.бр. 02-15/VII-3/2003  Претседател 
10 септември 2003 година        на Советот на Народна банка  
             Скопје      на Република Македонија 
                   Гувернер, 
            Љубе Трпески, с.р. 
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1 31 . 
Врз основа  на членовите 44 и 48 од Законот за спорт (�Службен весник на Република Македонија� бр. 

29/2002), директорот на Агенцијата за млади и спорт, објавува 
 

Л И С Т А 
НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

    ЗА ПЕРИОДОТ МАЈ 2002 - ЈУНИ 2003 ГОДИНА 
 

Ре .
бр. 

Име и презиме на 
категоризираниот спортист    Стекната спортска категорија 

Остварени резултати на официјални 
меѓународни натпревари кои се во ка-
лендарот на европските и светските 
асоцијации и државни првенства 

1. 
 

Кизов Атанас спортист од светска категорија ФИДЕ мајстор - за пласман  7 место 
на шаховска олимпијада во Истан-
бул - Р. Турција, одржана од 28.10 
до 12.11.2000 година 

2. Митков Марјан спортист од светска категорија ФИДЕ мајстор - за пласман  7 место 
на шаховска олимпијада во Истан-
бул - Р. Турција, одржана од 28.10 
до 12.11.2000 година 

3. Богдановски Влатко спортист од светска категорија велемајстор - за пласман 7 место на 
шаховска олимпијада во Истанбул - 
Р. Турција, одржана од 28.10 до 
12.11.2000 година 

4. Митков Никола спортист од светска категорија велемајстор - за пласман 7 место на 
шаховска олимпијада во Истанбул - 
Р. Турција, одржана од 28.10 до 
12.11.2000 година 

5. Недев Трајко спортист од светска категорија интернационален мајстор - за плас-
ман 7 место на шаховска олимпијада 
во Истанбул - Р. Турција, одржана 
од 28.10 до 12.11.2000 година 

6. Јаќимовиќ  Драгољуб спортист од светска категорија интернационален мајстор - за плас-
ман 7 место на шаховска олимпијада 
во Истанбул - Р. Турција, одржана 
од 28.10 до 12.11.2000 година 

7. Ибрагимов Могамед спортист од светска категорија   борач-слободен стил за освоено 3 
место во категорија до 85 кг., на 
Олимписките игри во Сиднеј - Ав-
стралија од 15.08. до 15.09.2000 го-
дина. 

8. Бошевска Мирјана спортист од светска категорија пливач- освоено 4 место во дисцип-
лината 400 м. мешано на европско пр-
венство, што се одржа во Минхен, 
Германија 

9. Гаџиханов Насир спортист од светска категорија борач-слободен стил за освоено 8 
место во категорија до 76 кг., на 
Олимписките игри во Сиднеј - Ав-
стралија од 15.08. до 15.09.2000 го-
дина  

10. Каранфилов Ванчо спортист од светска категорија стрелец - освоено 3 место во дис-
циплината воздушен пиштол во фи-
нале на СП во стрелаштво за лица со 
хендикеп, што се одржа од 03 до 
13.07.2002 год. во Сеул, Јужна Кореја 

11. Љуљзим Вренези спортист од меѓународна категорија борач-слободен стил во категорија 
до 69 кг., за освоено 4 место на ЕП за се-
ниори од 19 до 22.04.2001 год. во Бу-
димпешта, Унгарија 

12. Димковски Миле спортист од меѓународна категорија куглар-за освоено 7 место во екипна 
конкуренција на СП, што се одржа од 
19 до 25.05.2002 год., во Осијек, Р. Хр-
ватска 

13. Манев Костадин спортист од меѓународна категорија куглар-за освоено 7 место во екипна 
конкуренција на СП, што се одржа од 
19 до 25.05.2002 год., во Осијек, Р. Хр-
ватска 

14. Манев Тодор спортист од меѓународна категорија куглар-за освоено 7 место во екипна 
конкуренција на СП, што се одржа од 
19 до 25.05.2002 год., во Осијек, Р. 
Хрватска 

15. Анастасов Лазо спортист од меѓународна категорија куглар-за освоено 7 место во екипна 
конкуренција на СП, што се одржа од 
19 до 25.05.2002 год., во Осијек, Р. 
Хрватска 
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16  Арпад Борош спортист од меѓународна категорија куглар-за освоено 7 место во екипна 
конкуренција на СП, што се одржа од 
19 до 25.05.2002 год., во Осијек, Р. 
Хрватска 

17. Фучкар Дамир спортист од меѓународна категорија куглар-за освоено 7 место во екипна 
конкуренција на СП, што се одржа од 
19 до 25.05.2002 год., во Осијек, Р. 
Хрватска 

18. Ајдин Менсур спортист од меѓународна категорија куглар-за освоено 7 место во екипна 
конкуренција на СП, што се одржа од 
19 до 25.05.2002 год., во Осијек, Р. 
Хрватска 

19. Миладиновски  
Александар 

спортист од меѓународна категорија пливач-кој на ЕП во Берлин-Германи-
ја, кое се одржа во период од 25.07 до 
04.08.2002 год., ја исполни нормата 
согласно член 25 точка 2 од Правил-
никот 

20. Стефановски Томи спортист од меѓународна категорија маратонско пливање-за 5 место во 
генерален пласман во Светски куп-
маратон 2001 год. 

21. Недев Дејан спортист од меѓународна категорија традиционално карате - освоен сре-
брен медал за сениори во фукуго, на 
ЕП одржано во период од 31.06 до 
01.07.2002 год., во Москва, Русија 

22. Наковска Оливера спортист од меѓународна категорија стрелец-освоено 5 место во дисципли-
ната спорт пиштол и 8 место во дис-
циплината воздушен пиштол (жени) 
во финале на СП во стрелаштво за 
лица со хендикеп, што се одржа од 
03 до 13.07.2002 година во Сеул, 
Јужна Кореја 

23. Јовановски Бранимир спортист од меѓународна категорија стрелец-освоено 5 место во дисципли-
ната малокалибарски  пиштол слобо-
ден избор во финале на СП во стре-
лаштво за лица со хендикеп, што се 
одржа од 03 до 13.07.2002 година во 
Сеул, Јужна Кореја 

24. Китанска Нада спортист од меѓународна категорија стрелец во дисциплината воздушна 
пушка - која ја има исполнето нормата 
на Балканското првенство одржано во 
период од 20 до 24.02.2002 год.,  во 
Истанбул, Р. Турција, согласно член 
33, табела 5 од Правилникот 

25. Нацева Гордана спортист од меѓународна категорија за освоено прво место во ракомет за 
титула  европски шампион за нат-
преварувачката сезона 2001/2002 г. 

26. Плошницкаја Оксана спортист од меѓународна категорија за освоено прво место во ракомет за 
титула  европски шампион за нат-
преварувачката сезона 2001/2002 г. 

27. Ферзалиева Лариса спортист од меѓународна категорија за освоено прво место во ракомет за 
титула  европски шампион за нат-
преварувачката сезона 2001/2002 г. 

28. Чупиќ Мирјана спортист од меѓународна категорија за освоено прво место во ракомет за 
титула  европски шампион за нат-
преварувачката сезона 2001/2002 г. 

29. Дину Луминица спортист од меѓународна категорија за освоено прво место во ракомет за 
титула  европски шампион за нат-
преварувачката сезона 2001/2002 г. 

30. Златановска Елена спортист од меѓународна категорија за освоено прво место во ракомет за 
титула  европски шампион за нат-
преварувачката сезона 2001/2002 г. 

31. Малахова Наталија спортист од меѓународна категорија за освоено прво место во ракомет за 
титула  европски шампион за нат-
преварувачката сезона 2001/2002 г. 

32. Боева Клара спортист од меѓународна категорија за освоено прво место во ракомет за 
титула  европски шампион за нат-
преварувачката сезона 2001/2002 г. 

33. Будимир Андријана спортист од меѓународна категорија за освоено прво место во ракомет за 
титула  европски шампион за нат-
преварувачката сезона 2001/2002 г. 

34. Калиниченко Ирена спортист од меѓународна категорија за освоено прво место во ракомет за 
титула  европски шампион за нат-
преварувачката сезона 2001/2002 г. 

 

. 
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35. Андрушењко Ања спортист од меѓународна категорија за освоено прво место во ракомет за 
титула  европски шампион за нат-
преварувачката сезона 2001/2002 г. 

36. Кастратовиќ Индира спортист од меѓународна категорија за освоено прво место во ракомет за 
титула  европски шампион за нат-
преварувачката сезона 2001/2002 г. 

37. Платон Анжела спортист од меѓународна категорија за освоено прво место во ракомет за 
титула  европски шампион за нат-
преварувачката сезона 2001/2002 г. 

38. Бујанова Олга спортист од меѓународна категорија за освоено прво место во ракомет за 
титула  европски шампион за нат-
преварувачката сезона 2001/2002 г. 

39. Велкова Милева спортист од меѓународна категорија за освоено прво место во ракомет за 
титула  европски шампион за нат-
преварувачката сезона 2001/2002 г. 

 
314. 

Л И С Т А 
НА СТРУЧНИТЕ ЛИЦА-ТРЕНЕРИ КОИ УЧЕСТВУВАЛЕ ВО РАБОТАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ 

 НА СПОРТСКИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА ГОРЕНАВЕДЕНИТЕ КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
 

Ред. 
бр. 

Име и презиме на 
стручни лица- тренери Стекната спортска категорија 

Остварени резултати на официјални ме-
ѓународни натпревари кои се во кален-
дарот на европските и светските асоци-

јации и државни првенства 
1. Кочовски Иван селектор на машката шаховска репре-

зентација 
за пласман 7 место на шаховска олим-
пијада во Истанбул-Р. Турција, одржа-
на од 28.10 до 12.11.2000 година  

2. Пауновски Бранко секундант на машката шаховска 
репрезентација 

за пласман 7 место на шаховска олим-
пијада во Истанбул-Р. Турција, одржа-
на од 28.10 до 12.11.2000 година 

3. Дарлев Ристо селектор на боречката македонска 
репрезентација 

за освоено 3 место во категорија до 85 кг., 
на Олимписките игри во Сиднеј-Австра-
лија од 15.08. до 15.09.2000 год. 
 (Могамед Ибрагимов-борач) 

4. Алајбегу Ментас тренер на боречката македонска 
репрезентација 

за освоено 6 место на ЕП за сениори 
Будимпешта, Унгарија, 2000 г. (Љуљ-
зим Вренези-борач) 

5. Атанасовски Александар тренер на македонската кугларска 
репрезентација 

за освоено 7 место во екипна конку-
ренција-куглање на СП, што се одржа 
од 19 до 25.05.2002 г., во Осијек, Р. 
Хрватска 

6. Петров Ристо селектор на македонската кугларска 
репрезентација 

за освоено 7 место во екипна конкурен-
ција во куглање на СП, што се одржа од 
19 до 25.05.2002 г., во Осијек, Р.Хрват-
ска 

7. Поповски Димитрија тренер на македонската пливачка 
репрезентација 

Александар Миладиновски-пливач-кој на 
ЕП во Берлин-Германија, кое се одржа во 
период од 25.07 до 04.08.2002 год., ја ис-
полни нормата согласно член 25 точка 2 
од Правилникот 

8. Недев Венцислав тренер на македонската традиционална 
карате репрезентација 

традиционално карате-освоен сребрен 
медал за сениори во фукуго, на ЕП одр-
жано во период од 31.06 до 01.07.2002 г. 
во Москва, Русија (Недев Дејан) 

9. Келешов Александар тренер на македонската репрезентација 
за спорт и рекреација на инвалидите 

за освоено 3 место во дисциплината 
воздушен пиштол во финале на СП во 
стрелаштво за лица со хендикеп, што 
се одржа од 03. до 13.07.2002 г. во Се-
ул, Јужна Кореја (Каранфилов Ванчо) 

10. Панов Александар тренер на Р.К. Кометал Ѓорче Петров за освоено прво место во ракомет за 
титула европски шампион за натпре-
варувачката сезона 2001/2002 г. 

11. Радиќ Владимир тренер на Р.К. Кометал Ѓорче Петров за освоено прво место во ракомет за 
титула европски шампион за натпре-
варувачката сезона 2001/2002 г. 

 
 Бр. 08-2689/1                               Директор, 

6 август 2003 година                                                        Георги Трајчев, с.р.     
           Скопје   
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И С П Р А В К И  
По извршеното срамнување со изворниот текст утврде-

но е дека во текстот на Буџетот на Република Македонија 
за 2003 година (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 21/2003), направена е грешка поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА 2003 ГОДИНА  
Во I Општ дел, во членот 1 наместо износот 

�55.146.067.000� треба да стои износот �55.226.067.000�; 
наместо износот �54.546.067.000� треба да стои износот 
�54.626.067.000�; наместо износот �59.218.280.000� тре-
ба да стои износот �59.298.280.000� и наместо износот 
�59.028.280.000� треба да стои износот �59.108.280.000�. 
Во членот 3 наместо износот �67.294.067.000� треба 

да стои износот �67.374.067.000�.  
         Бр. 10-4322/2     Од Законодавно-правната 
5 септември 2003 година      комисија на Собранието на 
              Скопје        Република Македонија 

___________  
Во Правилникот за спроведување на ослободување-

то од царина и други давачки, акциза и данок на дода-
дена вредност (ДДВ), при увоз на добра-стоки и за 
обезбедување на средства за плаќање на акцизa и ДДВ 
за прометот на добра и услуги во земјата, потребни за 
реализирање на проекти финансирани со парични 
средства на странски донатори, донесен од министерот 
за финансии, а објавен во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 54 од 19 август 2003 година, кон-
статирани се технички грешки поради што се дава  

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСЛОБО-
ДУВАЊЕТО ОД ЦАРИНА И ДРУГИ ДАВАЧКИ, АКЦИ-
ЗА И ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ (ДДВ), ПРИ 
УВОЗ НА ДОБРА-СТОКИ И ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА 
СРЕДСТВА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА АКЦИЗА И ДДВ ЗА ПРО-
МЕТОТ НА ДОБРА И УСЛУГИ ВО ЗЕМЈАТА, ПОТРЕБ-
НИ ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ 
СО АРИЧНИ СРЕДСТВА НА СТРАНСКИ ДОНАТОРИ П 

1. Во членот 4, став (2), точка 2, во алинеја 3, обја-
вена на страна 14, наместо постојната алинеја 3 треба 
да стојат алинеите 3 и 4 кои гласат: 

�- име на имплеменаторот кој е задолжен за реали-
зирање на проектот и 

- дата на договорот склучен помеѓу Владата на Ре-
публика Македонија и странскиот донатор (со наведу-
вање на неговото име), во кој има клаузула дека дони-
раните средства не можат да се користат за плаќање на 
јавни давачки во Република Македонија.�. 

2. Во Образецот А3-П, објавен на страна 17, во нас-
ловот наместо зборовите: �за обезбедување средства од 
Буџетот на РМ за плаќање на ДДВ и акциза за проме-
тот на добра и услуги во земјата за реализирање на 
проекти� треба да стојат зборовите: �БАРАЊЕ за обез-
бедување на средства за плаќање на акциза и ДДВ од 
Буџетот на Република Македонија за прометот на до-
бра  услуги во земјата за реализирање на проекти�.  и 

                                                              Од Редакцијата 
_____________________________________________  

MАКЕДОНСКА МУЗИЧКА ИНДУСТРИЈА 
24. 
Врз основа на член 146 од Законот за авторски и 

сродни права  (�Сл. весник на РМ� бр. 47/96,3/98) и 
член 22 од Статутот на Македонска Музичка Индуст-
рија - Здружение на фонограмски продуценти (во ната-
мошниот текст ММИ), Собранието  на Здружението, на 
22.05.2003 година, донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ФОНОГРАМИ  

Член 1 
Овој правилник ги одредува условите под кои ко-

рисниците -  физичките или правните лица (во ната-
мошниот текст: корисници) на територијата на РМ, мо-
жат да ги обавуваат следните активности: 

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

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

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

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

ви на фонограми со снимени авторски музички дела и 
изведби за наставни цели; (во натамошниот текст: ко-
ристење). 

Член 2 
Корисникот треба  користењето на фонограми  да 

го пријави во ММИ, а ММИ ќа ја утврди висината на 
надоместот за соодветното користење, согласно важеч-
ката Тарифа. ММИ со корисникот може да  склучи и  
договор  (во натамошниот текст: индивидуална спогод-
ба) со којшто ќе се утврди висината на надоместокот за 
користење (во натамошниот текст: надомест). 
ММИ има право да наплатува надоместок за кори-

стење и тогаш, кога корисникот нема да го пријави ко-
ристењето и не склучи индивидуална спогодба со која-
што ќе биде  утврдена висината на надоместокот. Во тој 
случај, се применува важечката Тарифа за користење ко-
јаш о претставува составен дел на овој правилник. т 

Член 3 
Корисниците се должни во рок од 15 дена по кори-

стењето на фонограмите да достават список на сите 
употребени фонограми до ММИ, а во случај, кога се 
плаќа месечен паушал (точка 1 и 3 од член 1 од овој 
правилник), тие се должни списоците да ги доставуваат 
еднаш месечно.  

Член 4 
Должности на корисникот се:  
- да и ги доставува на ММИ сите  релевантни пода-

тоци за утврдување на висината на надоместокот;  
- да го подмири утврдениот, односно договорениот  

износ на надоместок во одредениот рок, а корисникот 
кој го плаќа надоместокот паушално, мора во рокот 
одреден со овој правилник или индивидуалната спо-
годба, да ги подмирува износите на месечниот паушал; 

- да исполнува и други услови, одредени за одделен 
начин на користење, утврдени во овој правилник или 
индивидуална спогодба; 

- да ги почитува изведувачките и моралните права 
на изведувачите и сите права на производителите на 
фонограми. 
Секое друго однесување, ММИ ќе го третира како 

кршење на правата на изведувачите и на производите-
лит  на фонограми. е 

Член 5 
Корисниците не треба да  пријавуваат користење на 

фонограми во наставата во училишта и градинки, каде 
што се изведува редовно школување и воспитување, 
ниту пак во музички училишта. 
Користењето на фонограми во наставата, за која-

што учесниците треба да плаќаат школарина (освен му-
зичките училишта), корисниците мораат да го пријават 
најдоцна 10 работни дена пред почетокот на учебната 
година или на курсот, а ММИ ќе одреди еднократен на-
доместок за користење за времетраењето на школската 
година или на курсот. 
Корисникот мора да го подмири надоместокот пред 

почетокот на наставата или на курсот, ако во индиви-
дуалната спогодба не е утврдено поинаку.  

 
Член 6 

Добротворните приредби се ослободени од плаќање 
на надоместок, со тоа што организаторите мораат изно-
сот на надоместокот, којшто би морале да го платат за 
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користењето на фонограми, во рокот одреден за плаќа-
ње на надоместокот, да го дозначат на ММИ и воедно, 
да наведат на која жиро-сметка ќе одат средствата за 
добротворни цели. 
ММИ, надоместокот од претходниот став на овој 

член, во рок од 15 дена ќе го префрли на жиро-сметка 
отворена за добротворни средства. 
Организаторите на добротворни приредби, мораат 

на ММИ, покрај списокот на употребени фонограми, 
да и достават и потребни докази за добротворниот ка-
рактер на приредбата. 
Во случај, ако ММИ оцени дека фонограмите не 

биле употребени на приредбата чијшто профит е наме-
нет исклучиво за добротворни цели, во рок од 8 дена 
од приемот на уплатата, го известува корисникот и му 
поставува дополнителен рок за доставување на потреб-
ните докази за добротворниот карактер на приредбата.  
Во случај кога корисникот и во оставениот рок не 

ги поднесе задоволителните и веродостојните докази, 
или ММИ утврди дека приредбата не била до таа мера 
добротворна за да  може корисникот да биде ослободен 
од плаќање на надоместот, користењето на фонограми 
на таа приредба ММИ ќе ја третира и пресмета како и 
секое друго користење. 
Во случај ако ММИ утврди дека корисникот  упо-

требил само дел од средствата собрани на приредбата  
во добротворни цели, може корисникот да  го ослободи 
од плаќање на  само сразмерниот дел на средства што 
се собрани и употребени во добротворни цели.    

Член 7 
За добротворни приредби се сметаат: 
- приредби чиј организатор е организација, реги-

стрирана како непрофитна организација за добротвор-
ни  дејности; 

- приредби на коишто сите учесници настапуваат 
бесплатно, а организаторот за тоа поднесува соодветни 
докази; 

- приредби за кои финансовата документација која-
што организаторот мора да ја поднесе најдоцна 15 дена 
по приредбата, докажува дека трошоците не надмину-
ваат 35% од сите приходи.  

Член 8 
ММИ може со корисниците кои се здружени во ин-

тересни заедници или здруженија, а во одделни случаи 
и со корисниците кои ќе ги одреди Собранието на 
ММИ, да склучи посебни тарифни спогодби ако тие 
содржат и одредби, коишто би претставувале поеконо-
мично работење на ММИ, овозможуваат посредување 
на подетални податоци за користење или други повол-
ности за поефектно остварување на целите на ММИ.  

Член 9 
Освен при јавно емитување, кога корисникот може 

да избира меѓу различните начини за утврдување на 
надоместокот, коишто содржат различни критериуми и 
параметри, основа за одредување на надоместокот е 
приходот остварен при користење на фонограмите.  
Кај начините на користење, кај коишто тешко може 

да се утврди непосредна или посредна имотна корист, 
се зема предвид трошковна пресметка на користење 
бруто хонорар којшто го примаат учесниците ако тој го 
надминува износот на други приходи (влезници или 
други облици на плаќање), или ако влезот е слободен, а 
над местокот може да се одреди и во паушален износ. о 

Член 10 
Измени на тарифата предлага Собранието на ММИ. 
Министерството за култура ги одобрува предложе-

нит  измени. е 
Член 11 

Радиодифузните организации се должни на ММИ 
да и доставуваат еднаш месечно прегледи на емитува-
ните дела (во натамошниот текст: прегледи). 
Организаторите на културно-уметнички и забавни 

приредби се должни на ММИ да и доставуваат преглед 
за тоа кои фонограми ги употребиле. 

Прегледот има значење на финансиски документ, 
па затоа корисникот одговара за правилноста и висти-
нитоста на податоците коишто ги содржи истиот.  

Член 12 
Прегледот од претходната точка од овој правилник 

треба да ги содржи следните податоци: 
- целосно и правилно определување на снимката 
- изведувач/и 
- производител на фонограмот на којшто е издадена 

снимката  
- датум на користење. 
 ММИ може по потреба да им одреди на корисни-

ците, за секое користење, а може и само за одделни на-
чини на користење, да достават и евентуални други по-
датоци, потребни за правилна пресметка на надоместо-
кот и подоцнежната  распределба на надоместоците. 
ММИ може на корисниците да им одреди посебен 

образец или облик (на пример, компјутерски преглед) 
за пријава на употребените фонограми. Собранието на 
ММИ може да одлучи, на корисникот кој прегледот  на 
употребени фонограми го доставува во облик  којшто 
ги намалува трошоците на работата на ММИ, навреме-
но да им признае посебен попуст.  

