
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Понеделник, 25 август 2003 
Скопје 

Број 55                        Год.  LIX 

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

 
1256. 
Врз основа на член 91, став 1, точка 9 од Уставот на 

Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 53/91) и член 36 став 3 од Законот за 
Владата на Република Македонија (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 18.08.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОДНО-
СИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ЈАМАЈКА 

 
Член 1 

Република Македонија воспоставува дипломатски 
односи со државата Јамајка на амбасадорско ниво. 

 
Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-
ти да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
       Бр. 23-3725/1            Претседател на Владата 
18 август 2003 година     на Република Македонија, 
            Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  

___________ 
1257. 
Врз основа на член 91, став 1, точка 9 од Уставот на 

Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 53/91) и член 36 став 3 од Законот за 
Владата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
18.08.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОДНО-
СИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА И СЕНТ 

ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНИ 
 

Член 1 
Република Македонија воспоставува дипломатски 

односи со државата Сент Винсент и Гренадини на ам-
басадорско ниво. 

 
Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-
ти да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
 Бр. 23-3726/1                     Претседател на Владата 

18 август 2003 година            на Република Македонија, 
     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

1258. 
Врз основа на член 36,  став 3  од Законот за Влада-

та на Република Македонија (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), а во врска 
со членовите 4 и 17 од Законот за правата, обврските и 
одговорностите на органите на државната власт во пог-
лед на средствата во државна сопственост што тие ги 
користат и располагаат (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 61/2002), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 11.08.2003 година, 
донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ 

НА МОТОРНО ВОЗИЛО 
 

Член 1 
Се пренесува правото на користење на патничко 

моторно возило марка - �МЕРЦЕДЕС� тип 500 Ѕ со ре-
гистарски број SK 023 GM, број на шасија: WDB14-
0051-1A-324380 број на мотор: 119880-12006444, 235 
KV 4973 см3, произведено 1996 година, од досегашниот 
корисник Служба за општи и заеднички работи на Вла-
дата на Република Македонија, на новиот корисник 
Министерство за внатрешни работи на Република Ма-
кедонија. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 

 
  Бр. 23-3652/1                    Претседател на Владата 

11 август 2003 година            на Република Македонија, 
      Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1259. 
Врз основа на член 17-а од Законот за трансформа-

ција на Заводот за платен промет (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 32/2001 и 50/2001), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
18.08.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВА-
ЊЕ НА АГЕНЦИЈА ЗА РАБОТА СО БЛОКИРАНИ 
СМЕТКИ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО ПЛАТНИОТ 

ПРОМЕТ 
 

Член 1 
Во Одлуката за основање на Агенција за работа со 

блокирани сметки на учесниците во платниот промет 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
64/2001), по глава III се додава нова глава III-a Преодни 
одредби и пет нови членови 8-а, 8-б, 8-в, 8-г и 8-д кои 
гласат: 

�III-a ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 8-а 
По престанување на работа на Агенцијата, започнати-

те предмети во Агенцијата ќе се завршат во Министерс-
твото за финансии. 

Член 8-б 
Деловните објекти, средствата за работа и опремата 

се пренесуваат на Министерството за финансии. 
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Член 8-в 
Со состојба на 31.12.2003 година салдото на жиро 

сметките и останатата документација на учесниците во 
платниот промет се пренесуваат во Министерството за 
финансии. 

Член 8-г 
Вработените од Агенцијата ќе преминат во Мини-

стерството за финансии согласно Правилникот за си-
стематизација на работите и задачите на Министер-
ството за финансии. 

Член 8-д 
Министерот за финансии формира комисија од 5 

члена од вработените во Министерството за финансии 
и од Агенцијата за утврдување на состојбата на имотот, 
салдото на жиро сметките и останатата документација 
на учесниците во платниот промет.�  

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

њето во �Службен весник на Република Македонија�.  
       Бр. 23-3614/2            Претседател на Владата 
18 август 2003 година     на Република Македонија, 
            Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  

___________ 
1260. 

 Врз основа на член 6 од Законот за надворешно-
трговско работење (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 45/02), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 11.08.2003 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ 

НА ФОРМИ НА ИЗВОЗ И УВОЗ  
Член 1 

Во Одлуката за распоредување на стоките на форми 
на извоз и увоз (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 20/2003) во Списокот на стоките со форми 
на извоз и увоз, кој е составен дел на Одлуката, во 
�глава 84-нуклеарни реактори, котли, машини и меха-
нички уреди; нивни делови� се додаваат две нови та-
рифни ознаки 8412 и 8479 кои гласат:  
8412 
8412 10 
8412 10 90 00 
8412 90 

8412 90 30 00 

8479 

8479 50 00 00 

8479 89 