Член 13 
Корисникот мора  да го пријави користењето на фо-

нограми во ММИ, најдоцна 5 работни дена пред  поче-
токот на користењето, ако со овој правилник или некој 
друг евентуален акт не е поинаку определено, а во слу-
чајот на паушално плаќање за користење, најдоцна 15 
дена по користење, односно до секој 10-ти во месецот 
за претходниот месец.  

Член 14 
Заедно со податоците за употребените фонограми, 

корисниците мораат во рокот од претходниот член од 
овој правилник, да ги достават и релевантните подато-
ци коишто ММИ ќе ги употреби како основица за прес-
метка на надоместокот.  
Со овој правилник утврдени се  три начини за опре-

делување на основицата, при што, секогаш се употре-
бува само еден од начините. Ако основицата може да 
се определи  на  повеќе начини, истата се одредува на 
начинот којшто во овој правилник е наведен пред дру-
гите можни начини.   

1 начин 
Основицата се одредува во проценти во зависност од: 
- приходот остварен при користење на фонограмите 

(влезници, консумација, покачена цена во моментот на 
користење на фонограмите ) 

- пресметката  на трошоците на приредбата или 
- бруто хонорарот на учесниците во приредбата, ако 

е тој поголем од приходите од приредбата.  
2 начин 

Во случај кога учесниците настапуваат бесплатно, 
ако влезот е слободен, ако не можат да се достават по-
датоците за одредување на висината на надоместокот 
според претходниот став на овој член, или пак, подато-
ците за приходот од приредбата или за хонорарите на 
учесниците се нереални, основицата се одредува спре-
ма бројот на седиштата или на можните посетители, а 
може и по м2 од просторот за приредби, така што на 1 
м2 се  сметаат по 2 можни посетители; тарифата може 
да го одреди најмалиот број на посетители. Утврдениот 
или добиениот број на посетители се множи со просеч-
ната цена на влезницата за истородни или слични при-
редби во ист временски период.  

3 начин 
Во случај  кога приредбата на којашто се употребу-

ваат фонограми е целосно без приход и сите учесници 
настапуваат бесплатно, или пак, надоместокот е помал 
од најнискиот паушално утврден износ определен за 
одделен начин на користење и за основицата, не може 
да се земе ниту еден друг податок за приредба или за 



15 септември 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 - Стр. 7 
 
користење на фонограми, основицата не се одредува, 
туку корисникот плаќа паушален надомест одреден со 
тарифата за истиот начин на користење, на која фоно-
грамот бил употребен.   

Член 15 
Во случај кога податоците за одредување на основица-

та од претходниот член на овој правилник, коишто ги до-
ставува корисникот, не се доволни за одредување на осно-
вицата или пак, ММИ оцени дека не се веродостојни, мо-
же од корисникот да побара, во одреден рок да ги допол-
ни податоците или да достави дополнителни докази за по-
датоците, врз основа на кои ќе се пресмета основицата.  
Ако корисникот во одредениот рок не ги дополни 

податоците или не достави дополнителни веродостојни 
докази, ММИ може да се обиде сама да ги пронајде по-
датоците коишто би можеле да претставуваат основица. 
Во случај да не можат да се најдат таквите податоци, а 
податоците коишто ги доставил корисникот се нереални 
или отстапуваат од податоците карактеристични  за ко-
ристењето на фонограмите коишто корисникот ги прија-
вил, ММИ може според сопствена оценка да ја одреди 
висината на основицата, такашто ќе ги употреби просеч-
ните податоци за вообичаеноста на користење на фоно-
грамите, на начинот којшто го пријавил корисникот.  

Член 16 
Правилникот влегува во сила осмиот ден од објаву-

вањето во �Службен весник на РМ�. 
 

      А.бр. 8/03           Претседател  
22 мај 2003 година        на Собранието на ММИ, 
      ко Ристовски, с.р.    Скопје           Злат

    
Т А Р И Ф А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ФОНОГРАМИ  
Тарифните ставки на одделни тарифни броеви се 

однесуваат на одделни начини на утврдување на осно-
вицата за плаќање на надоместокот, утврдена во члeн 
14 од Правилникот за користење на фонограми, а за 
јавно емитување во член 9 од истиот правилник. 

 
I. Јавно изведување со помош на фонограми  
А. Концерти, забавни приредби и караоке, освен ди-

скотеки, каде што изведувачите настапуваат на музичка 
осн ва (плеј-бек), а најмалку вокалот е отпеан во живо о 

Начин 1. 2. 3. 
Надоместок 6 % 20 2.250,00 ден 
Во случај изведувачите да настапуваат со целосна 

снимка (целосен плеј-бек), износот на надоместокот се 
зголемува за 25%. 
Надоместокот е одреден за една приредба и се пла-

ќа за секоја приредба одделно.  
Б.  Дискотеки и угостителски објекти каде што из-

ведувачите настапуваат на музичка основа (плеј-бек), а 
најмалку вокалот е отпеан во живо   

Начин 1. 2. 3. 
Надоместок 6 % 30 2.800,00 ден  
Во случај изведувачите да настапуваат со целосна 

снимка (целосен плеј-бек), износот на надоместокот се 
зголемува за 25%. 
Надоместокот е одреден за една приредба и се пла-

ќа за секоја приредба одделно. 
В. Повремени приредби со танци во сали за танцу-

вање или други простории, коишто не се наведени во 
другите тарифни броеви, со исклучок на угостителски-
те објекти и дискотеки, без оглед на начинот на емиту-
вањ  на фонограмите е  

Начин 1. 2. 3. 
Надоместок 6 % 30 2.800,00 ден  
Надоместокот е утврден само за една приредба и се 

плаќа за секоја  приредба одделно.  

II. Емитување со фонограми, јавно пренесување  
и секундарно емитување  

А. Дискотеки  
Надоместокот се пресметува паушално, во зависност 

од просечниот број работни денови во месецот, без ог-
лед  фактичкиот број работни денови во месецот.  на 

 Број работни денови месечно 
Можен број 
посетители 

1 - 4 5 - 8       9 - 12 

до 50 5.700,00ден 7.080,00ден   8.760,00ден 
од   51 до 100 7.075,00ден 8.155,00ден 10.100,00ден 
од 101 до 150 8.155,00ден 9.770,00ден 11.455,00ден 
од 151 до 200  9.770,00ден 11.117,00ден 12.800,00ден 
од 201 до 250 11.117,00ден 12.465,00ден 13.475,00ден 
од 251 до 350 12.465,00ден 13.812,00ден 14.815,00ден 
од 351 до 450 13.812,00ден 15.160,00ден 16.170,00ден 
од 451 до 600 15.160,00ден 16.510,00ден 17.518,00ден 
од 601 натаму 800,00 ден. за секои дополнителни 100 

можни посетители  
 Број работни денови месечно 
Можен број 
посетители 

13 - 16 17 - 20 

до 50 10.590,00ден 12.130,00ден 
од   51 до 100 11.790,00ден 13.475,00ден 
од 101 до 150 13.140,00ден 14.800,00ден 
од 151 до 200 14.485,00ден 16.170,00ден 
од 201 до 250 15.835,00ден 17.520,00ден 
од 251 до 350 17.180,00ден 18.870,00ден 
од 351 до 450 18.530,00ден 20.215,00ден 
од 451 до 600 19.880,00ден 21.560,00ден 
од 601 натаму 800,00 ден. за секои дополнителни 100 

можни посетители  
Надоместокот се плаќа месечно. 
Б . Угостителски објекти 

Можен број посетители Надоместок 
до 50 1.350,00ден 
од   51 до 100 1.880,00ден 
од 101 до 150 2.700,00ден 
од 151 до 200 3.500,00ден 
од 201 до 250 4.550,00ден 
од 251 до 300 5.350,00ден 
од 301 до 350 6.150,00ден 
од 351 до 450 6.700,00ден 
од 451 до 550 7.750,00ден 
од 551 натаму 
 

550,00 ден. за секои дополни-
телни 100 можни посетители

Надоместокот се плаќа месечно и се употребува за 
локалите каде што употребените фонограми не ја пре-
минуваат вообичаената разговорна гласност и за кори-
стење не може да се користи некој друг тарифен број. 
Во случај, гласноста на употребените фонограми да ја 
надминува вообичаената разговорна гласност, ако по-
стои можност за танцување, ако фонограмите ги еми-
тува DJ или посебен уред наменет за таа цел, за таквите 
денови, покрај надоместокот според тој тарифен број, 
се наплаќа и надоместок според тарифниот број II/A, а 
во случај на поинакво користење, се пресметува по та-
рифниот број којшто ја одредува висината на надоме-
сто от за таквиот начин на користење. к 
В . Ноќни клубови 

Можен број посетители Надоместок 
до 50 1.600,00ден 
од   51 до 100 2.150,00ден 
од 101 до 150 3.200,00ден 
од 151 до 200 4.000,00ден 
од 201 до 250 5.000,00ден 
од 251 до 300 6.150,00ден 
од 301 до 350 7.200,00ден 
од 351 натаму 
 

550,00 ден. за секои дополни-
телни 100 можни посетители
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Надоместокот се плаќа месечно и се употребува за 

клубовите каде што употребените фонограми не ја над-
минуваат вообичаената разговорна гласност и за кори-
стење не може да се користи некој друг тарифен број. 
Во случај, гласноста на употребените фонограми да ја 
надминува вообичаената разговорна гласност, ако по-
стои можност за танцување, ако фонограмите ги еми-
тува DJ или посебен уред наменет за таа цел, за таквите 
денови, покрај надоместокот според тој тарифен број, 
се наплаќа и надоместокот според тарифниот број II/A, 
а во случај на поинакво користење, според тарифниот 
број којшто ја одредува висината на надоместокот за 
таквиот начин на користење. 

 Г. Танцови натпревари, ревии на мраз или слични 
приредби кај коишто станува збор за комбинација на 
различни уметнички видови и кај коишто фонограмите 
не се употребуваат за звучна кулиса, туку како дел од 
приредбата 

 
Начин 1. 2. 3. 

Надоместок 7 % 30 3.350,00 ден  
Надоместокот се плаќа за секоја приредба одделно. 
Д. Театри 
Надоместокот се плаќа за користење на непорачани 

фонограми коишто се изведуваат  во драмско-сценски 
претстави како придружба, илустрација, или пак, се 
вклучени во драмското дело и за порачаните фоногра-
ми, за коишто изведувачите не ги пренеле правата на 
нарачателот, односно на корисникот.  
Траење на музиката 1. 2. 3. 
до 10 минути 
до 20 минути 
над 30 минути 

1 % 
2 % 
3 % 

8 
13 
17 

1.150,00 ден 
1.690,00 ден 
2.250,00 ден 

 
Во случај, кога фонограмите употребени во прет-

ставата, се употребени и пред почетокот на претстава-
та, за време на паузата или по завршувањето на прет-
ставата, надоместокот се зголемува за 25 %. 
Надоместокот се плаќа за секоја претстава одделно. 
Во случај, фонограмите да се употребуваат пред 

претставата, за време на паузата или по завршувањето 
на претставата, а тие не се употребуваат во претстава-
та, за секоја одделна пиеса се плаќа по 2.250.00 ден. 
месечно, без оглед на тоа колку пати во месецот прет-
ставата била прикажана. 
Ѓ. Кина 
Надоместокот се плаќа за користење на фонограми 

пред претставата, за време на паузата или по претста-
ват .  а 
Можен број 
посетители Надоместок 

до   300  противвредност на пет влезници 
од   301 напред противвредност на седум влезници
над 500 противвредност на десет  влезници

 
Надоместокот се плаќа за секоја претстава одделно, 

при што вкупниот годишен износ за одделна кино сала 
не с ее да биде понизок од: м

 
Можен број посетители Надоместок 
до 200 8.000,00 ден 
до 300 12.000,00 ден 
до 400 16.000,00 ден 
500 и повеќе 20.000,00 ден 

 
Е. Различни приредби на коишто се употребуваат 

фонограми  
1
 

. Прослави, академии 

Начин 1. 2. 3. 
Надоместок - 20 1.150,00 ден 

2. Веселби 
 
Начин 1. 2. 3. 

Надоместок 7 % 17 2.680,00 ден 
 
3. Банкети, забави, матурски балови, свадби и други 

слични приредби 
 
Начин 1. 2. 3. 

Надоместок 4 % 13 2.000,00 ден 
 
4. Пречек на Нова година, прочка (карневал) и дру-

ги празнични или традиционални приредби, коишто не 
можат да се рангираат во некои други   тарифни броеви 

 
Начин 1. 2. 3. 

Надоместок 8 % 31 3.350,00 ден 
 
Ж. Школи за танцување 
Се плаќа месечен паушал којшто изнесува 2.150.00 

ден. 
З. Модни ревии, натпревари во убавина и други 

слични приредби 
 
Начин 1. 2. 3. 

Надоместок 3 % 15 1.600,00 ден 
 
Ѕ. Спортски и рекреативни приредби со музика 

(ритмичка гимнастика, уметничко лизгање, дресурно 
јава е...) њ 

Начин 1. 2. 3. 
Надоместок 2 % 30 1.100,00 ден 
 
И. Фитнес студио, рекреативен центар и други 

слични установи 
Се плаќа месечен паушал којшто изнесува 

1.350.00ден 
Ј. Игралишта, стадиони, спортски сали (за фоногра-

ми коишто се употребуваат пред приредбата, за време 
на паузите и по приредбата) 

Можен број посетители Надоместок 
до   1.000 550,00 ден 
од   1.001 до   5.000 1.150,00 ден 
од   5.001 до 10.000 1.690,00 ден 
од 10.001 до 20.000 2.250,00 ден 
од 20.001 до 30.000 10.550,00 ден   
од 30.001 натаму за секои допол-
нителни 500 посетители уште по 
1.100,00ден 

 

  
Надоместокот се плаќа за секоја приредба одделно. 
К. Базени, лизгалишта 
1. Базени  
Се плаќа месечен паушал којшто изнесува 2.650,00 

ден. 
2. Лизгалишта 
Во случај да е потребно да се плати влезница за 

влез во лизгалиште, се плаќа месечен паушал во виси-
на од 4.000,00 ден, а инаку се плаќа паушал наведен во 
претходната точка (базени). 
Л. Артистички приредби и забавни паркови 
1
 

. Артистички приредби во циркуси 
Број 

на седишта Дневно Неделно Месечно 
до 200 450,00ден 900,00ден 1.470,00ден
од 201 до 400 900,00ден 1.750,00ден 2.150,00ден
од 401 до 600 1.350,00ден 2.700,00ден 2.950,00ден
од 601 натаму 1.750,00ден 3.475,00ден 3.880,00ден
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2
 

. Забавни паркови 
Број  

посетители Дневно Неделно Месечно 
до 200 215,00ден 450,00ден 890,00 ден 
од 201 до 400 450,00ден 890,00ден 1.790,00ден 
од 401 до 600 890,00ден 1.350,00ден 2.450,00ден 
од 601 натаму 1.350,00ден 1.790,00ден 3.350,00ден 

 
Љ. Juke box (џубокс) 
Се плаќа месечен паушал во висина од 3.350,00ден 
М. Интернет (сајбер) кафе 
За секој компјутер поврзан во мрежа, за којшто ко-

рисникот не треба да плаќа надоместок за користење 
или евентуален друг надоместок, годишниот надоме-
сток изнесува 1.600,00 ден. 
Во случај  кога за користењата на компјутер треба да 

се плати надоместок за користење или евентуален друг 
надоместок, за сите компјутери заедно се плаќа пауша-
лен месечен надоместок според следната пресметка: 

- просечен надоместок за еден корисник-х број на 
работни часови, х број на работни денови во месецот, 
но не помалку од 500,00 ден за секој  компјутер. 
Н. Угостителски објекти со радио или ТВ приемник 
За приемник со еден или два звучника месечниот 

надоместок изнесува 800,00 ден. За секој нареден звуч-
ник којшто не претставува неделлива целина со прием-
ната единица, се плаќа дополнителен месечен надоме-
сток во висина од 55,00 ден. 
Ако корисникот има музички столб или друг сличен 

уред којшто содржи повеќе компоненти, односно уреди 
за емитување на фонограми, месечниот надоместок се 
одредува според тарифниот број II/Б, односно II/Б. 
Њ. Кабловска ретрансмисија во хотели 
За секој радио или ТВ приемник во соба се плаќа 

месечен надоместок во висина од 16,00 ден. 
За радио и ТВ приемници во заеднички простории, 

односно просториите каде имаат пристап поголем број 
на луѓе, се плаќа месечен надоместок според тарифни-
от број II/O. 
О. Трговски фирми и стоковни центри, продавници, 

пазари, бензински пумпи 
Површина на продажниот 

простор Надоместок 

од   51 м2 до 100 м2  650,00 ден 
од 101 м2 до 200 м2 850,00 ден 
од 201 м2 до 300 м2 1.150,00 ден 
од 301 м2 до 400 м2 1.450,00 ден 
од 401 м2 до 500 м2 1.750,00 ден 
од 501 м2 до 600 м2 1.850,00 ден 

 
Ако површината на продажниот простор надминува 

600 м2, се плаќа дополнителен надоместок: 
 

Површина на продажниот 
простор Надоместок 

од 601 м2 до 1.000 м2  
 

105,00 ден за секои за-
почнати 100 м2 допол-
нителен простор 

од 1.001 м2 до 2.000 м2 105,00 ден за секои за-
почнати 200 м2 допол-
нителен простор 

од 2.001 м2 до 5.000 м2 
 

105,00 ден за секои за-
почнати 500 м2 допол-
нителен простор 

над 5.000 м2 
 

55,00 ден за секои за-
почнати 100 м2 допол-
нителен простор  

Надоместокот се плаќа месечно. 
П. Превозни средства 

1. Автобуси 
a. Радио приемници 
 

Релација Надоместок 
Градски и приградски  
сообраќај 

55,00 ден 

Меѓуградски сообраќај 80,00 ден 
Меѓународен сообраќај 100,00 ден 

 
б. Други уреди (ЦД, касетофон ...) 
 

Релација Надоместок 
Градски и приградски  
сообраќај 

80,00  ден 

Меѓуградски сообраќај 135,00 ден 
Меѓународен сообраќај 190,00 ден 

 
Ако надоместокот се пресмета според тарифниот 

број II/П 1b, тогаш не  треба да се плаќа надоместок 
според тарифниот број II/П 1a. 
Надоместокот се плаќа месечно. 
2. Авиони и други воздушни летала 
Надоместокот се плаќа во паушален годишен износ 

од 5.600,00 ден за секој авион или друго воздушно ле-
тало. 

3. Бродови 
Надоместокот се плаќа во паушален годишен износ 

од 10.160,00 ден. 
4. Возови 
Надоместокот се плаќа месечно по 250,00 ден за се-

кој вагон. 
Р. Дуќани, работилници, деловни простори, чекал-

ни и друг јавен простор 
1. Дуќани и работилници 
За радио или ТВ приемник се плаќа полугодишен 

надомест во износ од 3.350,00 ден. 
Во случај на користење на грамофон, касетофон, 

радио-касетофон, ЦД или музички столб, се плаќа по-
лугодишен надоместок во износ од 5.080,00 ден, но не 
треба да се плаќа надоместок од претходниот став на 
овој тарифен број. 

2. Фризерски салони 
За радио или ТВ приемник се плаќа полугодишен 

надомест во износ од 2.680,00 ден. 
Во случај на користење на грамофон, касетофон, 

радио-касетофон, ЦД или музички столб, се плаќа по-
лугодишен надоместок во износ од 5.350,00 ден, но не 
треба да се плаќа надомест од претходниот став на овој 
тарифен број. 

3. Деловни простори со масовен достап на странки 
 
Површина на деловниот 

простор Надоместок 

до 50 м2   4.000,00 ден 
од 51 м2 до 100 м2 6.000,00 ден 
од 101 м2 до 200 м2 8.000,00 ден 
над 200 м2 11.000,00 ден 

  
Надоместокот се плаќа еднаш годишно. 
4. Деловни простори - озвучување за вработените 
 
Површина на деловниот 

простор Надоместок 

до 500 м2   650,00 ден 
од 501 м2 до 750 м2 1.350,00 ден 
од 751 м2 до 1.000 м2 2.000,00 ден 
над 1.000 м2 2.650,00 ден 

 
Надоместокот се плаќа на три месеци. 
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5. Саеми 
За озвучување коешто се употребува на саемскиот 

простор, дневниот надоместок изнесува 650,00 ден, не-
делниот 1.850,00 ден, месечниот 4.800,00 ден. 
За користење на фонограми на одделни изложбени 

простори, без оглед на плаќањето на надоместокот од 
претходниот став, се плаќа уште 250,00 денари на ден. 

6. Изложби, музеи и галерии 
Неделниот надоместок изнесува 160,00 ден, месеч-

ниот  550,00 ден. 
7. Чекални, станици и аеродроми 
За чекалните се плаќа годишен надоместок во виси-

на од 3.350,00 ден. 
За користење на фонограми на автобуски и железнич-

ки станици, вклучувајќи ги и чекалните на тие станици, се 
плаќа месечен надоместок во висина од 900,00 ден. 
За користење на фонограми на аеродроми се плаќа 

месечен надоместок во висина од 3.200,00ден. 
8. Паркинзи и паркирни куќи 
За паркинзи се плаќа месечен надоместок во висина 

од 1.100,00 ден, а за паркирни куќи - месечен надоместок 
во висина од 600,00 ден. за секои 100 паркинг места. 

9. Лифтови 
Годишниот надоместок за користење на фонограми 

во лифтови изнесува 1.350,00 ден. за секоја кабина. 
10. Други јавни места 
Плаќањето се одредува во согласност со Правилни-

кот за користење на фонограми, чијшто составен дел е 
оваа тарифа и е во согласност со значењето на фоно-
грамите за дејноста на корисникот. 
С. Цркви 
За јавно емитување на фонограми во цркви се плаќа 

годишен надоместок во висина од 4.300,00ден. 
Т. Воени установи 
За користење на фонограми во воени установи се 

плаќа месечен надоместок во износ од 1.200,00ден. 
Ќ. Друго 
1. Услуги по телефон 
Месечниот надоместок за користење на фонограми 

по телефон, изнесува 4% од приходите остварени со та-
кво користење. 
У. Користење на фонограми во компјутерски мрежи 
Висината на тарифата се одредува со индивидуална 

спогодба, а надоместокот се одредува во зависност од 
обемот, намената и значењето на фонограмите за деј-
носта на корисникот. Во случај на истовремено јавно 
емитување (simulcasting) или исклучиво емитување во 
мрежа (webcasting), се употребува тарифата утврдена 
за јавно емитување.  

III. Радиодифузно емитување  
Висината на надоместокот  за јавна радиодифузија 

се одредува со индивидуални спогодба со радиодифуз-
ните друштва, или со  спогодба со здруженија на ради-
одифузните друштва. Доколку таква спогодба не е 
склучена, висината на надоместокот се одредува со ко-
ристење на еден од  следните начини: 

1. 4% од бруто приходот на  радиодифузното друш-
тво, остварен во изминатата година, при што месечни-
от надоместок претставува 1/12 од тој  дел 
или 
2. по 3,50 ден месечно за секој слушател на одделна 

програма, при што минималниот месечен надоместок 
изнесува 50.000,00 ден месечно и по 2,25 ден. месечно 
за секој гледач на одделна програма, при што минимал-
ниот месечен надоместок изнесува 33.500,00 ден. 
Во случај на емитување на програма по нарачка 

(TV on demand) надоместокот изнесува 2,5 ден месечно 
за секој корисник одделно, а минималниот месечен на-
доместок  40.000,00 ден. 
Во случај на кабловско емитување, надоместокот 

изнесува 10,00 ден месечно за секој кориснички каб-
ловски приклучок одделно 
или 

3. варијабилниот дел на месечниот надоместок кој-
што претставува 1/12 од 2% од бруто приходот на ради-
одифузната организација во изминатата календарска го-
дина и фиксниот дел на месечниот надоместок за секоја 
одделна програма, којшто се одредува според бројот на 
жителите кои живеат на подрачјето што го покрива про-
гра ата со својот сигнал (потенцијален аудиториум). м

 
Број жители Фиксен дел на 

надоместокот 
до 150.000 27.000,00ден 
од 150.001 до 299.999 64.000,00ден 
од 300.000 до 399.999 100.500,00ден 
од 400.000 до 499.999 133.500,00ден 
од 500.000 до 999.999 215.000,00ден 
од 1.000.000 до 1.499.000 268.000,00ден 
над 1.500.000 400.000,00ден 

 
IV. Изнајмување  на фонограми  

За изнајмување на фонограми, дневниот надоме-
сток изнесува 20% од надоместокот за изнајмување на 
секој одделен фонограм. Надоместокот за секој изнај-
мен фонограм не смее да биде понизок од 13,00 ден за 
секој ден од изнајмувањето. 

___________ 
25. 
Врз основа на членовите 22 и 49 од Статутот на Ма-

кедонска Музичка Индустрија - Здружение на фоно-
грамски продуценти (во натамошниот текст: ММИ), 
Собранието на ММИ, на својата седница одржана  на 
22.05.2003 година,  донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НАДОМЕСТОЦИ  
Воведни одредби   

Член 1 
Овој правилник го одредува начинот на распредел-

ба на надоместоците за користење на фонограми кои-
што ММИ ги прибира и наплатува, врз основа на 
одредбите од Законот за авторски и сродни  права и во 
согласност со важечкиот Правилник за користење на 
фонограми. 

Прибирање на средства и трошоци на ММИ 
 

Член 2 
Сите средства коишто ММИ ќе ги прибере од об-

врзниците за плаќање на надоместоци за: 
- радиодифузно емитување и друго јавно соопшту-

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

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

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

- изнајмување на фонограми; 
- јавно соопштување, односно репродуцирање делови 

на фонограми со снимени авторски музички дела и извед-
би за наставни цели ќе се собираат на единствена сметка. 
Од тие средства ММИ може за вршење на својата 

дејност да користи само 30%. 
 

Принцип на распределбата 
 

Член 3 
Основен принцип за распределба на собраните 

средства меѓу фонограмските продуценти е принципот 
на фактичко користење (во натамошниот текст: дефи-
нирано користење). 
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Дури во случај кога вистинското користење на фоно-

грами не ќе може да се утврди, или ако утврдувањето и 
распределбата би одзеле премногу време или би биле не-
сразмерни со трошоците, собраните средства ќе се рас-
пределуваат според правилата утврдени со овој Правил-
ник (во натамошниот текст: недефинирано користење).   

Распределба на средствата 
за дефинирано користење  

Член 4 
По одбивање на 30% од средствата собрани врз ос-

нова на дефинирано користење, остатокот од  70% 
ММИ ќе го подели на половина, со тоа што едната по-
ловина ќе ја распредели меѓу производителите на фо-
нограми, а втората ќе ја исплати на  изведувачите кои 
имаат право на тоа, при што уделот во распределбата 
меѓу производителите на фонограми и изведувачите не 
може да се менува. 

 
Распределба на средствата собрани 

за недефинирано користење  
Член 5 

Средствата собрани за недефинирано користење во 
секој пресметковен период, се додаваат кон надоместо-
кот на комерцијални радио-станици коишто го покри-
ваат регионот, во којшто надоместокот за недефинира-
но користење бил собран. 
Средствата од претходниот став, се додаваат кон 

надоместоците на одделни комерцијални радио-стани-
ци, пропорционално на висината на надоместокот што 
тие радио-станици и го плаќаат на  ММИ.  
Средствата од првиот став од овој член се распреде-

луваат само меѓу тие фонограмски продуценти, кои до 
крајот на пресметковниот период во којшто тие средс-
тва биле собрани, на ММИ ќе и потпишат овластување 
или пак, ММИ ги застапува врз основа на спогодба 
склучена со друго Здружение за  колективно оствару-
вање на правата. 

 
Исплата на  фонограмски продуценти  

Член 6 
На фонограмските продуценти им се исплатуваат 

средствата коишто им припаѓаат (во натамошниот 
текст: надомест), кога ќе ја достигнат минималната су-
ма што по потреба и ја одредува Собранието на ММИ, 
во зависност од трошоците сврзани со дознаката. 
Надоместоците коишто не се исплаќаат остануваат 

на сметката на изведувачот уште пет години, откако 
ММИ ќе ги прокнижи во полза на изведувачот. Ако си-
те надоместоци на изведувачот и за пет години не ја 
достигнат потребната минимална сума, тогаш ММИ 
тие средства ќе ги вклучи во надоместоците собрани за 
недефинирано користење, и истите ќе ги распредели, 
во согласност со правилата за распределба на надоме-
стоци собрани врз основа на недефинирано користење.  

 
Непознати продуценти и продуценти   

без овластување  
Член 7 

Надоместоците за непознатите фонограмски проду-
центи или фонограмски продуценти кои на ММИ не и 
потпишале овластување, или ММИ не ги застапува врз 
основа на спогодба склучена со друга колективна орга-
низација, остануваат на сметка на  здружението  уште 
пет години.  
Во случај кога фонограмскиот продуцент за тоа 

време не може да се пронајде, или пак тој на ММИ не и 
потпишал овластување за застапување, односно ММИ 
не го застапува врз основа на спогодба склучена со 
друга колективна организација, ММИ тие средства ќе 
ги вклучи во надоместоците собрани за недефинирано 
користење и истите ќе ги распредели во согласност со 
правилата за распределба на надоместоци, собрани врз 
основа на недефинирано користење.  

Достава на податоци  на фонограмските продуценти 
и пријава на фонограми и снимки  

Член 8 
Податоците за изведувачот, потребни за пресметка 

и дознака на хонорари, производителот на фонограми и 
ги доставува на ММИ на посебен образец којшто е со-
ставен дел на овој правилник, а истите можат да ги до-
стават и изведувачите при потпишување на овластува-
њето за застапување.  
Изведувачите кои ќе се зачленат во Здружението на 

изведувачи, самите,  на истиот образец ги доставуваат 
потребните податоци до ММИ при зачленувањето. 
Секој производител на фонограми и ги доставува на 

ММИ потребните податоци при зачленувањето и тоа на 
образец што е составен дел  на овој правилник, а податоци-
те за странските производители на фонограми, ММИ ги до-
бива од претставниците на странските производители во 
Македонија, од странските здруженија за колективно ос-
тварување на правата и од други меѓународни извори.  
Производителот треба на ММИ да и го пријави но-

виот фонограм на образецот којшто е составен дел од 
овој правилник и тоа, 10 дена по објавувањето. 
Во случај, снимката се уште да не е  издадена  на 

фонограм и не и е општо достапна на јавноста, а истата 
веќе почнува јавно да се емитува, производителот на 
фонограмот е должен снимката да ја и пријави на 
ММИ на образецот што е составен дел на овој правил-
ник. Во случај кога производителот на фонограмите се-
уште е непознат, а снимката веќе започнува да се еми-
тува во јавноста, изведувачите треба на ист начин како 
и производителите, снимката да ја пријават сами. 
За пријавување на снимката од претходниот став на 

овој член, производителот  може да се договори и не-
посредно со изведувачите. 

 
Поделба на изведувачи  

Член 9 
Изведувачите се делат на следниот начин: 
- водечки изведувачи, 
- значајни договорни изведувачи, 
- други договорни изведувачи. 
Категоријата на водечки изведувачи ја сочинуваат 

соло изведувачи (изведувачи со соло кариера) и члено-
ви на музичка група. 
Категоријата на значајни договорни изведувачи ја со-

чинуваат изнајмени солисти и други повидни изведувачи. 
Категоријата на други договорни изведувачи ја сочи-

нуваат изнајмени студиски музичари, создавачи на звук 
и други изведувачи кои врз основа на нивниот придонес 
при создавање на музичката снимка, не можат да се ран-
гираат во ниедна од другите две категории.  
Во случај кога при создавање на снимка учествуваат 

и продуцентот и диригентот, на продуцентот му се приз-
нава статус на водечки изведувач, а на  диригентот ста-
тус на значаен договорен изведувач, освен кај снимките 
што најпрвин се објавени на филм, каде што на двајцата 
им се признава статус на водечки изведувач, и кај сним-
ки на посложени музички дела, каде што на диригентот 
му се признава статус на водечки изведувач, а на проду-
центот-статус на значаен договорен изведувач. 
Изведувачите во поголеми групи (оркестарски из-

ведби без водечки изведувачи, биг бендови), спаѓаат во 
договорни изведувачи, додека диригентот и солистите 
кои ќе отсвират поголема соло улога во поголем дел од 
музичката творба, се сметаат за водечки изведувачи.   

 
Рангирање во категории  

Член 10 
Одделен изведувач во една снимка може да се ран-

гира само во една од категориите, освен во случај кога 
при создавање на снимката, покрај изведувачката рабо-
та, извршил и работа на продуцент, диригент или друг 
изведувач и врз основа на тоа дело има право на допол-
нителен изведувачки надоместок, односно  на рангира-
ње во дополнителна изведувачка категорија. 
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Во случај да настапат околностите од претходниот 

став од овој правилник, изведувачот во категоријата на 
други изведувачи може да се рангира само еднаш. 

 
Распределба на надоместоци 

меѓу категориите на изведувачи  
Член 11 

Од делот кој ММИ ќе го распредели меѓу изведува-
чите, 50% од тие средства им припаѓаат на водечките 
изведувачи, а 50% на сите договорни изведувачи заед-
но, ри што тој сразмер не може да се менува. п

 
Хонорар на водечки изведувачи  

Член 12 
Надоместокот што им припаѓа на водечките изведу-

вачи се дели на еднакви делови меѓу сите водечки из-
ведувачи на снимката. 
Начинот на распределба на изведувачките хонора-

ри, опишан во претходниот став, не  се применува ако 
водечките изведувачи своите удели во поделбата на на-
доместокот ги определат поинаку, а тоа треба да се гле-
да во пријавата на снимката при првото излегување на 
фонограмот со снимката, за којашто важи поинаква 
распределба, или на пријавата на снимката од став 5 од 
члeн 9 од овој правилник. 
За снимките на фонограмите издадени пред стапу-

вањето во сила на овој правилник, важи двегодишен 
преоден рок за пријава, во којшто изведувачите, во 
случај на поинаква распределба, на ММИ треба да и 
достават оригинал од спогодбата со којашто се догово-
риле за поинаква распределба.  
Во случај, ако изведувачите се договорат за поина-

ков начин на распределба, подоцна, тие мораат на 
ММИ да и ја достават оригиналната спогодба за изме-
нетиот начин на распределба. Променетата распредел-
ба стапува во сила дури во тој пресметковен период ко-
га изведувачите спогодбата ќе му ја достават на ММИ.  

Хонорар на договорни изведувачи  
Член 13 

Значајните договорни изведувачи кои учествувале 
во создавањето на употребената снимка, за секое кори-
стење добиваат по два поена, а другите договорни из-
ведувачи по еден. 
Делот на надоместоците којшто во одделен пресме-

тковен период им припаѓа на сите договорни изведува-
чи врз основа на сите употребени снимки во тој прес-
метковен период, се распределува меѓу изведувачите 
сразмерно со бројот на поени што ги собрал секој одде-
лен изведувач во тој пресме ковен период. т

 
Начин на распределба  

Член 14 
Средствата собрани за недефинирано користење 

(член 5 од овој правилник) и средствата од став 2 од 
член 7 и ст 2 од чл. 8 од овој правилник во согласност 
со одредбите од овој правилник се додаваат кон средс-
твата собрани врз основа на дефинирано користење. 
По дедукција (одбивање) на трошоците на ММИ од  

став 2 од член 2 од овој правилник и констатацијата на 
времетраењето на употребените фонограми, односно 
снимки, целосниот износ се дели по одделно употребе-
ни композиции, во зависност од должината на нивното 
времетраење (во секунди). 
Половината од средствата што припаѓаат на одре-

дена употребена композиција, во согласност со одред-
бите и роковите утврдени во овој правилник, му се 
исплаќа на производителот на фонограми, а другата 
половина на изведувачите (член 4 од правилникот). 
Половината од надоместокот за изведувачи, соглас-

но член 11, а во врска со  член 12 од овој правилник, 
им се исплаќа на водечките изведувачи, а втората поло-
вина, кога сиот пресметковен период се собира на едно 
конто од кое, потоа, се исплатува надоместок на значај-
ните договорни и други изведувачи, согласно одредби-
те од член 13 од овој правилник. 

Со надоместоците за непознати фонограмски про-
дуценти или на фонограмски продуценти кои на ММИ 
не и потпишале овластување и ММИ не ги застапува, 
врз основа на спогодба склучена со странско  здруже-
ние за колективно остварување на правата, ММИ се од-
несува согласно одредбите од чл. 8 од овој правилник. 

 
Исплата на надоместоци  

Член 15 
ММИ ги исплаќа надоместоците на фонограмските 

продуценти  три месеци по завршување на пресметков-
ниот период, односно кога надоместокот  на одделен 
фонограмски продуцент ќе го достигне минималниот 
износ од член 7 од овој правилник. 
ММИ може да им исплатува и аванси на тие фонио-

грамски продуценти кои примаат значителни приходи. 
Условите и начинот на исплатување на авансите го 
пропишува Собранието на ММИ.  

Завршни одредби  
Член 16 

Овој правилник влегува во сила 8 дена од објавува-
њето во �Службен весник на РМ�. 

 
        Бр. 9/03      Претседател 
22 мај 2003 година         на Собранието на ММИ, 
          Скопје          Златко Ристовски, с.р. 
_______________________________________________ 
Oгласен дел 

 
С У Д С К И    О Г Л А С И      
ОСНОВЕН СУД ВО ВИНИЦА 

Пред Основниот суд во Виница е поднесена тужба 
за раскинување на договор за доживотна издршка, ОВ 
бр. 242/84 од 27.06.1984 година и договор за подарок 
на недвижен имот ОВ бр. 700/97 од 18.08.1997 година, 
од тужителот Шабан Селманов од Виница, со стан на 
ул. �Ванчо Прке� бр. 29, против тужениот Али Селма-
нов од Виница, ул. �Ванчо Прке� бр. 29, кој се наоѓа на 
привремена работа во Австралија со непозната адреса. 
Се повикува тужениот Али Селманов да се јави во 

овој суд на 30.09.2003 година во 9,00 часот, во соба бр. 
5 или да достави адреса, да овласти полномошник кој 
ќе го застапува во оваа постапка. Доколку тужениот не 
се јави, Основниот суд во Виница на истиот му одреду-
ва привремен застапник и тоа лицето Славе Стефанов, 
стручен соработник во Основниот суд во Виница, кој 
ќе го застапува во постапката П. бр. 382/03 се до нејзи-
ното окончување. 
Од Основниот суд во Ви , П. бр. 382/03.(23612) ница

 
ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 

Пред Основниот суд во Велес се води спор за раз-
вод на брак, по тужба на тужителката Анита Петровска 
од Велес против тужениот Свето Петровски, со непоз-
ната адреса на живеење и престојување во Грција. 
Вредност на спорот 60.000,00 денари.  
За привремен застапник на тужениот Свето Петров-

ски се одредува Валерија Николова, стручен соработник 
при овој суд, согласно член 78 став 2 точка 4 и 5 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. 517/03.    (23614)  

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред Основниот суд во Гостивар е заведен граѓан-

ски предмет П. бр. 568/03, за утврдување на сопстве-
ност, по тужба на тужителите Џелили Џелил и Сабрије, 
двајцата од Гостивар, против тужените Шабани Себај-
дин, Џумали, Џевдет, Афет, Кебир, Икмет и Саџиде си-
те од с. Горна Бањица, Гостивар, како и Алији Шаќир 
Абдулрезак, со непозната адреса во странство. 
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Се повикува тужениот Алији Шаќир Абдулрезак да 

се јави пред Основниот суд во Гостивар или пак да ов-
ласти полномошник кој што ќе ги застапува неговите 
интереси во постапката, во рок од 15 дена по објавува-
њето на огласот. Во спротивно, судот по службена 
должност ќе му постави привремен застапник кој ќе ги 
штити неговите права и интереси во постапката. 
Привремениот застапник ќе биде од редовите на ад-

вокатите на подрачјето на Гостивар, и тоа Теута Аме-
ти, адвокат од Гостивар, која што ќе го застапува туже-
ниот во граѓанската постапка. 
Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 568/03. (23742) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ДЕЛЧЕВО 

Пред Основниот суд во Делчево се води постапка 
за раскинување на договор за доживотна издршка, по 
тужба на тужителот Петковски Димитар од с. С. Истев-
ник, против тужената Спасевска Олга од с. С. Истевник 
на привремена работа во СР Германија. Вредност на 
спорот 10.000,00 денари. 
За привремен застапник на тужената Спасевска Олга 

од с. С. Истевник се  назначува Наташа Стојчевска, дипл. 
правник, приправник во Основниот суд во Делчево. 
Привремениот застапник ќе ја застапува тужената 

во постапката со сите права и должности на законски 
застапник, се додека тужената или нејзин полномош-
ник не се појави пред судот. 
Огласот да се објави во �Службен весник на РМ� и 

на огласната табла на судот. 
Од Основниот суд во Делчево, П. бр. 281/03.(23743) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 

Пред Основниот суд во Куманово, се води парнична 
постапка, за утврдување на сопственост по тужба на ту-
жителот Стошиќ Сарвин од Куманово, населба Иго Трич-
ковиќ ул. �1� бр. 40, против тужениот Стошиќ Миле од с. 
Тромеѓа, сега со непозната адреса на живеење во Русија. 
Бидејќи тужениот е со непознато престојувалиште 

судот му постави привремен застапник и тоа Лидија 
Велиновска, адвокат од Куманово, која ќе го застапува 
тужениот во постапката се додека тужениот или негов 
полномошник не се појави пред судот, односно додека 
Центарот за социјални работи не го извести судот дека 
назначил старател. 
Од Основниот суд во Куманово, 5. П. бр. 1565/03. 

(23798) 
___________  

Пред овој суд се води парнична постапка за надомест 
на штета, по тужба на тужителот ПП �АНТОНИО� од 
Скопје, против тужените Стоиле и Александар Атанасов-
ски од Куманово, со непозната адреса на живеење. 
Се повикува тужениот Александар Атанасовски од 

Куманово, во рок од 30 дена од објавувањето на огла-
сот да се јави во судот, да достави своја адреса или да 
назначи полномошник. Доколку во овој рок не го изве-
сти судот за точна адреса, судот му поставува привре-
мен застапник, Снежана Манев, стручен соработник 
при Основниот суд во Куманово. 
Од Основниот суд во Куманово, XI. П. бр. 1753/99. 
            (23674) 

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ 
Основниот суд во Кочани, со овој оглас го повику-

ва Штерјо Михаилов роден на 25.03.1840 година во с. 
Врбица, Општина Чешиново од мајка Кираца и татко 
Михаило, кој наводно починал на 13.12.1921 година во 
с. Врбица. 
Бидејќи смртта на Штерјо Михаилов не е заведена 

во матичната книга на умрените во с. Чешиново, воед-
но, секој друг кој што знае нешто за неговиот живот, да 
се јават во овој суд во рок од 20 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија�, затоа што после истекот на споменатиот 
рок ќе се утврди дека Михаилов Штерјо починал на 
13.12.1921 година во с. Врбица, Општина Чешиново. 
Од Основниот суд во Кочани, Р. бр. 44/2003.(23834) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 

исполнување на договор и признавање на право на 
сопственост, по тужба на тужителот Биљали Нуриман 
од с. Теново, против тужениот Столевски Веле од Те-
тово, сега со непозната адреса во Австралија. Вредност 
на спорот 10.000,00 денари. 
Бидејќи тужениот Столевски Стојко Веле е со не-

позната адреса во Австралија, се повикува да се јави во 
Основниот суд во Тетово или да одреди свој полно-
мошник во рок од 30 по објавувањето на огласот. Во 
спротивно, судот ќе му постави привремен старател кој 
ќе се грижи за неговите права и интереси до окончува-
ње на постапката по овој предмет. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 824/2003.(23610) 

__________ 
 
Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 

развод на брак, по тужба на тужителката Зибери Ба-
сфије од с. Непроштено, против тужениот Зибери Ра-
ман од с. Непроштено, сега со непозната адреса во 
странство. 
Бидејќи тужениот Зибери Раман 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 кој ќе ги застапува него-
вите права и интереси до окончување на постапката. 
Во спротивно, судот на тужениот ќе му постави 
привремен старател. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 934/2003. 
            (23611) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 

211/2003 од 04.03.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03010944?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производс-
тво, трговија и услуги Стеком ДООЕЛ Кочани, ул. �14-
та Бригада� бр. 12. 
Основач е Стефчо Серафимов од Кочани. 
Дејности: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.86, 15.89, 

15.96, 15.98, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.19, 51.21, 
51.32, 51.33, 51.51, 51.53, 51.61, 51.62, 51.63, 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, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, надворешна 
трговија со прехранбени производи и надворешна трго-
вија со непрехранбени производи. 
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 сиот свој имот. Лице овластено за застапува-
ње во внатрешниот и надворешниот трговски промет е 
Стефчо Серафимов - управител со неограничени овла-
стувања во застапувањето. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 211/2003. 
                                                                            (17604)     

___________ 
 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
33/2003 од 27.01.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03010766?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за 
вработување на инвалидни лица, производство, тргови-
ја и услуги Петро Дизајн ДООЕЛ експорт-импорт Дел-
чево, ул. �Голачка� бр. 15. 
Друштвото е основано со Изјава за основање бр. 

01/2003 од 14.01.2003 година, а основач е Петровски 
Славчо од Делчево. 
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Дејности: 01.12/2, 01.13/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41, 

02.01, 20.10/1, 20.30, 20.40, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 
37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 45.50, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.32, 51.56, 51.57, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.48, 60.22, 60.24, надворешна трговија 
со прехранбени производи и надворешна трговија со 
непрехранбени производи, малограничен промет со со-
седните држави, застапување и посредување во проме-
тот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки 
и патници, привремен увоз, односно извоз на опрема 
под закуп-лизинг, реекспорт. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за преземените об-
врски одговара со сиот свој имот. 
Петровски Славчо е управител на друштвото и за-

стапник во надворешниот промет со неограничени ов-
ластувања во застапувањето. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 33/2003. 
                                                                            (17606)     

___________ 
 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
367/2003 од 06.05.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011100?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производс-
тво, промет и услуги Еуро-тим Маја ДООЕЛ увоз-из-
воз ул. �Маршал Тито� бр. 164, Делчево. 
Основач на друштвото е Маја Мицевска од Делчево. 
Дејности: 01.11/1, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 15.13, 

15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 15.91, 15.98/2, 18.10, 18.21, 
18.23, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 24.16, 24.52, 26.30, 
26.52, 28.12, 31.62, 36.12, 36.14, 45.31, 45.33, 45.41, 45.44, 
45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.13, 51.16, 
51.19, 51.21, 51.23, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.53, 51.66, 
51.70, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.27, 52.43, 
52.44/1, 52.45, 52.46, 52.62, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 
60.23, 60.24, 65.12/3, 71.10, 71.31, 71.32, 74.20/5, 74.40, 
74.82, 74.84, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи и надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, застапување  и посредување во прометот со стоки 
и услуги, малограничен промет со соседните држави, 
меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги што 
се во врска со меѓународниот транспорт како: меѓуна-
родна шпедиција, складирање, агенциски услуги во 
транспортот, привремен извоз односно увоз, опрема под 
закуп-лизинг, реекспорт. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
направени во правниот промет со трети лица друштво-
то одговара со целиот свој имот. 
Управител и застапник на друштвото е Маја Ми-

цевска од Делчево, на ул. �Брегалничка� бр. 24, без 
ограничување во надворешно-трговскиот промет. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 367/2003. 
                                                                            (17607)     

___________ 
 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
326/2003 од 09.04.2003 година, во регистарска влошка бр. 
03011059?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, тр-
говија и услуги Зора-Текс ДООЕЛ с. Лески - Виница. 
Со Изјава од 14.03.2003 година се врши основање  

на Друштво за производство, трговија и услуги Зора-
Текс ДООЕЛ с. Лески - Виница. Седиштето на друш-
твото е во с. Лески-Виница. 
Управител-застапник на друштвото се именува ли-

цето Стојанов Киро од с. Лески - Виница. 
Основната главнина на друштвото се состои од ос-

новни средства дадени во проценка од овластен проце-
нител и изнесува вкупно 200.000,00 денари или 
3.252,00 евра. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка со неограничени ов-
ластувања, а за преземените обврски одговара со цели-
от свој имот. 
Дејности: 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.17, 17.21, 

17.22, 17.25, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.53, 
17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 
18.23, 18.24, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.34, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.47, 51.53, 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, 52.46, 52.48, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, надворешна 
трговија со прехранбени производи и надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, меѓународен транс-
порт на стоки и патници, реекспорт. 
Основач на друштвото е Стојанов Зоран од с. Ле-

ски-Виница. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 326/2003. 
                                                                            (17608)     

___________ 
 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
365/2003 од 14.04.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011098?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основање на ДООЕЛ на Друштвото за производс-
тво, трговија, транспорт и услуги Џиле ДООЕЛ увоз-
извоз Радовиш, ул. �22-ри Октомври� бр. 1/3. 
Основач е Костадинов Трајче од Радовиш. 
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, 15.11, 15.13, 15.31, 15.32, 15.71, 15.72, 
15.84/1, 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, 45.32, 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, 51.55, 
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, 
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 и надворешна трго-
вија со прехранбени производи, превоз на стоки и патни-
ци во меѓународниот транспорт, меѓународна шпедиција 
и складирање на стоки, агенциски услуги во транспортот, 
продажба на стоки на консигнациони складови, реекс-
порт, застапување на странска фирма. 
Со неограничени овластувања, со сиот свој имот 

Костадинов Трајче - управител без ограничување. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 365/2003. (17609)     

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр 

401/2003 од 06.05.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011134?-6-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар уписот на Трговецот - поединец Зоран Трајан Ни-
колов Боби ТП Штип, ул. �Балканска� бр. 7 Б. 
Упис на трговец - поединец Зоран Трајан Николов 

Боби ТП. 
Дејности: 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 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, 52.43/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63. 
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Основач е Зоран Трајан Николов Боби - Штип. 
Управител и застапник е Зоран Трајан Николов, без 

ограничување. 
Одговара со целиот свој имот. 
Од Основниот суд  во Штип, Трег. бр. 401/2003. (17841)     

___________ 
 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр 
552/2003 од 09.06.2003 година, во регистарска влошка бр. 
03011285?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на ДООЕЛ на Трговското друштво АПОЛОН 
ДООЕЛ Струмица ул. �Браќа Миладинови� бр. 19/16. 
Дејности: 01.12/1, 15.32, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 

15.82/1, 15.84, 15.85, 15.87, 15.91, 15.98/2, 18.21, 
20.10/1, 20.10/2, 20.40, 20.51, 21.23, 25.22, 25.24, 37.10, 
37.20, 45.21/1, 45.21/2, 50.10, 50.20, 50.30/1,50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.31, 51.34, 51.35, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.47, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.25, 
52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 
70.31, 71.10, 74.84, 92.62, 93.05. 
Друштвото во надворешнотрговскиот промет е ре-

гистрирано за надворешна трговија со прехранбени  и 
непрехранбени производи, малограничен промет со: Р 
Бугарија и Р Грција, меѓународен транспорт и шпеди-
ција, реекспорт и меѓународен превоз на патници.  
Во правниот промет  со трети лица истапува во 

свое име и за своја сметка. 
За обврските кон трети лица одговара со вкупниот 

свој имот. 
Управител и застапник со неограничено овластува-

ње на друштвото е лицето Андрашков Евтим ул. �Бра-
ќа Миладинови� бр. 19/16. 
Единствен содружник е лицето Драшковиќ Јасмина 

од Струмица.  
Од Основниот суд  во Штип, Трег. бр. 552/2003. 
                                                                            (17842)     

___________  
Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр 

186/2003 од 03.03.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03010919?-8-09-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за 
вработување на инвалидни лица, производство, тргови-
ја и услуги Џаф ДООЕЛ експорт-импорт с. Саса - М. 
Каменица. 
Друштвото е основано со Изјава за основање бр. 

01/2003 од 17.02.2003 година, а основач е Стоименов-
ска Лидија од М. Каменица. 
Дејности: 05.02, 15.81/1, 15.81/2, 18.21, 18.22, 18.23, 

50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 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, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.50, 52.62, 52.72/1, 55.30/1, 
55.30/2, 60.22, 60.24, 74.40, 93.01, 93.02, надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, малограничен промет со 
соседните држави, застапување и посредување во про-
метот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на сто-
ки и патници, услуги што се во врски со меѓународниот 
транспорт, како: меѓународна шпедиција, складирање, 
агенциски  услуги во транспортот, привремен извоз, од-
носно увоз на опрема под закуп-лизинг, реекспорт. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за сторените обвр-
ски одговара со сиот свој имот. 
Стоименовска Лидија е управител на друштвото и 

застапник во надворешниот промет со неограничени 
овластувања.  
Од Основниот суд  во Штип, Трег. бр. 186/2003. 
                                                                            (17843)     

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр 
519/2003 од 11.06.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011252?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за 
вработување на инвалидизирани лица, за производство, 
трговија и услуги БОКИ ПРОМ 03 ДООЕЛ Оризари. 
Основање на друштво со ограничена одговорност 

основано од едно лице со фирма: Трговско друштво за 
вработување на инвалидизирани лица, за производство, 
трговија и услуги БОКИ ПРОМ 03 ДООЕЛ Оризари. 
Основач е Борчо Димитријев од Оризари. Основа-

чот не одговара за обврските на друштвото. Друштвото 
настапува со неограничени овластувања, а за обврските 
одговара со целиот свој имот. Управител со неограни-
чени овластувања во внатрешно и надворешнотргов-
скиот промет е Борчо Димитријев. 
Дејности: 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 

20.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 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, 51.61, 51.70, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.24, надворешна трговија со прехранбени производи,  
надворешна трговија со непрехранбени производи, по-
средување и застапување во прометот со стоки и услу-
ги, услуги на меѓународен транспорт на стоки, услуги 
на меѓународен транспорт на патници, меѓународна 
шпедиција, реекспорт и малограничен промет.  
Од Основниот суд  во Штип, Трег. бр. 519/2003. (17845)     

___________ 
 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр 
517/2003 од 11.06.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011250?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија и 
услуги ТОНИ БЕЛ ДООЕЛ с.Бели - Кочани. 
Основање на друштво со ограничена одговорност 

основано од едно лице со фирма: Друштво за трговија 
и услуги ТОНИ БЕЛ ДООЕЛ с. Бели Кочани, Основач 
е Тони Стојанов од с. Бели, Кочани. Основачот не од-
говара за обврските на  друштвото. Друштвото наста-
пува со неограничени овластувања, а за обврските од-
говара со целиот свој имот. Управител со неограниче-
ни овластувања во внатрешно и надворешнотрговскиот 
промет е Тони Стојанов. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 

01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.21/1, 01.21/2, 01.22/1, 
01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.24, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет и ме-
ѓународен транспорт на стоки и патници.   
Од Основниот суд  во Штип, Трег. бр. 517/2003. 
                                                                            (17846)     

___________ 
 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр 
560/2003 од 12.06.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011293?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основање на ДООЕЛ на  Друштвото за производс-
тво, трговија и услуги Викон ДООЕЛ Виница, ул. �Ин-
дустриска� бб. 
Со Изјава од 03.06.2003 година се врши основање 

на: Друштво за производство, трговија и услуги Викон 
ДООЕЛ Винца. Седиштето на друштвото е во Виница 
на ул. �Индустриска� бб. Управител -застапник на 
друштвото е лицето Павлова Ленка од Виница. 



Стр. 16 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 септември 2003 
 
Основната главнина на друштвото се состои од ос-

новни средства дадени во проценка од овластен проце-
нител и изнесува вкупно 410.230,00 денари или 6.670 
евра. Во правниот промет со трети лица друштвото 
истапува во свое име и за своја сметка со неограничени 
овластувања, а за преземените обврски одговара со це-
лиот свој имот. 
Дејности: 17.11, 17.12, 17.13, 17.17, 17.21, 17.22, 

17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 
17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 
18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 51.32, 51.34, 51.35, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.47, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 
52.48, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.24, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, меѓународен транспорт 
на стоки и патници, малограничен промет со Р Бугари-
ја, реекспорт. 
Основач на друштвото е АД Винка Виница. 
Од Основниот суд  во Штип, Трег. бр. 560/2003. 
                                                                            (17847)     

___________ 
 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр 
520/2003 од 11.06.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011253?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производс-
тво, трговија и услуги КОРО ДИЗАЈН ДООЕЛ  Коча-
ни, ул. �Штипски пат� бб. 
Основање на друштво со ограничена одговорност 

основано од едно лице со фирма: Друштво за произ-
водство, трговија и услуги ДООЕЛ КОРО ДИЗАЈН 
ДООЕЛ  Кочани, ул. �Штипски пат� бр. 8.   Основач е 
Љупчо Кузманов од Кочани. Основачот не одговара за 
обврските на  друштвото. Друштвото настапува со нео-
граничени овластувања, а за обврските одговара со це-
лиот свој имот. Управител со неограничени овластува-
ња во внатрешно и надворешнотрговскиот промет е 
Љупчо Кузманов. 
Дејности: 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 

20.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 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, 51.63, 51.64, 51.70, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.24, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, посредување и застапување во про-
метот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на сто-
ки и патници, малограничен промет и  реекспорт. 
Од Основниот суд  во Штип, Трег. бр. 520/2003. 
                                                                            (17849)     

___________ 
 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр 
551/2003 од 09.06.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011284?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија, 
транспорт и услуги МИЛАТО-С увоз-извоз ДООЕЛ 
Струмица, ул. �Килимент Охридски� бр. 170. 
Единствен содружник е лицето Стојчо Ѓоргиев од 

Струмица, ул. �Климент Охридски� бр. 170 на: Друш-
твото за трговија, транспорт и услуги МИЛАТО-С 
увоз-извоз ДООЕЛ Струмица. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 

50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.21, 51.22, 51.31, 
51.24, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.64, 51.66, 
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, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 
52.72/1, 52.72/2, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 

60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 15.42, 
15.51, 15.86, 15.98/2, 17.54/1, 20.10/1, 92.34, 72.60, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, малогра-
ничен промет со Р Бугарија и Р Грција, реекспорт, про-
дажба на странски стоки во консигнациони складишта, 
меѓународен транспорт на стоки и патници во друм-
скиот сообраќај. 
Друштвото во правниот промет со трети лица на-

стапува во свое име и за своја сметка со неограничени 
овластувања. 
За обврските сторени ви правниот промет со трети 

лица друштвото одговара со целокупниот свој имот. 
Единствен содружник за обврските на друштвото 

не одговара. 
Стојчо Ѓоргиев од Струмица управител без ограни-

чување и застапник во надворешнотрговскиот промет, 
без ограничување.   
Од Основниот суд  во Штип, Трег. бр. 551/2003. 
                                                                            (17850)     

___________ 
 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр 
561/2003 од 12.06.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011294?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар Основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија и 
услуги МАКТЕП ДООЕЛ увоз-извоз Штип, ул. � 4-ти 
Јули� бр. 20. 
Единствен содружник на друштвото е Владо Дими-

тров од Штип, ул. �4-ти Јули� бр. 20. Основната глав-
нина на друштвото изнесува 2.500 евра или 152.500,00 
денари. 
Дејности: 45.31, 45.33, 45.34, 45.22, 45.32, 45.41, 

45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.15, 51.19, 51.22, 51.31, 
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, 51.47, 51.53, 51.64, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 
55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.12, 93.01, 93.05, 92.33, 92.34, , надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, превоз на стоки во меѓуна-
родниот патен сообраќај, меѓународна шпедиција, ре-
експорт, малограничен промет со: Р Бугарија, Грција, 
Југославија и Албанија. 
Во правниот промет со трети лица друштвото ќе на-

стапува во свое име и за своја сметка со неограничени 
овластувања. За обврските сторени во правниот промет 
со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот. 
Владо Димитров од Штип - управител на друштво-

то во внатрешно и надворешнотрговскиот промет.   
Од Основниот суд  во Штип, Трег. бр. 561/2003. (17851)     

___________  
Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр 

526/2003 од 09.06.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011259?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основање на ТД како ДООЕЛ на Друштвото за тр-
говија, транспорт и угостителство ЛАШКО ТРЕЈД ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Кочани, ул. �Скоевска� бр. 10. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 

50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.13, 51.16, 
51.17, 51.19, 51.21, 51.25, 51.31 51.32, 51.33 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.61, 51.63, 51.64, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.40, 71.10, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
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води, малограничен промет со соседните земји, реекс-
порт, консигнациона продажба, услуги во меѓународниот 
превоз на стоки и патници. 
Друштвото се основа на неопределено време на 

траење. 
Основач на друштвото и единствен содружник е 

лицето Маријанчо Митевски, ул. �Скоевска� бр. 10, 
Кочани. 
Основната главнина на друштвото изнесува: 

158.600,00 денари или 2.600 евра и се состои во пред-
мети, поброени во спецификацијата и проценката на 
овластениот судски проценител под бр. 11/03 од 
29.05.2003 година, која истовремено претставува и ос-
новен влог на единствениот содружник. 
Со друштвото ќе управува единствениот содружник 

Маријанчо Митевски. 
Застапник на друштвото во правниот промет со тре-

ти лица во земјата и во надворешнотрговскиот промет 
е управителот Маријанчо Митевски, кој ги извршува 
сите акти и дејства во интерес на друштвото. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка. 
За преземените обврски во правниот промет со тре-

ти лица друштвото одговара со  целиот свој имот. 
Единствениот содружник Маријанчо Митевски не 

одговара.  
Од Основниот суд  во Штип, Трег. бр. 526/2003.(17852)     

___________ 
 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр 
496/2003 од 26.05.2003 година, во регистарска влошка бр. 
03011229?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
уписот на ТП на Трговецот - поединец ВЕРОНИКА  Маре 
Боро Арсовска ТП ул. �Цветко Тонев� бб. Пробиштип. 
Основач: Маре Арсовска од Пробиштип. 
Дејности: 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, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.33. 
Во правниот промет со трети лица ТП ќе настапува 

во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во прометот со трети лица, 

ТП ќе одговара лично со целиот свој имот. 
Маре Арсовска со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд  во Штип, Трег. бр. 496/2003. (17853)  

___________ 
    
Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр 

494/2003 од 26.05.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011227?-6-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар уписот на ТП на Трговецот - поединец ЈАЧЕ_АЛ 
Деса Крумислав Кирова ТП ул. �Јаким Спиров� бб, 
Пробиштип. 
Основач е Деса Крумислав Кирова од Пробиштип. 
Дејности: 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, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.33. 
Во правниот промет со трети лица ТП ќе настапува 

во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во прометот со трети лица, 

ТП ќе одговара лично со целиот свој имот. 
Деса  Кирова со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд  во Штип, Трег. бр. 494/2003. (17854)     

___________ 
 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр 
452/2003 од 02.06.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011185?-1-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ЈТД на Друштвото за производство, 
трговија и услуги Габревци Василев Веселин и др. ЈТД 
с. Габревци, Конче. 
Содружници: Василев Веселин и Василева Сузанка. 
Дејности: 01.11/1, 01.12/2, 01.21, 01.22, 01.24, 20.52, 

45.13, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.53, 45.45, 

50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 01.22/1, 
52.45, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 
52.72/2, 52.73, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, превоз на стоки и патници во меѓународни-
от транспорт, застапување на странски фирми, реекс-
порт, продажба на стоки на консигнациони складови. 
Одговорност: во свое име и за своја сметка, одгова-

ра со целиот свој имот. 
Застапник е Василев Веселин без ограничување во 

застапувањето.  
Од Основниот суд  во Штип, Трег. бр. 452/2003. 
                                                                            (17855)     

_______________________________________________ 
 

С Т Е Ч А Ј Н И    П О С Т А П К И  
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 346/03 од 04.09.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должникот 
Друштво за производство, промет и услуги А. Т. Ком-
пани Ариф ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на 
ул. �Кристифор Жефаровиќ� бр. 7/21, со жиро сметка 
бр. 260-0005055300-49 при Радо банк Скопје и реги-
старска влошка бр. 02029327?-8-01-000 при регистарот 
на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (23653) 

__________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 63/03 од 09.09.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Трговско друштво за вработу-
вање на инвалидни лица за производство, трговија и 
превоз ИЗГРЕВ-А ДООЕЛ увоз-извоз Свети Николе, 
ул. �Пионерска� бр. 15/4, со жиро сметка бр. 200-
000819611483 кај Стопанска банка АД Скопје, Филија-
ла Свети Николе. 
Отворената стечајна постапка се заклучува, затоа 

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

брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (23740) 

__________ 
 
Основниот суд во Штип, одлучувајќи во постапката 

Ст. бр. 14/2001 над должникот ДОО �Оранжерии блок 
А� од Таринци, с. Таринци, свикува собрание на дове-
рители заради усвојување на завршен извештај на 
должникот, кое ќе се одржи на 10.10.2003 година во 
9,30 часот во просториите на Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (23595) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-
шение III. Ст. бр. 340/03 од 04.09.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за производс-
тво, промет и услуги МА-АД ФАРМ СТ-СФ ДОО екс-
порт-импорт Скопје, со седиште на бул. �Кузман Јоси-
фовски Питу�, блок Б-7, ламела 1, локал 21, Скопје, со 
жиро сметка бр. 200-0000268396-98 при Стопанска банка 
АД Скопје, регистарска влошка бр. 02019107?-3-03-000 
при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (23498) 
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Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 292/03 од 04.09.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Трговец пое-
динец Хаки Џемаиљ Селма ТП трговија на мало од 
Скопје, со седиште на ул. �Гвадалхара� бр. 46, жиро 
сметка бр. 200-000-098-134-019 при Стопанска банка 
АД Скопје, регистарска влошка бр. 02029012?-6-01-000 
при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (23554) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-
шение III. Ст. бр. 365/03 од 04.09.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за превоз, про-
изводство, трговија и услуги ВИВА-МД ДООЕЛ увоз-из-
воз Скопје, со седиште на ул. �Брсјачка Буна� бр. 22, жи-
ро сметка бр. 300000001403335, Комерцијална банка АД 
Скопје и регистарска влошка бр. 02036619?-8-06-000 при 
регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (23558) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-
шение II. Ст. бр. 364/03 од 09.09.2003 година, се отвора сте-
чајна постапка над должникот Друштво за производство, 
трговија на мало и големо и услуги СТЕФАНОЛИ ДООЕЛ 
увоз-извоз, со седиште на ул. �Финска 2� бр. 54, с. Инџико-
во, со жиро сметка бр. 300000000045820 при Комерцијална 
банка АД Скопје, и регистарска влошка бр. 02042273?-8-
03-000 при  регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје 
и истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (23607) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 181/03 
од 04.09.2003 година, над Трговското друштво за трго-
вија на големо и мало ЏЕ-СА-ПРОМ увоз-извоз Битола 
ДООЕЛ, со седиште на ул. �Таки Даскалот� бр. 5, со 
број на регистарска влошка 01004255?-8-01-000 и жиро 
сметка бр. 500-0000002405-87 во Стопанска банка АД 
Битола, со дејност шифра 60.24, превоз на стоки во 
друмскиот сообраќа, се отвора стечајна постапка, но 
истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд во Битола.         (23600) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 125/03 
од 04.09.2003 година, над Друштвото за трговија, превоз, 
шпедиција увоз-извоз ДАДУШ на Седат Селмановиќ ДО-
ОЕЛ Битола, со седиште на ул. �Васко Карангелевски� бр. 
1/19, со број на регистарска влошка 01005069?-8-01-000 
и жиро сметка бр. 40300-601-38921 при Агенцијата за 
работа со блокирани сметки Скопје-ПЕ Битола, со деј-
ност шифра 05.4, превоз на стоки во друмскиот сообра-
ќај, се отвора стечајната постапка, но истата не се 
спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд во Битола.         (23601) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 185/03 
од 04.09.2003 година, над Друштвото за производство, ус-
луги и трговија на големо и мало С. А. Н.-КОМЕРЦ увоз-
извоз Ставре ДООЕЛ Битола, со седиште на ул. �Стру-
шка� бр. 4, со број на регистарска влошка 01003807?-8-03-
000 и жиро сметка бр. 500-0000001006-16 во Стопанска 
банка АД Битола, со дејност шифра 52.11, трговија на 
мало во продавници претежно со храна, пијалaци и ту-

тун, се отвора стечајна постапка но истата не се спро-
ведува и се заклучува. 
Од Основниот суд во Битола.         (23609) 

__________ 
 

Во огласот за стечајна постапка на БИЛКА 
ПРОМЕТ Александар и други, бр. 22806, објавен во 
"Сл. весник на РМ" бр. 56/2003, на стр. 13, во вториот и 
третиот ред стои: "се отвора стечајна постапка", а 
треба да стои: "се поведува претходна постапка на 
постапката за утврдување на причините за отворање на 
стечајна постапка".   
_______________________________________________ 
 

Л И К В И Д А Ц И И 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд II. Л. бр. 22/2003 од 10.03.2003 година, 
отворена е ликвидациона постапка над должникот Мешо-
вито претпријатие за трговија и услуги �ХЕЛ-СКЕНЕР-
КОМПАНИ� експорт-импорт ДОО Скопје, со седиште на 
ул. �Христо Смирненски� бр. 11, со жиро сметка бр. 250-
0000000381-35 при Инвест банка АД Скопје. 
За ликвидатор се определува лицето Антонио Геор-

гиев од Кратово, со стан на ул. �Лазо Софијанов� бр. 14. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до ли-
квидаторот со пријава во два примерока со докази, а нај-
доцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (23725) 

__________ 
 

Ликвидаторот Настева Дара од Скопје, ул. �Стив 
Наумов� бр. 22, локал 2, запишана во трговскиот реги-
стар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
П. трег. бр. 1727/03 од 10.06.2003 година, објавува дека 
Трговското друштво за финансиски и инвестициони 
услуги ЈНС ИНВЕСТИЦИОНИ УСЛУГИ Никола и 
други ДОО Скопје, ул. �Стив Наумов� бр. 22, локал 2, 
со жиро сметка бр. 330000026000162 при Интернацио-
нална приватна банка АД Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 

побарувања во рок од 15 дена, од објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ�, до ликвидаторот со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (23807) 

__________ 
 

Ликвидаторот Бранка Анакиева од Кочани, ул. �Ки-
ро Кикенски� бр. 13, запишана во трговскиот регистар 
при Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 
1030/02 од 25.11.2002 година, објавува дека Друштвото 
за производство, трговија и услуги Сталмак ДООЕЛ 
Кочани, ул. �210� бр. 9, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (23823) 

__________ 
 

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 100/03 
од 10.09.2003 година, отвори стечајна постапка над 
Претпријатието за транспорт и трговија СИМОНА 
ТРАНС увоз-извоз Свети Николе, со жиро сметка бр. 
41420-601-32361 кај Агенцијата за работа со блокирани 
сметки-Одделени Свети Николе, но истата поради не-
мање на имот се заклучува.  
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води кај Основниот 
суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (23831) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II. Л. бр. 112/02 од 11.04.2002 го-
дина, е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за трговија на големо и мало, посре-
дување и застапување �АЕРО-ПАН� увоз-извоз ц.о. од 
Скопје, ул. �Шидска� бр. 26-6/9, со жиро сметка бр. 
40120-601-119045. 
За ликвидатор се определува лицето Андроников 

Панче од Скопје, со стан на ул. �Шидска� бр. 26-6/9. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријавата своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до ли-
квидаторот со пријава во два примерока со докази, а нај-
доцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (23762) 

__________ 
 

Ликвидаторот Глигур Симоски, дипл. екн. од Тето-
во, ул. �Благоја Тоска� бр. 222, тел. 044/332-025, запи-
шан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје 
I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 2193/03 и рег.вло-
шка бр. 02036126?-8-09-000 од 27.08.2003 година, обја-
вува дека Градежно трговското и услужно друштво 
ДРИТА ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, ул. �Ј. Сан-
дански� бр. 8, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                        (23832) 

_______________________________________________ 
 

Н О Т А Р С К И   О Г Л А С И 
 
Над недвижен имот сопственост на Друштвото за 

графички услуги и промет СОФИЈА Драги ДООЕЛ 
увоз-извоз, Богданци, БДС 4198808, куќа и двор во 
Богданци, на ул. �Страшо Пинџур� бр. 36, каде е сме-
стена и печатницата Софија, со следните катастарски 
индикации: КП 1780/1, план 6, скица 83, м.в. �Село� 
под објект со површина 190 м2; КП 1780/1, план 6, скица 
83, м.в. �Село� двор со површина 389 м2, внесена во По-
седовен лист број 668 за КО  Богданци, како и на след-
ните подвижни предмети: машина за печатење, OFFSET  
во две бои, година на производство 1981; машина за пе-
чатење, OFFSET  во две бои,  производство 1982; маши-
на за печатење, OFFSET  во една боја, производство 
1981; машина за печатење, OFFSET  во една боја,  про-
изводство 1984; машина за лепење корици на книги,про-
изводство 1990; нож за сечење, производство 1977; ли-
нија за припрема на неделници- весници (линија за сече-
ње, виткање и хефтање) составена во две целини, произ-
водство MULER MARTINI, производство 1992; машина 
за виткање-савијачка, производство 1981 и нож за сече-
ње, POLAR MOHR,  производство 1981, сите во сопс-
твеност на заложниот должник врз основа на фактури и 
други документи, набавени од Швајцарска фирма БРУ-
НИ АГ, над кои е заснован залог со Договор за залог од 
прв ред, потврден  под ОДУ број 226/03 од 04.09.2003 
година од нотарот Ѓорѓи Николов од Гевгелија, во ко-
рист на заложниот доверител Извозна и кредитна банка 
АД Скопје, со БДС 4627148, за обезбедување на парич-
но побарување од 250.000,00 евра.                          (23615) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: цела К.П. 
бр. 1027-5-14 нива од 6 класа во површина од 411  м2   
на м.в. �Село� заведена под П.Л. бр. 142 за К.О. Ску-
дриње, сопственост на Ибраими Абетов Мазлам од с. 
Скудриње, за купопродажна цена од 180.000,00 денари. 
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

Законот за земјоделското земјиште имаат право на пр-
венствено купување (заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-

јиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. �Кеј 
Братство� бр. 5-А.                                                   (23616) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: цела К.П. 

бр. 4722/2-80-1 ливада од 3 класа во површина од 1218  
м2 за купопродажна цена од 190.000,00 денари; цела 
КП бр. 4722/3-80-1 ливада од 3 класа во површина од 
608 м2 за купопродажна цена од 90.000,00 денари и це-
ла КП бр. 4722/4-80-1 ливада од 3 класа во површина 
од 721 м2 за купопродажна цена од 100.000,00 денари и 
тоа или по единечна парцела или сите заедно, сите на 
м.в. �Питарница� заведени во ПЛ бр. 5126 за КО Го-
стивар, сопственост на Салија Бајрам Мухамеддалип, 
Салија Хакик Кадриџемил и Салија Хакик Музафер си-
те од с. Долна Бањица.  
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

Законот за земјоделското земјиште имаат право на пр-
венствено купување (заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. �Кеј 
Братство� бр. 5-А.                                                   (23617) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште-нива на КП број 

2236, план 5, скица 9, на место викано �Кадра Полјак� 
нива седма класа, со вкупна површина од 910 м2 во 
К.О.  Д. Свиларе, сопственост на Ќемал Рамадани, спо-
ред Поседовен лист број 88 на К.О. Д. Свиларе, за цена 
од 227.500,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

до нотарот Мери Весова, на ул. �Ѓорче Петров� бр. 10-
а, локал 2, Скопје.                                                   (23588) 

___________ 
 
Над недвижен имот на Друштвото за производство 

и трговија ФАНТ-КОМ Тодорка ДООЕЛ Кочани, кој се 
наоѓа во Кочани: деловен простор на КП бр. 14727/3, 
зграда 1, влез 2, на приземје, во м.в. �29-ти Ноември� 
со површина од 319 м2, заведен во Имотен лист број 
13936 КО Кочани, заснован е залог на недвижен имот-
хипотека од прв ред заведен кај нотарот Менче Зла-
тковска под ОДУ бр. 159/03 од 02.09.2003 година во 
корист на заложниот доверител КОМЕРЦИЈАЛНО 
ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД Куманово, за обезбе-
дување на парично побарување во износ од 
7.300.000,00 денари.                                               (23593) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за залог врз подвижни пред-

мети (со својство на извршна исправа), составен во фор-
ма на нотарски акт од нотарот Васил Кузманоски од 
Охрид, под ОДУ книга II ред број 538/03 од 04.09.2003 
година, склучен помеѓу �ОХРИДСКА БАНКА� АД 
Охрид, со седиште на бул. �Македонски Просветители� 
бр. 19 во Охрид, како заложен доверител, Друштвото за 
производство, трговија и услуги �ТЕМБЕКО� Ристе и 
Роберт ДОО увоз-извоз Охрид, со седиште на бул. �Ту-
ристичка� ком 3, стан број 5, Охрид како должник, 
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Друштво за трговија �РИА-КОМЕРЦ� Ристе ДООЕЛ 
увоз-извоз Охрид, со седиште на ул. �Галичица� бр. 35-
1/9, Охрид, Ристе Тембелески ул. �Галичица� бр. 35-1/9, 
Охрид и Роберт Тембелески ул. �Галичица� бр. 35-01-
009, Охрид како заложни должници, засновано е залож-
но право-регистриран залог од втор ред врз подвижни 
предмети сопственост на заложниот должник Друштво 
за трговија �РИА-КОМЕРЦ� Ристе ДООЕЛ увоз-извоз 
Охрид, кое заложно право е регистрирано во Централни-
от регистар на ден 05.09.2003 година со деловоден број 
10320030000116, а за обезбедување на Договор за кра-
ткорочен кредит број 07-4264/2 од 30.06.2003 година во 
износ од 10.000.000,00 денари.         (23594) 

___________ 
 
Над имот сопственост на ДПТУ ФЕРМОБ Исак 

ДООЕЛ с. М. Речица, истиот подетално опишан во До-
говор за залог со својство на извршна исправа, заверен 
кај нотарот Иво Серафимоски од Тетово, под ОДУ бр. 
369/03 од 29.08.2003 година, заснован е залог во корист 
на заложниот доверител Про Бизнис Банка АД Скопје, 
а заради обезбедување на негово парично побарување 
во износ од 15.000 ЕУРА како главно побарување во 
денарска противвредност по средниот курс на НБРМ 
на денот на исплата.                                               (23596) 

___________  
Над имот сопственост на ДПТ ЧИЧЕ ТРАДЕ ДОО-

ЕЛ - Тетово, истиот подетално опишан во Договор за 
залог со својство на извршна исправа, заверен кај нота-
рот Иво Серафимоски од Тетово, под ОДУ бр. 381/03 
од 02.09.2003 година, заснован е залог во корист на за-
ложниот доверител Про Бизнис Банка АД Скопје, а за-
ради обезбедување на негово парично побарување во 
износ од 30.000 ЕУРА како главно побарување во де-
нарска противвредност по средниот курс на НБРМ на 
денот на исплата.                                                    (23598) 

___________ 
 
Над имот сопственост на ДПТУ МИСТЕКС Сре-

ќко-Тетово, истиот подетално опишан во Договор за 
залог со својство на извршна исправа, заверен кај нота-
рот Иво Серафимоски од Тетово, под ОДУ бр. 376/03 
од 01.09.2003 година, заснован е залог во корист на за-
ложниот доверител Про Бизнис Банка АД Скопје, а за-
ради обезбедување на негово парично побарување во 
износ од 7.000 ЕУРА, како главно побарување во де-
нарска противвредност по средниот курс на НБРМ на 
денот на исплата.                                                    (23599) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за засновање на регистриран за-

лог врз подвижни предмети во својство на извршна испра-
ва од нотарот Зулфиќар Сејфулаи, под ОДУ бр. 331/03 од 
04.09.2009 година, склучен помеѓу ПРО Бизнис банка 
Скопје, како заложен доверител и Друштвото за производс-
тво, трговија, градежништво, транспорт, угостителство и 
услуги �МЕГА ТРАНС� ДОО експорт-импорт Гостивар, 
ул. �Ј. Здравковски� бр. 9, како заложен доверител заснован 
е регистриран залог врз следните подвижни предмети: то-
варно моторно возило влекач, марка MERCEDES 638, тип 
95403 AKTRO, број на шасија WDB9540321K216707, број 
на моторот  OM501LAII3/54192310001178, година на про-
изводство 1996, сила на моторот 290kw, работна зафатнина 
11946см3, влекач со рег. бр.  GV 589 BB. 

__________ 
 

Се врши продажба на земјоделско земјиште, К.П. бр. 
68/2, план 4, скица 5, м.в. �Мандроец�, култура нива, кла-
са 4, површина 1451м2, во КО Г. Соње, сопственост на 
Димитрие Делевски од Скопје, ул. �Манчу Матак� бр. 37, 
за цена од 15 евра по м2, во денарска противвредност. 
Се повикуваат соседите чие земјиште се граничи со 

земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во �Службен весник на 
РМ�, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Матилда Бабиќ, ул. �Јани Лукровски� бб, 
трговски центар Автокоманда, општина Гази Баба, 
Скопје.            (23706) 

__________ 
 

Се продава 1795м2, како реален дел од 4/5 (четири 
петини) идеален дел-земјоделско земјиште, КО Волко-
во, Скопје, кое лежи на К.П. бр. 590/1, план 4, скица 11, 
м.в. �Кремењарник�, нива, 6 класа, со вкупна површи-
на од 3590м2, сосопственост на Бошкова Милица, на 
една петина (1/5) идеален дел и Бошков Драгомир, че-
тири петини (4/5) идеален дел, двајцата од Скопје, врз 
основа на Поседовен лист бр. 366, за вкупна купопро-
дажна цена во износ од 550.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

нотарот Нада Палиќ, Скопје, ул. �Пролет� бр. 1/3-18. 
                          (23705) 

__________  
Се продава земјоделско земјиште и тоа: овошна 

градина, построена на К.П. бр. 187/7, план 2, скица 4, 
м.в. �Оризиште�, класа 2, со вкупна површина од 475м2 
и нива, построена на К.П. бр. 188/2, план 2, скица 4, 
м.в. �Оризиште�, класа 2, со вкупна површина од 525м2 
во КО Идризово, сосопственост на 3/4 идеален дел на 
продавачот Костовска Слободанка од Скопје, бул. �В. 
С. Бато�, бр. 19/4-14 и 1/4 идеален дел на продавачот 
Костовска Благородна од Скопје, бул. �В. С. Бато� бр. 
19/4-14, за купопродажна цена од 256.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

до Нотарот Ќосев Михаил, ул. �Беласица� бб, Скопски 
саем, Скопје.             (23663) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште, нива, построена 
на К.П. бр. 221, план 2, скица 4, м.в. �Млака�, класа 3, 
нива со површина од 2645м2, во КО Здуње, сопстве-
ност на Ајдини Јакупа Хазби од с. Здуње, за цена од 
853.225,00 денари.  
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

нотарот  Весна Василеска, ул. �Б. Ѓиноски� бб, Гостивар.
                                        (23741) 

__________ 
 
Над подвижниот имот сопственост на Друштвото за 

промет на големо и мало БЕЛИНА Љупче увоз-извоз 
ДООЕЛ Скопје, ул. �Гиго Михајловски� бр. 4/13, поб-
лиску опишан во Записникот за попис и опис на под-
вижни предмети УЗП 6559/03 од 10.09.2003 година, 
прилог на нотарскиот акт Договор за залог ОДУ 289/03 
од 10.09.2003 година составен од нотарот Поповски 
Слободан од Скопје, како средство за обезбедување на 
договор за рамковен револвинг кредит бр. 01-2187 од 
09.09.2003 година помеѓу ЕУРОСТАНДАРД БАНКА 
АД Скопје и Друштвото за промет на големо и мало 
БЕЛИНА Љупче увоз-извоз ДООЕЛ Скопје за износ од 
3.000.000 денари, во корист на заложниот доверител 
ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД Скопје.                (23745) 
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Со нотарски акт ОДУ бр. 161/03 од 29.08.2003 годи-

на, изготвен од нотарот Љубица Моловска од Скопје, 
зголемен е износот на обезбеденото парично побарува-
ње врз веќе востановеното заложно право-хипотека врз 
следните недвижности: деловен простор во Имотен 
лист број 26295 за КО Карпош, КП 1696, дел 13 зграда 
1, влез 3, кат ПР, намена на зграда 00570, со вкупна по-
вршина од 90 м2; КО Карпош,  КП 6125, дел 7 зграда 1, 
влез 1, кат ПО, стан 42, намена на зграда 00518, со 
вкупна површина од 16 м2 со проценета вредност од 
110.000,00 ЕУР; деловен простор во Поседовен лист 
број 508 заведен под бр. 1103/11733 од 19.07.2000 го-
дина, за КО Сарај, КП 28/3, план 2, скица /, на м.в. �Ва-
кув�, нива класа 4, со вкупна површина од 6196 м2, КО 
Сарај, КП 28/3, план 2, скица /, на м.в. �Вакув� под об-
јект со вкупна површина од 1774 м2, КО Сарај, КП 28/3 
план 2, скица /, на м.в. �Вакув�, двор со вкупна повр-
шина од 500 м2, издаден врз основа на Договор за купо-
продажба на недвижен имот, заверен пред Основен суд 
Скопје  I -Скопје под НД ИВ бр. 303/98 од 19.03.1998 
година, со проценета вредност од 1.350.000,00 ЕУР, де-
ловен простор во Поседовен лист број 1154, заведен 
под бр. 1103/11732 од 19.07.2000 година, за КО Бутел, 
за 18/149 идеален дел од: КО Бутел, КП 622/2, план 6, 
скица /, на м.в. �Големо Брдо�, под објект, со вкупна 
површина од 1110 м2, КО Бутел, КП 622/2 план 6, 
скица /, на м.в. �Големо Брдо�, неплодно со вкупна по-
вршина од 1880 м2, односно идеален дел од 18/149 од 
вкупна површина од 2990 м2, со проценета вредност од 
120.000,00 ЕУР во корист на заложниот доверител Ту-
тунска банка АД Скопје, за обезбедување на парично 
побарување во износ од 2.350.000,00 ЕУР.          (23749) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште кое се состои од: 

нива 4-та класа на КП бр. 445/1, план 3, место викано 
�Шојница� со површина од 4167 м2; нива 4-та класа на 
КП бр. 468/2, план 3, скица 7, место викано �Шојница� 
со површина од 2900 м2;   нива 4-та класа на КП бр. 
474/2, место викано �Шојница� со површина од 628 м2; 
овошна градина 4-та класа на КП бр. 475, план 3, скица 
6, место викано �Шојница� со површина од 2344м2 и 
нива 4-та класа на КП бр. 671/2, план 4, место викано 
�Буџак� со површина од 1892 м2, сите запишани во ПЛ 
бр. 179 за КО Сарај, сопственост на Абазова Ќание од 
Скопје, за цена од 80,00 денари за метар квадратен. 
Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопс-

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

до нотарот Снежана Видовска, ул. �Ѓуро Ѓаковиќ� бр. 
74, Скопје.                                                                (23766) 

___________ 
 

Врз основа на Договор за залог со својство на из-
вршна исправа, составен во форма на нотарски акт од 
нотарот Љубомир Доневски од Свети Николе, под 
ОДУ број 133/03 од 04.09.2003 година, склучен помеѓу 
ОКТА рафинерија за нафта АД Скопје с. Миладинов-
ци, како хипотекарен доверител и ДООЕЛ МИКИ 
ПЕТРОЛ Свети Николе, ул. �Индустриска� бб, како 
хипотекарен должник, засновано е заложно право од 
втор ред врз недвижниот имот: КП број 1086/3 план 8 
скица 21, на м.в. �Влашки Бресја� култура под објект 
со површина 136 м2; КП број 1086/3 план 8 скица 21, на 
м.в. �Влашки Бресја� култура двор со површина 4312 
м2 и КП број 2126/2 план 11 скица 21, на м.в. �Влашки 
Бресја� култура лозје класа 3 со површина 1811м2. На-
пред наведените недвижности се евидентирани во По-
седовен лист број 574 за КО Амзабегово, издаден од 
Државниот завод за геодетски работи Одделение за 
премер и катастар Св. Николе со број 1217-704 од 
28.08.2003 година. Недвижностите предмет на залог од 

овој нотарски акт се сопственост на заложниот долж-
ник и должник МИКИ ПЕТРОЛ ДООЕЛ. 

 Предмет на залог се и објектот изграден, дограден 
и надграден на КП бр. 1086/3 на м.в. �Влашки Бресја�  
евидентиран во Поседовен лист број 574 КО Амзабего-
во, сопственост на заложниот должник ДООЕЛ МИКИ 
ПЕТРОЛ Св. Николе.                                             (23763) 

___________ 
 
Се врши продажба на земјоделско земјиште КП 

број 444/2, план 6, скица 5, место викано �Долна Дрма� 
култура нива, класа 3, со површина од 4512 м2 во КО 
Мралино, сопственост на Спировска Тоде Перса од 
Скопје, ул. �Анастас Митрев� бр. 11, по цена 15 евра 
од метар квадратен, во денарска противвредност. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување-
то на огласот во �Службен весник на Република Македо-
нија�, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понуда-
та. Во спротивно, го губат правото на првенство.  
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Матилда Бабиќ, ул. �Јани Лукровски� бб - 
трговски центар Автокоманда Општина Гази Баба, 
Скопје.                                                                     (23773) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште кое се состои од: 

нива 8-ма класа на КП бр. 589/2, план 2, скица 4, место 
викано �Св. Петка�, со површина од 762 м2 запишано 
во ПЛ бр. 392 за КО Матка, сопственост на Арсов Љуп-
чо од Скопје, за цена од 8.500,00 евра во денарска про-
тиввредност. 
Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопс-

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

до нотарот Снежана Видовска, ул. �Ѓуро Ѓаковиќ� бр. 
74, Скопје.                                                                (23785) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште во вкупна повр-
шина од 1099 м2 кое се состои од: нива 8-ма класа на 
КП бр. 589/1, план 2, скица 4 на место викано �Св. Пе-
тка�, со површина од 550 м2 и нива 8-ма класа на КП 
бр. 588, план 2, скица 4 на место викано �За Нога�, во 
површина од 549м2   запишано во ПЛ бр. 334 за КО Ма-
тка, сопственост на Наумовска Анриета од Скопје, за 
цена од 11.000,00 евра во денарска противвредност. 
Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопс-

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

до нотарот Снежана Видовска, ул. �Ѓуро Ѓаковиќ� бр. 
74, Скопје.                                                                (23786) 

___________ 
 
 Се продава земјоделско земјиште кое се состои од: 

нива 8-ма класа на КП бр. 590, план 2, скица 4, место 
викано �Бигор�, со површина од 200 м2 запишано во 
ПЛ бр. 445 за КО Матка, сопственост на Терзиева Ма-
рица од Скопје, за цена од 3.500,00 евра во денарска 
противвредност. 
Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопс-

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

до нотарот Снежана Видовска, ул. �Ѓуро Ѓаковиќ� бр. 
74, Скопје.                                                                (23787) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот - нива 5-та класа, со по-

вршина од 3.011 м2, евидентирана на КП 1100, нива 4-
та класа со површина од 1.591 м2; евидентирана на КП 
1096, нива 5-та класа со површина од 1.200 м2; евиден-
тирана на КП 1096, нива 5-та класа со површина од 617 
м2; евидентирана на КП 1099, нива 5-та класа со повр-
шина од 969 м2; евидентирана на КП 1101, нива 4-та 
класа со површина од 1.400 м2; евидентирана на КП 
1101, сите на м.в. �Мироец� КО Горно Соње. 
Се повикуваат сопствениците на соседните парцели, 

во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
�Службен весник на РМ�, доколу се заинтересирани да 
купат од гореопишаните недвижности со која граничат, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. 
Доколку не се јават во наведениот рок, истите го 

губат правото на првенствено купување на предметна-
та недвижност. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават  

во нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџов-
ска од Скопје, ул. �Иван Козаров� бр. 24. лок. 23 (ДТЦ 
�Стара Рампа�) Скопје.                                          (23788) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за залог, со својство на из-

вршна исправа, составен во форма на нотарски акт од 
нотарот Наџи Зеќири од Тетово, под ОДУ број 365/03 
од 03.09.2003 година, склучен помеѓу ПРО БИЗНИС 
БАНКА а.д. Скопје и Друштвото за производство, 
транспорт, трговија и услуги ЗЃИМИ КОМПАНИ Ка-
сам ДООЕЛ експорт-импорт с. Порој-Џепчиште, како 
должник - заложен должник, засновано е заложно пра-
во залог од прв ред врз подвижен предмет и тоа: маши-
на за влечење на железо, тип Кауа - Makina Sanayii, се-
риски број ГМ-180 М4, произведено во Турција 2001 
год., сопственост на должникот-заложниот должник 
ДПТТУ ЗЃИМИ КОМПАНИ Касам ДООЕЛ експорт-
импорт с. Порој - Џепчиште, кое заложно право е реги-
стрирано во Централниот регистар со деловоден број 
10220030000190.                                                     (23721) 

___________ 
 
Над подвижниот имот-сопственост на друштвото за 

производство, трговија и услуги ПИВАРНИЦА-КРУ-
НА извоз-увоз Дане и др. ДОО Велес, со седиште на 
ул. �Андон Шурков� бр. 44, Велес, со матичен број 
4717791, опишан како: ладилна витрина за обично и 
длабоко замрзнување во зафатнина од 52 м3, произве-
дена од ФРИНКО Битола, засновано е заложно право 
од прв ред и тоа со нотарски акт-Договор за залог (со 
својство на извршна исправа) изготвен од нотарот 
Славјанка Андреева од Велес, под ОДУ број 238/03 од 
09.09.2003 година, во корист на заложниот доверител 
МЕСНА ИНДУСТРИЈА и КЛАНИЦА Акционерско 
друштво Свети Николе, со седиште на ул. �Индустри-
ска� бб во Свети Николе, со матичен број 4096240, за 
обезбедување на парично побарување во износ од 
668.000,00 денари.                                                  (23822) 

___________ 
 
Се објавува засновање на залог над побарување, за-

веден под единствен деловоден идентификационен 
број на документот 10120030001082 при Централниот 
регистар - регистар на залог на подвижни предмети и 
права, на заложниот должник Друштвото за трговија, 
производство и услуги ГРАФИТИ Касим ДООЕЛ екс-
порт-импорт Скопје, со нотарски акт-Договор за обез-
бедување на парично побарување со засновање на ре-
гистриран залог на побарување ОДУ 403/03 од 
04.09.2003 година, воспоставен кај нотарот Мери Весо-

ва со службено седиште во Скопје, Општина Ѓорче Пе-
тров, во корист на заложниот доверител Стопанска 
банка АД Скопје, за обезбедување на парично побару-
вање во износ од 88.000,00 ЕУР.                           (23833) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште-нива означена ка-

ко КП бр. 522 за КО Скребатно на м.в. �Горни Лозја� 
со површина од 339 м2, сопственост на Чулчески Лам-
бе од Охрид, с. Лескоец, за цена од 44,00 денари по м2. 
Се повикуваат сите можни сосопственици и соседи 

чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, 
писмено да се изјаснат дали се заинтересирани за при-
фаќање на понудата во рок од 30 дена од објавувањето 
на огласот во �Службен весник на РМ�. Во спротивно, 
го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Момана Иваноска од Охрид, ул. �Македон-
ски Просветители� бр. 8 (мезанин).                      (23836) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште: 1/2 идеален дел 

од КО Возарци, КП бр. 133, план 004, скица 004, место 
викано �Преку Поројница� култура - лозје, класа 1, со 
вкупна површина од 4.324 м2 и 1/2 идеален дел од КО 
Возарци, КП бр. 133, план 004, скица 004, викано место 
�Преку Поројница�, култура - нива, класа 3, со вкупна 
површина од 3.300 м2, во сопственост на Радован Јо-
шев од с. Возарци, Кавадарци, видно од Имотен лист 
бр. 539 издаден од Државниот завод за геодетски рабо-
ти, Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена 
од 40.000,00 денари 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето кое што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република  Маке-
донија�, писмено да се изјаснат за прифаќање на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се доставаат 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.                                                              (23837) 
_______________________________________________  

М А Л И  О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважечки следните 

документи: 
Пасош бр. 1432953/00 на име Шерифова Јлдс, ул. "Ј. 
Мурџевски" бр. 13, Битола.                         (21391) 
Пасош бр. 1814039/03 издаден од СВР-Куманово на 
име Мувљедин Аљиљи, с. Отља, Куманово. 
Пасош бр. 1417839 издаден од СВР-Скопје на име 
Муамет Ебипи, ул. "О. Чопела" бр. 52, Скопје. 
Пасош бр. 402011 издаден од СВР-Гостивар на име 
Адеми Адем, с. Чегране, Гостивар.            (23640) 
Пасош бр. 1636156 издаден од СВР-Тетово на име 
Кадрија Шехадија, с. Пирок, Тетово.       (23657) 
Пасош бр. 1635908 издаден од СВР-Тетово на име 
Кадри Зиљфије, с. Пирок, Тетово.             (23658) 
Пасош бр. 1636155 издаден од СВР-Тетово на име 
Кадри Фемије, с. Пирок, Тетово.                      (23659) 
Пасош бр. 1636127 издаден од СВР-Тетово на име 
Кадри  Зулфиќар, с. Пирок, Тетово.       (23660) 
Пасош бр. 1636027 издаден од СВР-Тетово на име 
Кадри Сабире, с. Пирок, Тетово.                      (23661) 
Пасош бр. 24716 издаден од СВР-Гостивар на име 
Изаири Рамис, с. Ѓурѓевиште, Гостивар.       (23683) 
Пасош бр. 1662770/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Дрита Халими, ул. "1" бр. 73, с. Кондово, Скопје.                                
Пасош бр. 1471529/00 издаден од СВР-Велес на име 
Едита Ибраими, ул. "8-ма Велешка бригада" бр. 27/8, Велес. 
Пасош бр. 1553573 на име Христов Томислав, ул. "Д. 
Груев" бр. 19, Битола.                        (23694) 
Пасош бр. 0314256/94 на име Јанковски Бора, с. 
Псача, Крива Паланка.                                     (23696) 
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Пасош бр. 0314258/94 на име Јанковски Раде, с. 
Псача, Крива Паланка.                                     (23697) 
Пасош бр. 1460749 издаден од СВР-Скопје на име 
Бајрамовиќ Петерсон, ул. "Киро Фетак" бб, Скопје.                                                                    

Пасош бр. 849963 на име Бакрески Драган, с. 
Лескоец, Охрид.                                                    (23918) 

Пасош бр. 0928561 на име Киров Кирил, ул. "С. 
Стоименов" бр. 28, Кочани.                                   (23699) 
Пасош бр. 1327569 издаден од СВР-Скопје на име 
Акташи Мамудие, ул. "391" бр. 25, Скопје.         (23700) 
Пасош бр. 0270130 на име Мукадес Положани, 
Струга.                                                                    (23701) 
Пасош бр. 1191810 издаден од СВР-Скопје на име 
Синани Емруш, с. Долна Арнакија, Скопје.        (23702) 
Пасош бр. 1489662/00 на име Веселоски Шпејтим, 
Струга.                                                                   (23703) 
Пасош бр. 1116583/98 издаден од СВР-Скопје на име 
Шакири Џезаир, ул. "Вашинтонска" бр. 4, Скопје.                                                                     

Пасош бр. 1698303 издаден од СВР-Гостивар на име 
Алиу Шабан, с. Г. Бањица, Гостивар.           (23980) 

Пасош бр. 445340/94 издаден од СВР-Скопје на име 
Петровски Божидар, ул. "Анастас Митрев" бр. 24/1-9, 
Скопје.                                                     (23708) 
Пасош бр. 1304540/99 издаден од СВР-Скопје на име 
Арифи Несрета, с. Блаце, Скопје.           (23709) 
Пасош бр. 1152588/98 издаден од СВР-Куманово на 
име Мамутовски Мартин, ул. "Средорек" бр. 55, 
Куманово.                                                    (23718) 
Пасош бр. 1046871/97 издаден од СВР-Куманово на 
име Мурати Неврије, ул. "Д. Шутевски" бр. 19, 
Куманово.                                                     (23746) 
Пасош бр. 1738635/02 издаден од СВР-Велес на име 
Митков Панче, ул. "Б. Ѓорев" бр. 93/3-11, Велес.                                                                     

Чекови од тековна сметка бр. 2214676 од бр. 6777941 
до бр.  6777944 и бр. 6777946 издадени од Стопанска 
банка АД Скопје на име Додевски Звонко, Скопје.                                Пасош бр. 177120/94 издаден од СВР-Куманово на 

име Ќемран Рамадани, с. Матејче, Куманово. 23751 
Пасош бр. 117415 на име Ваиде Шаини, с. Зајас, 
Кичево.                                                                    (23757) 
Пасош бр. 866984/96 издаден од СВР-Скопје на име 
Пембуш Незирова, ул. "Ј. Сандански" бр. 28,  н. 
"Илинден", Скопје.                                     (23758) 
Пасош бр. 307262 на име Демири Иса, с. Нераште, 
Тетово.                                                                   (23759) 
Пасош бр. 1697033 на име Ташев Ристо, ул. "М. 
Џунов" бр. 129, Кавадарци.                      (23761) 
Пасош бр. 1586355/01 издаден од СВР-Куманово на 
име Куртиши Еркан, с. Лопате, Куманово.          
Пасош бр. 1348944 издаден од СВР-Тетово на име 
Петровиќ Ненад, ул. "Г. Делчев" бр. 108, Тетово. 
Пасош бр. 179968 на име Џеладини Гзиме, н.. "Горно 
Пашино", Кичево.                        (23774) 
Пасош бр. 1315540 издаден од СВР-Тетово на име 
Ибраим Абази, с. Ново Село 2, Тетово.       (23775) 
Пасош бр. 274719 на име Павлов Тони, ул. "Кочо 
Рацин" бр. 10, Валандово.                          (23777) 
Пасош бр. 1878787 издаден од СВР-Куманово на име 
Николовски Мирослав, ул. "Г. Делчев" бр.56-а, 
Куманово.                                                    (23819) 
Пасош бр. 592203/95 издаден од СВР-Тетово на име 
Анѓелковиќ Небојша, ул. "К. Ј. Питу" бр. 45, Тетово.                                                                    

Работна книшка на име Имероски Иљаз, с. Десово, 
Прилеп.                                                      (23681) 

Пасош бр. 1807910/02 издаден од СВР-Скопје на име 
Ракип Бакиу, с. Сарај ул. "4" бр. 79, Скопје. 
Пасош бр. 0499535 на име Ристо Кочев, ул. "Моински 
пат" бр. 60, Гевгелија.                       (10046) 
Пасош бр. 1574201 на име Петрушев Васил, ул. 

"Изворски" бр. 135, Богданци.                               (23854) 
Пасош бр. 1311822/99 на име Рамадани Афет, с. 
Речане, Гостивар.                                               (29332/02) 
Пасош бр. 1297648 на име Андонов Александар, ул. 

"Галичица" бр. 35/1-6, Охрид.                               (20135) 
Пасош бр. 946468/96 издаден од СВР-Скопје на име 
Леровски Дејан, ул. "Разловачка" бр. 9/1-20, Скопје.  
Пасош бр. 1535247/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Фатос Салиу, ул. "П. Илиќ" бр. 3/2-10, Скопје. 
Пасош бр. 1451912/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Ферди Идриз, ул. "Б. Венец" бр. 39, Скопје. 
Пасош бр. 1323201/99 издаден од СВР-Скопје на име 
Елмас Исмаил, ул. "Чаирска" бр. 28, Скопје. 
Пасош бр. 1384665/00 издаден од СВР-Тетово на име 
Рустеми Басри, с. Желино, Тетово.            (23899) 

Пасош бр. 1593005 на име Ајроска Букурије, с. 
Житоше, Крушево.                                     (23917) 

Пасош бр. 1343651 издаден од СВР-Куманово на име 
Муадин Алили, с. Липково, Куманово.                (23919) 
Пасош бр. 1402084 на име Максути Ердоган, с. 
Здуње, Гостивар.                                         (23921) 
Пасош бр. 1144467/98 на име Вила Рамиз, ул. "142" 
бр. 41, Тетово.                                       (23922) 
Пасош бр. 1829856 на име Дамјаноска Ботка, 
Радовиш.                                                    (23923) 
Пасош бр.1667479 издаден од СВР-Тетово на име 
Наик Батас, с. Теново, Тетово.                      (23962) 

Пасош бр. 1278241/99 издаден од СВР-Скопје на име 
Шабан Ќемал, ул. "Дринска" бр. 18, Скопје. 
Пасош бр. 1774466/02 издаден од СВР-Скопје на име 
Шабан  Шенѓуља, ул. "Дринска" бр. 18, Скопје. (24023) 
Пасош бр. 0899556 на име Ката Стојадиновиќ, ул. 

�Ј.Цветинов� бр. 8/7, Струмица. 
Пасош бр. 1309700 на име Незири Шукри, с. Трново, 
Гостивар.           (21830) 

 Чек од тековна сметка бр. 11483/46 со бр. 1374234 
издаден од Македонска банка АД Скопје на име 
Ивановска Калина, Скопје.                      (23630) 

Чекови од тековна сметка бр. 4993137 од бр. 5204890 
до бр. 5204894 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Додевски Звонко,Скопје.              (23890) 
Чек од тековна сметка бр. 14212764 со бр. 0035000-

001952 издаден од Комерцијална банка-Филијала Гев-
гелија на име Магдинчева-Шопова Марија, Гевгелија.  
Огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 

57/03 за чекови од тековна сметка на име Стоименов 
Лазе, Гевгелија, се сторнира.                     (23562) 
Работна книшка на име Миле Јончевски, ул. "Никола 
Тесла" бр. 116, Битола.                          (23664) 
Работна книшка на име Наташа Стефаноска, 
Куманово.                                                    (23671) 
Работна книшка на име Анакиевски Ванчо, Делчево. 
Работна книшка на име Петревска Станка, Демир 
Хисар.                                                                    (23673) 
Работна книшка на име Демири Линдита, ул. "167" 
бр. 33, Тетово.                                       (23676) 
Работна книшка на име Златко Груески, Тетово. 
Работна книшка на име Герасимов Ванчо, ул. "Јаким 
Стојков" бр. 10, Штип.                        (23679) 
Работна книшка на име Елезоски Демиралија, с. 
Црнилиште, Прилеп.                                     (23680) 

Работна книшка на име Лазев Киро, ул. "Младинска" 
бр. 34, Св. Николе.                        (23684) 
Работна книшка на име Гошев Сашо, ул. "С. Демир" 
бр. 5/16, Штип.                                       (23685) 
Работна книшка на име Искра Христовска, Скопје.     
Работна книшка на име Спирковски Ивица, Скопје. 
Работна книшка на име Сафет Јашаровевиќ, с. 
Ќојлија, Скопје.                                                    (23750) 
Работна книшка на име Дурмишева  Мамудије, 
Скопје.                                                                   (23752) 
Работна книшка на име Драган Бакоч, Скопје. 
Работна книшка на име Џемаил  Ајети, Скопје. 
Работна книшка на име Небојша Зафировиќ, Скопје. 
Работна книшка на име Дончева Анета, Скопје. 
Работна книшка на име Бајрам Шаини, с. Зајас, 
Кичево.                                                                   (23778) 
Работна книшка на име Јолакоска Милена, с. 
Оровник, Охрид.                                                     (23797) 
Работна книшка на име Ѓорески Климе, с. Батун, 
Охрид.                                                                    (23799) 
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Работна книшка на име Агније Мена, Охрид. 
Работна книшка на име Башкими Ибрахим, Тетово. 
Работна книшка на име Маја Блажевска, Скопје. 
Работна книшка на име Зафирова Верица, ул. "К. 
Пејчиновиќ" бр. 88, Штип.                      (23808) 
Работна книшка на име Јакимовска Сузе, Штип. 
Работна книшка на име Аломеровиќ Сафета, Скопје. 
Работна книшка на име Пеева Костадинка, ул. "В. 
Главинов" бр. 59, Велес.                     (23814) 
Работна книшка на име Тилева Ката, Струмица. 
Работна книшка на име Оливер Стојановски, Скопје. 
Работна книшка на име Торкова Васа, ул. "Климент 
Охридски" бр. 23/29, Битола.            (23876) 
Работна книшка на име Ташковски Петар, ул. 

"Прилепска" бр. 72/1, Битола.                      (23877) 
Работна книшка на име Демири Сузана, Охрид. 
Работна книшка на име Ристески Трајче, ул. "П. 
Комуна" бр. 23, Охрид.                                     (23886) 
Работна книшка на име Ристески Влатко, ул. "П. 
Комуна" бр. 23, Охрид.                                     (23887) 
Работна книшка на име Јолушоска Јулијана, Охрид. 
Работна книшка на име Маркоски Богољуб, Тетово. 
Работна книшка на име Емини Али, с. Добарце, 
Тетово.                                                                    (23896) 
Работна книшка на име Мујади Исени, Тетово. 
Работна книшка на име Афродита Шакирова, ул. "Х. 
Карпош" бр. 29/4, Крива Паланка.                       (23900) 
Работна книшка на име Зекимирем Сефов, ул. "С. 
Манов" бр. 27, Кочани.                                           (23903) 
Работна книшка на име Јованоски Благојче, с. М. 
Коњари, Прилеп.                                         (23914) 
Воена книшка на име Станојоски Гоце, ул. "Дебарца" 
бр. 73, Прилеп.                         (23686) 
Воена книшка на име Мишевски Михајло, Скопје. 
Воена книшка на име Сефер Сенат,Скопје.      (23843) 
Воена книшка на име Стојановски Душан, Скопје.  
Воена книшка на име Алимов Азим, Стар Дојран.     
Воена книшка на име Милевски Роберт, Гевгелија.     
Свидетелство на име Положани Вјолца, Струга. 
Свидетелство на име Амети Висар, Струга.     (23666) 
Свидетелство на име Речи Уриме, Струга.       (23667) 
Свидетелство на име Сефериу Арбем, Струга. 
Свидетелство на име Алит Тафа, Кичево.         (23669) 
Свидетелство на име Османи Реџепи, Гостивар. 
Свидетелство од 8 одделение на име Стојчевски 
Душко, с. Габрово, Струмица.                      (23675) 
Свидетелство од 6 одделение од  на име Имероски 
Иљаз, Прилеп.                                                     (23678) 
Свидетелство од 3 година на име Ангеловски Јонче, 
Крива Паланка.                                       (23682) 
Свидетелство на име Баки Гани, Велес.       (23687) 
Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и диплома 
издадени од гимназијата "Браќа Миладиновци" Скопје 
на име Бошковски Далибор, Скопје.        (23747) 
Свидетелство за степен на стручна подготовка 
издадено од МУЦ-Скопје на име Симо Велиновски, 
Скопје.                                                                    (23769) 
Свидетелство за 1 година издадено од гимназијата 

"Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Фатмире Ајдиновска, 
Скопје.                                                      (23772) 
Свидетелство на име Дејан Стојковски, Делчево. 
Свидетелство на име Бурхан Рамадани, Куманово.                                                                   Ј А В Н И    П О В И Ц И    Свидетелство на име Рамадани Илирман, Куманово. 
Свидетелство на име Аријан Јашари, Куманово. 
Свидетелство од 8 одделение на име Скендер 
Шабани, Куманово.                                     (23794) 
Свидетелство на име Митреска Мери, Прилеп. 
Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение на име Фадиле 
Шаини, Тетово.                                                     (23802) 
Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение на име Асановска 
Ресмија, Куманово.                        (23806) 
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година на име 
Миладинова Љубинка, Штип.                      (23810) 
Свидетелство на име Новаков Благој, Радовиш.    
Свидетелство на име Фирус Камберовски, Радовиш. 

Свидетелство на име Мехмедовиќ Јасмина, Велес. 
Свидетелство од 8 одделение на име Алилоски 
Вебија, Прилеп.                                                     (23816) 
Свидетелство за 3 година и диплома издадени од 
ТУЦ "Цветан Димов"-Скопје на име Зенделовски 
Ниметула, Скопје.                                                   (23848) 
Свидетелство на име Сенахит Лазими, Тетово. 
Свидетелство од 1 година на име Јакимовски Љупчо, 
Крива Паланка.                                       (23880) 
Свидетелство од основно образование на име Мус-
лиоски Еднес, Струга.                         (23881) 
Свидетелство од 8 одделение на име Османоски 
Абил, Струга.                                                     (23882) 
Свидетелство од 8 одделение на име Камила 
Фератоска, Струга.                                     (23883) 
Свидетелство од 6 одделение на име Алими Јетмир, 
Тетово.                                                      (23891) 
Свидетелство од 8 одделение на име Камили Незире, 
Тетово.                                                     (23892) 
Свидетелство на име Козовска Анита, Берово. 
Свидетелство на име Виолета Петровска, Кочани.  
Свидетелство од 8 одделение на име Стојанов 
Бранко, Штип.                                                    (23904) 
Свидетелство од 4 одделение на име Тимов Блажо, 
Радовиш.                                     (23905) 
Свидетелство од 8 одделение на име Гоце 
Грозданоски, Прилеп.                                     (23910) 
Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име 
Ибраимоски Севдет, с. Црнилиште, Прилеп.       (23913) 
Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и диплома изда-
дени од гимназијата "Зеф Љуш Марку"-Скопје на име 
Ибадет Адеми, Скопје.                          (23961) 
Ученичка книшка издадена од ЕТУЦ "Михајло 
Пупин"-Скопје на име Арсовски Благоја, Скопје. 
Диплома издадена од гимназијата "Зеф Љуш Марку" 

- Скопје на име Јакупи Небахат, Скопје. 
Диплома на име Есат Зулбеари, с. Добри Дол, 
Гостивар.                                                     (23688) 
Диплома на име Шенгул Сулејмани, Гостивар. 
Диплома издадена од гимназијата "Гоце Делчев"-
Куманово на име Мустафи Минире, ул. "Тоде Мендол" 
бр. 105, Куманово.                                       (23783) 
Диплома на име Аријан Јашари, ул. "В. Пелагиќ" бр. 

41, Куманово.                                                     (23784) 
Диплома на име Ефедилер Суној, с. Врапчиште, 
Гостивар.                                                     (23795) 
Диплома на име Шаќири Хатиџе, Тетово.        (23803) 
Диплома на име Милчинова Јорданка, ул. "Д. 
Наредникот" бр. А3/2, Прилеп.                      (23817) 
Диплома на име Муртезани Фузи,Гостивар.      23878 
Диплома на име Билјана Лајлушева, ул. "Тунел" Бл. 

3-2-12, Велес.                                                    (23909) 
Здравствена легитимација на име Панделиев Трајчо, 
Струмица.                                                    (23689) 
Здравствена легитимација на име Ѓоре Ѓорѓиев, 
Велес.                                                                   (23840) 
Денарска штедна книшка бр. 4003-01-00178-7 
издадена од Инвест банка на име Тренеска Мара, с. 
Пештани, Охрид.                                                     (23898) 
Даночна картичка бр. 5030988111281 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име Тенди, Скопје. 
_ ______________________________________________ 

Врз основа на член 11 и 18 од  Законот за јавни на-
бавки  ("Службен весник на РМ" бр.21/02 и 24/03), Ко-
мисијата за јавни набавки на Министерството за одбра-
на на Република Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН  ПОВИК БР. 16/3-391/2 

ЗА ЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ПРИБИРА  
I. Општи одредби: 
1 . Предмет на набавката: 

 1.2. Риба "Ослиќ" смрзната I-ва класа........ 16.500 кг.
 1.3. Риба "Осл  иќ" филета смрзната I-ва  класа      11.250 кг.
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Бараните производи во целост треба да ги исполну-

ваат условите предвидени со важечките прописи и нор-
мативи-Правилникот за квалитетот на рибите, ракови-
те, школкарите, морските ежови, жабите, желките, пол-
жавите и нивните производи ("Службен лист на СФРЈ" 
бр. 65/79, 48/84). Испораката на производите  е месечна  
до сите  гарнизони  на  АРМ  по диспозиција. 
Пакување и амбалажа:бараниот производ да биде 

пакуван во оригинал фабричка амбалажа со просечна 
тежина од 10-15 кг. Секое пакување да биде обележано 
согласно Законот за безбедност на храната и на произ-
водите и материјалите што доаѓаат во контакт со хра-
ната ("Службен весник на РМ" бр. 54/2002). 

3. Повикот е јавен,  отворен и  анонимен, со право 
на учество на сите домашни правни и физички лица, се 
спроведува по постапка согласно со одредбите од Зако-
нот за јавни набавки. 

4. Набавката не е делива. 
 
II.  Содржина на понудата 
- име, адреса и  седиште на понудувачот, 
- цена за 1 кг во денари  без пресметана  царина,  а  

ДДВ посебно да е искажан,  
- начин и услови на плаќање, 
- опис на квалитет и потекло на производ. 
   
III.  Техничката документација потребно е да се до-

стави согласно Законот за јавни набавки во оригинални 
примероци или заверени копии од нотар и тоа: 

- извод од регистрација на  дејноста усогласена со 
Законот за трговски  друштва и  единствена класифика-
ција на дејности, 

- документ за бонитет издаден од Централен реги-
стар, 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси  и други јавни  давачки, 

- доказ-извод од судска евиденција дека не е отворе-
на постапка за стечај  или во  процес  на ликвидација, 

- доказ-извод од судска евиденција дека со право-
силна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-
забрана на вршење на дејност, 

- техничка способност на понудувачот (член 25 став 
1 алинеја 1, 2 и  5 од Законот за јавни набавки,  за што 
понудувачите треба да достават: 
а)  список на главни испораки на стоки во послед-

ните три години со количини; 
б) опис на техничките постројки на понудувачот; 
в) сертификат за потеклото  и квалитетот на произ-

водот. 
Техничката документација не смее да биде постара 

од  6 (шест) месеци. 
  
IV. Критериуми  за избор  на  најповолен  понуду-

вач:  
- цена ��������������......  50 бода,  
- техничка способност на понудувачот�...  40 бода, 
- начин на плаќање�������.��...  10 бода. 
 
V. Доставување на понудата 
Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и 57 

од Законот за јавни набавки, во еден оригинален приме-
рок, потпишана и оверена од страна на одговорното ли-
це на понудувачот, се доставува на адреса: Министерс-
тво за одбрана, бул."Јане Сандански" бр. 12, Скопје, пре-
ку пошта, со предавање во деловодството на Секторот за 
логистика или со предавање на комисијата за јавни  на-
бавки, на денот на јавното отворање на понудите. 

VI. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 
ден  06.10.2003 година со почеток во 09,00  часот, во 
просториите на Министерството за одбрана на Репуб-
лика Македонија-Сектор за логистика, бул."Јане Сан-
дански" бр. 12, ламела 1, Скопје. 

Претставник на понудувачот е должен на комисија-
та за јавни набавки да и предаде писмено овластување 
за учество на јавното отворање. 
Секој понудувач  може  да учествува само со една 

понуда. 
Понудите кои не се доставени до определениот рок, 

понудите кои не се изработени според основите во овој 
повик и Законот за јавни набавки, како и оние кои ја 
немаат целокупната техничка документација која се ба-
ра, нема да се разгледуваат. 
Дополнителни  појаснувања може да се добијат на 

телефон  02/2469-008 лок. 107.                      
              

Министерство за одбрана 
___________ 

 
Врз основа на член 11 и 18 од  Законот за јавни на-

бавки  ("Службен весник на РМ" бр.21/02 и 24/03), Ко-
мисијата за јавни набавки на Министерството за одбра-
на на Република Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН  ПОВИК БР. 16/3-447/2 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
  
I. Општи одредби 
1. Предмет на набавка: 
1.1. Грав во зрно I-ва класа, калибриран (9-12мм), 
       реколта 2003 година од домашно  
       потекло ............................................... 100.000 кг. 
2.Бараниот производ во целост да одговара на 

одредбите од Правилникот за квалитетот на овошјето, 
зеленчукот и печурките. Пакување во поли-пропилен-
ски вреќи од по 50 кг. Испорака: по диспозиција годи-
на - франко Скопје. 

 3. Повикот е јавен,  отворен и  анонимен, со право 
на учество на сите домашни правни и физички лица, се 
спроведува по постапка согласно со одредбите од Зако-
нот за јавни набавки. 

4. Набавката е делива. 
 
II.  Содржина на понудата 
- име, адреса и  седиште на понудувачот, 
- цена за 1 кг во денари  без ДДВ  и  ДДВ посебно 

да е искажан,  
- начин и услови на плаќање, 
- опис на квалитет и потекло на производ, 
- рок на испорака 
Понудувачот е должен да достави обележена мо-

стра (1 кг) за бараниот производ на адреса: Министерс-
тво за одбрана, бул. "Јане Сандански" бр.12, ламела III  
соба 31. 

 
III. Техничката документација потребно е да се до-

стави согласно Законот за јавни набавки во оригинални 
примероци или заверени копии од нотар и тоа: 

- извод од регистрација на  дејноста усогласена со 
Законот за трговски  друштва и  единствена класифика-
ција на дејности, 

- документ за бонитет издаден од Централен реги-
стар, 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси  и други јавни  давачки, 

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

- доказ-извод од судска евиденција дека со право-
силна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-
забрана на вршење на дејност, 

- техничка способност на понудувачот (член 25, 
став 1, алинеја 1 и 3 од Законот за јавни набавки). 
Техничката документација не смее да биде постара 

од 6 (шест) месеци, освен документацијата од прва 
алинеја. 
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IV. Критериум  за избор  на  најповолен  понудувач: 
 - цена ............................................................ 60 бода , 
- техничка способност на понудувачот.......  20 бода, 
- рок на испорака .......................................... 15 бода, 
- начин на плаќање........................................   5 бода. 
 
V. Доставување на понудата 
Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и 57 

од Законот за јавни набавки, во еден оригинален приме-
рок, потпишана и оверена од страна на одговорното ли-
це на понудувачот, се доставува на адреса: Министерс-
тво за одбрана, бул."Јане Сандански" бр. 12, Скопје, пре-
ку пошта, со предавање во деловодството на Секторот за 
логистика или со предавање на комисијата за јавни  на-
бавки, на денот на јавното отворање на понудите. 

  
VI. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 

ден 06.10.2003 година со почеток во 11,00 часот, во 
просториите на Министерството за одбрана на Репуб-
лика Македонија-Сектор за логистика, бул."Јане Сан-
дански" бр. 12, ламела 1, Скопје. 
Претставник на понудувачот е должен на комисија-

та за јавни набавки да и  предаде писмено овластување 
за учество на јавното отворање. 
Секој понудувач  може  да учествува само со една 

понуда. 
Понудите кои не се доставени до определениот рок, 

понудите кои не се изработени според основите во овој 
повик и Законот за јавни набавки, како и оние кои ја 
немаат целокупната техничка документација која се ба-
ра и  нема да достават мостра, нема да се разгледуваат. 
Дополнителни  појаснувања може да се добијат на 

телефон  02/2469-008 локал 107.                      
             

Министерство за одбрана 
___________ 

 
Врз основа на член 11 и 18 од  Законот за јавни на-

бавки  ("Службен весник на РМ" бр.21/02 и 24/03), Ко-
мисијата за јавни набавки на Министерството за одбра-
на на Република Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН  ПОВИК БР. 16/3-460/1 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
  
I. Општи одредби 
1. Предмет на набавка: 
1.2. Свежо овошје и зеленчук, леб, бурек, крофни, 

колачи, јогурт и свежо млеко пастеризирано за потреби-
те на следните гарнизони: Тетово, Дебар, Кичево, 
Охрид, Битола,Прилеп, Велес, Штип, Куманово и Стру-
мица (видови и количини наведени во Список бр.1) 

1.3. Списокот  бр. 1  со одредените количини и дру-
ги потребни елементи може да се види и добие во Ми-
нистерството за одбрана-бул "Јане Сандански"бр.12 
Скопје, во работен ден од 13,00 до 14,00 часот, ламела 
III соба бр.31 или кај одговорното лице во просториите  
на  напред  наведените  гарнизони. 

1.4.Можност за поделба на набавката  по  видови  
на  производи според Список бр.1 

2 . Повикот е јавен,  отворен и  анонимен, со право 
на учество на сите домашни правни и физички лица, се 
спроведува по постапка согласно со одредбите од Зако-
нот за јавни набавки. 

 
II.  Содржина на понудата 
- име, адреса и седиште на понудувачот, 
- цени, без пресметан ДДВ, 
- начин и услови на плаќање, 
- опис на квалитет и потекло на производ, 
-  за свежото овошје и зеленчук  рабат на утврдена 

пазарна цена. 

III.  Техничката документација потребно е да се до-
стави согласно Законот за јавни набавки во оригинални 
примероци или заверени копии од нотар и тоа: 

- извод од регистрација на  дејноста усогласена со 
Законот за трговски  друштва и  единствена класифика-
ција на дејности, 

- документ за бонитет издаден од Централен реги-
стар, 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси  и други јавни  давачки, 

- доказ-извод од судска евиденција дека не е отворе-
на постапка за стечај  или во  процес  на ликвидација, 

- доказ-извод од судска евиденција дека со право-
силна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-
забрана на вршење на дејност, 

- техничка способност на понудувачот (член 25 став 
1 алинеја 1, 2 и 5 од Законот за јавни набавки,  за што 
понудувачите треба да достават: 
а)  список на главни испораки на стоки во послед-

ните три години со количини; 
б) опис на техничките постројки на понудувачот; 
г) сертификат од надлежна институција за контрола 

на квалитетот на производот, освен за производите све-
жо овошје и зеленчук. 
Техничката документација не смее да биде постара 

од  6 (шест) месеци. 
  
IV. Критериум  за избор  на  најповолен  понудувач: 
- цена �������������.......... 55 бода, 
- техничка способност на понудувачот......  40 бода, 
- начин на плаќање......................................    5 бода. 
 
V. Доставување на понудата 
Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и 57 

од Законот за јавни набавки, во еден оригинален приме-
рок, потпишана и оверена од страна на одговорното ли-
це на понудувачот, се доставува на адреса: Министерс-
тво за одбрана, бул."Јане Сандански" бр. 12 Скопје, пре-
ку пошта, со предавање во деловодството на Секторот за 
логистика или со предавање на комисијата за јавни  на-
бавки, на денот на јавното отворање на понудите. 

 
VI. Јавното отворање на понудите ќе се изврши во 

просториите на Министерството за одбрана на Репуб-
лика Македонија-Сектор за логистика, бул."Јане Сан-
дански" бр. 12, ламела 1 Скопје,  
на ден 01.10. 2003 година 
- за гарнизон   Тетово со почеток во       08,00 часот, 
- за гарнизон  Кичево со почеток во      10,00  часот, 
- за гарнизон   Дебар  со почеток во       12,00 часот. 
на ден  02.10. 2003 година 
- за гарнизон  Прилеп со почеток во      08,00  часот, 
- за гарнизон  Битола со почеток во       10,00  часот, 
- за гарнизон  Охрид  со почеток во       12,00  часот. 
 на ден  03.10.2003  година 
- за гарнизон Велес со почеток во           08,00 часот, 
- за гарнизон Штип со почеток во           10,00 часот, 
- за гарнизон Куманово со почеток во    12,00 часот, 
- за гарнизон Струмица со почеток во    14,00 часот. 
Претставник на понудувачот е должен на комисија-

та за јавни набавки да и  предаде писмено овластување 
за учество на јавното отворање. 
Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
Понудите кои не се доставени до определениот рок, 

понудите кои не се изработени според основите во овој 
повик и Законот за јавни набавки, како и оние кои ја 
немаат целокупната техничка документација која се ба-
ра, нема да се разгледуваат. 
Дополнителни  појаснувања може да се добијат на 

телефон  02/2469-008 локал  107.                         
                   Министерство за одбрана 
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ПОКАНА ЗА ТЕНДЕР 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ЕКОЛОШКА ЗАШТИТА НА ПРЕСПАНСКОТО ЕЗЕРО  
ПРИОРИТЕТНИ МЕРКИ НА КАНАЛИЗАЦИОНИОТ 

СИСТЕМ 
 

ПОКАНА ЗА ТЕНДЕР ЗА 
НАБАВКА НА ОПРЕМА ЗА ВОДОМЕРИ И ПРИ-

ДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
J.К.П. Пролетер (во натамошниот текст: Инвестито-

рот) користи дел од грантот на Германската влада 
претставувана преку Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) - банката за финансирање на активностите од 
Договорот за набавка на опрема за водомери и при-
дружна документација.  
Во врска со тоа, Инвеститорот објавува јавен повик за 

легитимни изведувачи кои ќе достават свои понуди за по-
долу наведените работи. Tендерот е подеднакво отворен 
за учество на сите правни лица кои се квалификувани за 
бараните услуги. Сите активности, набавки и услуги ќе 
бидат на одговорност на фирмата која ќе го потпише до-
говорот со Инвеститорот или на водечката фирма од заед-
ничкото друштво (joint venture) или конзорциум. 
Изведувачите доставуваат запечатени тендери за 

набавка следниве делови од опрема и придружна доку-
ментација:  

- (17) Седумнаесет водомери,  
- 1 (една) Опрема за откривање на истекувањето,  
- 1 (еден) Регулатор на притисок, 
- Сите приклучоци и придружна опрема потребни 

за целосна стандардна инсталација од страна на произ-
водителот на водомерите. 
Евалуацијата на сите добиени тендери ќе се врши 

во согласност со постапката при избор на изведувач на 
KfW и таму дефинираните критериуми. Квалификува-
ни понудувачи кои може да го добијат договорот се си-
те оние кои ги задоволуваат барањата дадени во Волу-
мен I. Тендерите мора да содржат тендерска гаранција 
во форма која е веќе строго дефинирана и која е назна-
чена во конвертибилна валута.   
Тендерската документација може да се добие од 

канцеларијата со адресата која е подолу наведена или 
од канцеларијата на GKW CONSULT во Манхајм но 
после потврда на извршена уплата на неповратната су-
ма од 100 � или еквивалентна на таа сума конвертирана 
во друга валута, со банковен трансфер на пари на след-
нава сметка:  Комерцијална Банка АД Скопје, Branch 
Ohrid Macedonia, SWIFT BIC: KOBSMK2XOHB, 
Account number 70801522-17221, GKW Consult. 
Тендерската документација ќе биде доставена вед-

наш преку брза пошта, но без преземање одговорност 
во случај на губење на пратката или задоцнета испора-
ка. Доколку понудувачите планираат да ја подигнат до-
кументацијата директно од канцеларијата на подолу 
дадената адреса, тогаш датумот и времето на подигање 
на истата мора претходно да бидат договорени преку 
пишана кореспонденција преку факс. 
Комплетните тендери заедно со целата потребна 

документација мора да бидат поднесени или испратени 
на подолу дадената адреса на или пред 27ми октомври 
2003 год. во 12:00 часот, во кое време тендерите ќе би-
дат отворени и тоа во присуство на сите оние претстав-
ници кои одлучиле да присуствуваат на отворањето 
кое ќе се одржи во канцелариите на Пролетер во Ресен 
на адреса: GKW CONSULT � Канцеларија Ресен, ул. 
Обиколна бр. 22, 7310 Ресен, Македонија. 
Тендерските документи можат да бидат исто така 

подигнати и од: GKW CONSULT GmbH, Besselstr. 26, 
68219 Mannheim.  

Сите дополнителни информации потенцијалните по-
нудувачи може да ги побараат од Консултантот: GKW 
Consult GmbH; Г-дин Х. Гроздев или г-ѓица К. Хајд; 
Факс: ++ 389 47 452 343 (Македонија); Факс: ++ 49 621 
8790 302 (Германија); E-mail: gkw_resen@yahoo.com 

 
INVITATION FOR TENDERS 

MACEDONIA 
ENVIRONMENTAL PROTECTION OF LAKE PRESPA 

IMMEDIATE MEASURES SEWERAGE SYSTEM 
INVITATION FOR TENDERS FOR 

SUPPLY OF BULK WATER METERS EQUIPMENT 
AND SUPPORT DOCUMENTATION 

 
J.K.P. Proleter (hereinafter referred to as the Employer) 

will utilize part of the proceeds of a grant from the German 
Government represented through Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) - the Bank - towards the cost for the 
procurement contract works on the Supply of Bulk Water 
Meters Equipment and Support Documentation.  

In respect of this, the Employer is inviting eligible 
Contractors to submit bids for the further listed works. 
Tender participation is open on equal terms to all legal 
companies which have sufficient qualifications for the 
required services. All  supplies and services must be under 
the responsibility of the Company which will sign the 
contract with the Employer or the Leading Company of a 
Joint Venture or Consortium.  

The Employer now invites sealed tenders from 
Companies for the following items supply and support 
documents: 

Seventeen Bulk Water Meters,  
One Leak Detection Equipment  
One Pressure Regulator, 
All Fittings and Appurtenances as required for full 

standard installation by the water meter producer . 
All Tenders  will be evaluated in accordance to KfW 

Works Procurement Procedure and defined criteria. To be 
qualified for the award of a contract, tenderers must satisfy 
the requirements set up in the Volume I. All tenders must be 
accompanied by a tender security in a convertible currency. 

Tender documents may be obtained from the office at 
the address specified for submission below or from GKW 
ConSULT Mannheim office after a faxed confirmation of 
payment of a non-refundable fee of � 100.00 or equivalent 
in a convertible currency, by International Money transfer 
to the following bank account; 

Komercijalna Banka AD Skopje 
Branch Ohrid Macedonia 
SWIFT BIC: KOBSMK2XOHB 
Account number 70801522-17221 
GKW Consult 
The documents will be promptly dispatched by courier, 

but no liability can be accepted for loss or late delivery. In 
case when bidders whish direct collection of documents, the 
date and time of collection of documents from the below 
specified address, must be agreed by faxed correspondence.   

Completed Tenders together with all required 
documentation must be submitted/delivered at the Resen / 
Macedonia addresses given below on or before 27th  October 
2003 at 12.00 hours, at which time they will be opened in the 
presence of those representatives who choose to attend the 
opening in JKP Proleter's � Resen office with address: 

GKW CONSULT � Resen Office 
ul. Obikolna br. 22 
7310 Resen, Macedonia 
Tender documents can also be collected from: 
GKW CONSULT GmbH 
Besselstr. 26 
68219 Mannheim 
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Any additional information shall be requested from the 
Consultant: 

 GKW Consult GmbH 
Mr.H.Grozdev or Ms. K.Haid 
Fax: ++ 389 47 452 343 (Macedonia)  
Fax: ++ 49 621 8790 302 (Germany) 
Preferably by 
e-mail: gkw_resen@yahoo.com 

___________ 
 
Врз основа на член 11 и 16 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/02), ЈП �Електростопанство на Македонија�-Скопје, 
обј вува  а 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 06-23/2003 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ЈАВНА НАБАВКА-
НАБАВКА НА ТАМПОН ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПОД-
РУЖНИЦА РЕК БИТОЛА, СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

 
1.ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: ЈП �Електростопанство на Македо-

нија�-Скопје, со седиште на ул. �11 Октомври� бр. 9, 
Скопје. 

1.2. Предмет на набавката: набавка на тампон (туцан 
камен) со гранулација 0-60мм - 15000 тони. 
Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 

30.09.2003 година во 12,00 часот во просториите на По-
дружница РЕК �Битола�. 
Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на у-

чество на сите правни и физички лица регистрирани за 
дејност согласно набавката. 

 
2. ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ 
2.1. Како во точка 1. 
2.2. Набавувачот си го задржува правото, исполну-

вањето на предметната набавка да го додели на повеќе 
набавувачи. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Во понудата да биде дадена: 
3.1. Цена за 1 тон на паритет франко РЕК Битола, 

изразена во МКД/ЕУР со посебно искажан данок на до-
дадена вредност. 

- Понудувачот е слободен понудата да ја изјави во 
странска конвертибилна валута. 

- При одлучувањето, договарањето и реализацијата 
на набавката ќе се применува среден курс на Народна 
банка на РМ. 

3.2. Квалитет. 
3.3. Начин на плаќање. 
3.4. Рок на испорака. 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- Цена     40 бода,  
- Квалитет     40 бода,  
- Начин на плаќање   10 бода, 
- Рок на испорака    10 бода. 
 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДАТА 
5.1. Понудата се доставува во 1 оригинален приме-

рок потпишан од одговорно лице на понудувачот на 
адреса: Подружница РЕК �Битола�, Новачки пат бб, 
Битола (За Комисија за јавни набавки). 

5.2. Со понудата понудувачот да ја достави следна-
та документација: 

- Документ за бонитет од Централниот регистар во 
оригинал или заверен препис кај нотар. Странско прав-
но или физичко лице доставува ревизорски извештај од 
странска реномирана ревизорска институција реги-
стрирана за вршење на ревизија. Потврда од Управа за 
јавни приходи за платени даноци, придонеси и други 
јавни давачки; 

- Доказ за техничка способност-референцна листа;  

- Доказ дека подносителот на понудата не е под сте-
чај, односно не е во процес на ликвидација;  

- Доказ дека против понудувачот  нема изречено 
безбедносна мерка �забрана за вршење на дејност�;  

- Решение за регистрација на дејност;  
- Целокупната документација се поднесува во ори-

гинал или заверен препис. 
5.3. Рок за доставување на понудата - најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
5.4. Претставниците на понудувачите треба да да-

дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
а согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки. 

5.5. Понудата и придружната документација се доста-
вуваат во согласност со член 55, 56 и 57 од Законот за јав-
ни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002). 

 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 

оние кои не се изработени во согласност со барањата 
на отворениот повик, односно во согласност со Законот 
за јавни набавки, нема да се разгледуваат. 

6.2. Секој понудувач учествува само со една понуда. 
6.3. Дополнителни појаснувања можат да се добијат 

телефонски во Подружницата РЕК Битола. 
 
                                            Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 18 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комисијата за јав-
ни набавки во АД �Електростопанство на Македонија�-
Скопје, објавува 

 
ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-137/2003 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВО-
РАЊЕ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ДВОНАМЕНСКИ 

ОБЈЕКТ НА ХЕЦ КОЗЈАК 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01-

137/2003 е АД �Електростопанство на Македонија�, со 
седиште на ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е изведување на двона-
менски објект за сместување на опрема и уреди за ме-
рење и обработка на податоци од техничко набљудува-
ње и чуварница-пријавница со рампа на патот кон ма-
шинска зграда. 

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 (�Служ-
бен весник на РМ� бр. 21/2002). 

 
2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Описот и обемот на работите се дадени во предме-

рот што понудувачите можат да го подигнат во По-
дружницата �ХЕЦ Козјак�, на ул. �11 Октомври� бр. 9, 
Скопје, спрат 5, соба 4, секој работен ден од 12,00 до 
14,00 часот (тел. 02 3149-297). За истата треба да се уп-
лати износ од 500,00 денари на жиро сметка бр. 
200000002447884 АД ЕСМ Скопје (даночен број 
4030989128346, депонент на Стопанска банка-Скопје) 
со назнака за кој повик е уплатата. 
Оние понудувачи кои подигнале предмер за пони-

штениот отворен повик, не треба да уплатат за подига-
ње на новиот предмер со тоа што треба да приложат 
доказ за тоа (копија од уплатница). 
Секој понудувач може да го разгледа главниот про-

ект на објектот во просториите на Подружницата �ХЕК 
Козјак�, на ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје, спрат 5, 
соба 4, и може да го посети местото со претходна наја-
ва на тел. 02 3149-113 и 02 3149-678. 
Предмерот се пополнува и се приложува во понудата. 
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3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот, како и името на изведува-
чот и евентуалните подизведувачи на работите. 

3.2. Понудувачите треба да дадат единечна и вкуп-
на цена без ДДВ по позиции (со сите давачки согласно 
член 57 став 3 од ЗЈН) изразена во МКД или ЕУР, со 
посебно искажан ДДВ на вкупната вредност на понуда-
та. При одлучувањето, договарањето и реализацијата на 
набавката ќе се применува продажниот берзански курс. 

3.3. Понудата треба да ги содржи начинот и услови-
те за плаќање. 

3.4. Понудата треба да има рок на завршување на 
објектот. 

3.5. Понудата треба да има рок на важност. 
3.6. Понудите од странските понудувачи (докумен-

тација и комерцијална понуда) треба да бидат преведе-
ни на македонски јазик. 

 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиска и економска способност согласно член 24 од ЗЈН, 
(�Службен весник на РМ� бр. 21/2002). 
Домашните понудувачи треба да достават документ 

за бонитет кој го издава Централниот регистар. Стран-
ските понудувачи доставуваат ревизорски извештај од 
странска ревизорска институција регистрирана за вр-
шење на ревизија, со податоци за последните 3 години. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесуваат ниту еден од случаите на-
ведени во став 1 (а и б) од член 26 од ЗЈН. 

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други давачки (член 24 од ЗЈН). 

4.4. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ка способност и тоа:  

- референтна листа, своја и на евентуалниот подиз-
ведувач за завршени вакви или слични работи во пос-
ледните три години;  

- доказ за техничка опременост;  
- доказ за кадровска екипираност. 
4.5. Претставниците на понудувачите треба да да-

дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 31 од ЗЈН. 

4.6. Сите барани документи да се оригинални или 
заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 
месеци, освен ревизорскиот извештај. 

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (член 27 од ЗЈН) 
5.1. Цена     40 поени;  
5.2. Квалитет (точка 4.4.)  30 поени;  
5.3. Рок на изведба   20 поени;  
5.4. Начин и услови на плаќање  10 поени. 
 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од ЗЈН. 
6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса: АД �Електростопанство на Ма-
кедонија�, Комисија за јавни набавки, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, 1 000 Скопје. 

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на 
29.09.2003 година, во 11,00 часот во просториите на 
АД �Електростопанство на Македонија�, ул. �11 
Октомври� бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала 
за состаноци, во присуство на овластените претставни-
ци на понудувачите. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 

7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та на Отворениот повик, како и оние кои немаат цело-
купна документација која се бара во Отворениот повик, 
нема да се разгледуваат.  

                                            Комисија за јавни набавки  
__________ 

 
Врз основа на член 11 и 45 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комисијата 
за јавни набавки  во АД �Електростопанство на Маке-
донија� - Скопје, објавува  

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-175/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА  
НА МАСЛО ЗА ГРЕЕЊЕ ЕЛ  

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на отворениот повик бр. 01-175/2003 

е  АД  �Електростопанство на Македонија�, со седиште 
на ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката  е:  
1.2.1. масло за греење ЕЛ   кол..........473.000 л. 
наменет за подружниците на АД �Електростопанс-

тво на Македонија�, дадени во Прегледот на потреби. 
Прегледот на потреби заинтересираните понудува-

чи може да го добијат во просториите на АД ЕСМ-
Скопје, ул. �11 Октомври� бр. 9, IX кат, соба бр. 7, се-
кој работен ден од 8-930 часот. Контакт телефон 
02/3149-158. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото предметот на  
набавката да го подели на два или повеќе понудувачи. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи името на произво-

дителот. 
2.3. Понудата треба да ја содржи единечната  ценa 

како и вкупната цена на набавката  а, (со сите давачки 
согласно член 57, став 3 од Законот за јавни набавки 
ако набавката е од странство)  на паритет ДДП краен 
корисник - Подружници на набавувачот, со сите давач-
ки и со посебно искажан ДДВ на вкупната вредност на 
понудата, изразена во МКД. Понудувачот е слободен 
понудата да ја изрази и во странска валута. При одлу-
чувањето, договарањето и реализацијата на набавката 
ќе се применува берзански курс. 

2.4. Понудувачот мора да достави понуда за цело-
купниот обем на набавката. 

2.5. Понудата треба да го содржи начинот и услови-
те на плаќање. 

2.6. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македонија 
и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Ре-
публика Македонија. 

2.7. Понудата треба да го содржи рокот на испора-
ка, сметан од денот на поединечната нарачка. 

2.8 Понудата треба да има рок на важност. 
2.9. Понудите од странските понудувачи (докумен-

тација која се бара и комерцијалната понуда) треба да 
бидат преведени на македонски јазик. 
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3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Документ за бонитет кој го издава Централниот 

регистар,  согласно член 24 од Законот за јавни набавки. 
3.2. Странско правно или физичко лице  треба да 

достави ревизорски извештај од странска реномирана 
ревизорска институција, регистрирана за вршење на ре-
визија. Ревизорскиот извештај треба да содржи подато-
ци за вкупното работење на странскиот понудувач во 
последните три години.  

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во став 1 од член 26 од Законот за јавни набавки 
(за домашни понудувачи). 

3.4. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност и тоа: 

3.4.1. Понудувачот односно производителот треба 
да достави список на испораки на ваков вид стоки во 
последните 3 години (референтна листа). 

3.4.2. Понудувачот треба да достави технички кара-
ктеристики-(сертификат) за производите што ги нуди 
со кој го потврдува квалитетот и стандардот на произ-
водите. 

3.4.3. Понудувачот треба да достави доказ за тех-
ничка опременост: 

- специјализирани превозни средства за ваков вид 
производи; 

- специјален складишен простор за држење поголе-
ми количини од овие производи, а со цел континуира-
но и навремено снабдување на нарачателот. 

3.5. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 

3.6. Целокупната документација, освен ревизорскиот 
извештај, треба да биде оригинал или заверени копии вер-
ни на оригиналот и не постари од 6 (шест) месеци. 

 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни 
набавки) 

- цена - 50 поени; 
- начин и рок на плаќање - 30 поени; 
- рок на испорака  - 20 поени.   
 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки. 
5.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса: АД �Електростопанство  на Ма-
кедонија�, Комисија за јавни набавки, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, 1000 Скопје. 

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
01.10.2003 година во 11 часот, во просториите на АД  
�Електростопанство на Македонија�, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, Скопје во присуство на овластените прет-
ставници на понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според барањата 
на Отворениот повик, као и  оние кои  немаат целокупна 
документација која се бара во Отворениот повик нема да 
се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

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

набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002- пречистен 
текст и бр. 24/2003), Комисијата за јавни набавки на Каз-
нено-поправната Установа Идризово-Скопје, објавува  

ОГРАНИЧЕН  ПОВИК  БР. 1 
ЗА ПРИБИРАЊЕ  НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА  ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ 
НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА)  

БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач е Казнено-поправната Установа Ид-

ризово, с. Идризово-Скопје. 
1.2. Предмет на овој ограничен повик е прибирање 

на документација за претходно утврдување на подоб-
ност на понудувачите за изведба на реконструкција на 
кракот А на Затвореното одделение. 

1.3. Право на учество во јавната набавка имa секое 
правно и физичко лице кое е регистрирано за вршење 
на дејност која е предмет на набавката. 

1.4. Набавката се спроведува во две фази согласно 
Законот за јавни набавки: 

- фаза на претквалификација со прибирање на тех-
ничка документација и 

- фаза на прибирање на понуди од понудувачите 
кои се квалификувале во фазата на претквалификација. 

 
2. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ 
2.1. Заинтересираните понудувачи потребно е да ги 

достават следните документи согласно член 38 од За-
конот за јавни набавки: 

- Техничко-технолошки бонитет; 
- Расположива опрема и други физички капацитети 

потребни за реализирање на предметната набавка; 
- Менаџерска способност; 
- Искуство и стручен кадар за извршување на наба-

вката; 
- Гаранција за квалитет и за стандард (понудувачот 

приложува добиени атести и сертификати од домашни 
и странски институции или администрација). 

2.2. Понудувачот ја доставува и придружната доку-
ментација: 

- Документ за регистрација за вршење на дејност; 
- Документ за бонитет издаден од Централниот ре-

гистар во согласност со правилникот за бонитет; 
- Доказ за платени јавни давачки издаден од Упра-

вата за јавни приходи; 
- Доказ дека нема правосилна пресуда со која не е 

отворена постапка за стечај или ликвидација; 
- Доказ дека нема пресуда со која е изречена мерка 

на безбедност-забрана  за вршење  на дејност; 
- Извод од понудувачот дека   е во состојба да обез-

беди банкарска гаранција. 
Документацијата од точка 2.2. алинеи 2, 3, 4 и 5 да 

се достави во оригинален примерок или копија завере-
на од нотар и не постара од шест месеци. 
Документацијата која се доставува до набавувачот 

во фазата на претквалификација треба да ги содржи до-
кументите од точка 2.1. и точка 2.2. 
Понудувачите кои ќе се квалификуваат по ограни-

чениот повик, а до кои ќе биде доставено писмено ба-
рање за доставување на понуда, задолжително е да до-
стават со понудата и банкарска гаранција во вид на де-
понирани средства во вредност од 5% од вкупната 
вредност на набавката согласно член 58 став 1 и 2 од 
Законот за јавни набавки. 

 
3. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА МОЖНИ ПОНУ-

ДУВАЧИ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) 
3.1. Референтна листа-искуство на понудувачот; 
3.2. Економско-финансиски бонитет; 
3.3. Техничка опременост; 
3.4. Кадровска опременост. 
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4. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ 
Документацијата се доставува во затворен коверт 

кој во горниот лев агол треба да носи ознака �не отво-
рај� како и бројот на ограничениот повик. Ковертот не 
смее да содржи никаква ознака со која би можел да се 
идентификува понудувачот. 

4.1. Рокот за доставување на понудите е 10 дена од 
денот на објавувањето на ограничениот повик во 
�Службен весник на РМ�. 

4.2. Пријавите се доставуваат во архивта на КПУ-
Идризово секој работен ден од 7,30 до 15,30 часот или 
по пошта на адреса на Установата. 

 
5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Пријавите кои не се доставени во наведениот 

рок или не се во согласност со барањето и Законот за 
јавни набавки нема да бидат разгледувани. 

5.2. Дополнителни информации можат да се доби-
ат на тел: 2546-531, локал 55 или 31. ј 

Комисија за јавни набавки 
__________ 

 
Врз основа на член 10, 13 став 1 алинеја 2, член 14 и  

членовите од 33 до 41 од Законот за јавни набавки 
(�Службен весник на РМ� бр. 26/98, 50/01, 2/02 и 24/03), 
Комисијата за јавни набавки на ЕЛС Општина - Св. 
Николе, објавува  

 
 ПОВТОРЕН ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 2/2003 
ЗА ПРИБИРАЊЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА  ПРЕТКВА-
ЛИФИКАЦИЈА (ПРВА ФАЗА-ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на ограничениот јавен повик  е ЕЛС 

Општина-Св. Николе, со седиште во Св. Николе, ул. 
�Плоштад Илинден� бб. 

1.2. Предмет на овој ограничениот јавен повик е 
прибирање на техничка документација од понудувачи 
заради претквалификација  на понудувачите, (прва фа-
за-фаза претквалификација), како можни носители на 
следната набавка: 

- Набавка и вградување на Озонатор за прочистува-
ње на вода за пиење на Филтер станица во Св. Николе. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица  кои се регистрирани за вршење на ваква 
дејност. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува, во соглас-
ност со Законот за јавни набавки, забрзана постапка. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
2.1. ЕЛС Општина - Св. Николе има потреба од 

претквалификација на понудувачи, без присуство на 
нивните претставници, заради утврдување на нивната 
способност преку документација за извршување на 
предметната набавка. 

2.2. Од понудувачите кои ќе се квалификуваат ќе се 
побара да достават понуда за извршување на предмет-
ната набавка.  

 
3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Заинтересираните понудувачи, кон пријавата за 

поднесување на понуда, треба да достават документа-
ција за оценка дали: 

- имаат потребен техничко-технолошки бонитет; 
- имаат економско-финансиски бонитет; 
- имаат потврда од Управата за јавни приходи за 

платени даноци, придонеси и други јавни давачки; 
- имаат расположива опрема и други физички капа-

цитети потребни за реализација на набавката; 
- имаат менаџерска способност; 
- имаат искуство и стручен кадар  за извршување на 

набавката; 

- имаат потврда од надлежен суд дека не е отворена 
постапка за стечај или ликвидација; 

- немаат правосилна пресуда со која е изречена мер-
ка на безбедност-забрана на вршење на дејност и 

- имаат документ за регистрација за вршење на нив-
ната дејност. 

3.2. Исполнување на условите од точка 3.1. на овој 
повик се докажува со документи и податоци кои се 
приложуваат кон пријавата за понудата.  

3.3. Документите од точка 3.1. од овој повик треба 
да бидат во оригинал или во фотокопие заверено кај 
нотар и не треба да бидат постари од 6 месеци, освен 
документите за регистрација на дејноста. 

3.4. Документите кои не ги содржат бараните пода-
тоци се сметаат за нецелосни и нема да се земаат пред-
вид при разгледувањето, а понудувачите за кои ќе се 
оцени дека доставените документи во врска со прет-
квалификација се лажни, неточни или некомплетни ќе 
бидат исклучени. 

3.5. Документите на странските понудувачи треба 
да бидат преведени на македонски јазик од овластен 
судски преведувач и да бидат заверени од нотар. 

 
4.  ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Документацијата се доставуваат во затворен ко-

верт кој на горниот лев агол треба да носи ознака �не 
отворај�, како и бројот на овој повторен јавен повик. 
Ковертот не треба да содржи никаква ознака со која би 
можел да се идентификува понудувачот. 

4.2. Документацијата се доставува на адреса: ЕЛС Оп-
штина Св. Николе, ул. �Плоштад Илинден� бб, - Св. Ни-
коле, преку пошта, или преку архивата на Општината. 

4.3. Рокот за прием на документацијата е 10 дена,  
сметано од денот на објавувањето на повикот во весни-
ците �Дневник�, �Утрински весник� и во �Службен 
весник на РМ�, а во случај на неистовремено објавува-
ње важи рокот од објавувањето во последното средство 
за јавно информирање. 

4.4. Документите кои нема да бидат доставени во 
утврдениот рок и оние кои не се изработени според ба-
рањата од овој повик и Законот за јавни набавки, како 
и оние кои ја немаат целокупната документација која 
се бара во овој повик нема да се разгледуваат. 
Сите дополнителни информации може да се добијат 

на т лефон: 440-031 и 070-322-375. е
 

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 

 
ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 04/2003 

ЗА  ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ГРА-
ДЕЖНА  МАШИНА - РОВОКОПАЧ -УТОВАРАЧ 

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: ЈП �Стрежево� - Битола, ул. �Буле-

вар 1 Мај� бб. 
1.2. Предмет на набавката: - градежна машина-ро-

вокопач-утоварач со следните карактеристики:  турбо 
мотор - 67,5 KV (90 KS) при 2.200 обртаи/мин; - теле-
скопски рог со должина до 5,50 м. со лизгање крајно 
лево и крајно десно; - мах. капацитет на утоварната 
корпа околу - 1,1 м3, со можности: за дозер, утоварање, 
копање, утовар на стебла, разастирање на земја и пла-
нирање, вилјушкар; - погон на сите четири тркала; - 
мах. висина - околу 3,60 м; - мах. ширина - 2.40 м.  

1.3. Место на испорака на предметот на набавката - 
франко - Битола. 
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O Б Ј А В А 1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

 
Врз основа на член 74  од Законот за сметководство 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 42/93, 
48/93, 6/95, 32/98, 39/99 и 70/2001), Државниот завод за 
статистика ги утврдува и објавува 

1.5. Постапката на повикот се спроведува согласно со 
одредбите од Законот за јавни набавки. 

 
 2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

К О Е Ф И Ц И Е Н Т И Т Е 2.1. Понудата треба да содржи:  име, адреса и седи-
ште на понудувачот, цена на набавката во денари со 
сите јавни давачки, квалитет,  начин на плаќање(одло-
жено плаќање, на рати, асигнација, цесија) рок на испо-
рака, гарантен рок.  

ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ  И ПОРАСТОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ  НА  ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2003 ГОДИНА 

 
1. Месечниот коефициент на порастот на цените на 

производители на индустриски производи во август 
2003 година во однос на јули 2003 година е 0.003. 

2.2. Рокот на важноста на понудата е 60 дена од де-
нот на отворањето. 

2.3. Рокот за доставување на понудите е до денот и ча-
сот на јавното отворање т.е. 11 часот на 09.10.2003 година. 2. Коефициентот на порастот на цените на произво-

дителите на индустриски производи од почетокот на го-
дината до крајот на месецот  е  -0.005.  

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 3. Коефициентот на пораст на цените на производи-
тели на индустриски производи во август 2003 година 
во однос на истиот месец од претходната година из-
несува  -0.008. 

Доказ за финансиска способност на понудувачот 
односно документ за бонитет кој го издава централни-
от регистар согласно член 24 од Законот за јавни наба-
вки и согласно Правилникот за содржината на доку-
ментот за бонитет, доказ дека не е во стечај, ликвида-
ција, доказ дека нема забрана за вршење на дејност, ка-
ко и доказ за техничка способност согласно член 25 од 
Законот за јавни набавки и извод од судскиот регистар. 

4. Коефициентот на пораст на просекот на животните 
трошоци во Република Македонија од почетокот на го-
дината до крајот на август 2003 година во однос на жи-
вот а Македонија е 0.009. ните трошоци во Републик                                           

                                                      Директор, Напомена: горе наведените документи, треба да се 
во оригинал или копија заверена кај нотар.                                     м-р Дончо Герасимовски, с.р. 

  
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ  
С О Д Р Ж И Н А 

                                                                               Страница
1309. Заклучоци на Собранието на Република 

Македонија.................................................... 1
1310. Одлука за дополнување на Одлуката за из-

давање, продажба, циркулација и исплата на 
благајнички записи на Народна банка на Ре-
публика Македонија...................................... 1

1311. Одлука за изменување на Одлуката за на-
чинот и условите за поднесување на изве-
штаи за склучени кредитни работи............. 1

1312. Одлука за измена на Одлуката за евиденти-
рање на кредитните работи со странство....... 1

1313. Листа на категоризирани спортисти во Ре-
публика Македонија за периодот мај 2002 -
јуни 2003 година.................................................... 2

1314. Листа на стручните лица - тренери кои 
учествувале во работата за остварување
на спортските резултати на горенаведе-
ните категоризирани спортисти во Репуб-
лика Македонија............................................ 4

 Исправка на Буџетот на Република Маке-
донија за 2003 година............................... 5

 Исправка на Правилникот за спроведува-
ње на ослободувањето од царина и други 
давачки, акциза и данок на додадена вред-
ност (ДДВ), при увоз на добра-стоки и за 
обезбедување на средства за плаќање на 
акциза и ДДВ за прометот на добра и ус-
луги во земјата, потребни за реализирање 
на проекти финансирани со парични сред-
ства на странски донатори.......................... 5

 Македонска музичка индустрија 
24. Правилник за користење на фонограми..... 5
25. Правилник за распределба на надоместоци 10

-  цена............................................................ ...25 бода; 
- квалитет..................................................... ....15 бода; 
- начин на плаќање  
(одложено плаќање, на рати, асигнација,  
цесија)...............................................................45 бода; 
- рок на испорака...............................................5 бода; 
- гарантен рок............................................. .....10 бода. 
 
5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
5.1. Понудите се доставуваат согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки во еден оригинален 
примерок, потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

5.2. Понудата и придружната документација се до-
ставуваат во затворен коверт. 

5.3. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

6. РОКОВИ 
6.1. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

09.10.2003 година, во 11 часот во просториите на ди-
рекцијата на ЈП �Стрежево� - Битола,  ул. �Булевар 1-
ви Мај�  бб, Битола, во присуство на овластени прет-
ставници на понудувачите. 

6.2. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-
дениот рок, како и оние понуди кои не се изработени 
во согласност со одредбите од Законот за јавни наба-
вки, нема да се разгледуваат. 

6.3. Понудите се доставуваат на адреса: ЈП �Стре-
жево� - Битола,  ул. �Булевар 1-ви Мај�  бб, Битола, 
Комисија за јавни набавки со назнака повторен отворен 
повик бр. 04/2003. 

6.4. Дополнителни информации на тел: (047) 207-
800 и 207-818.   

Комисија за јавни набавки 
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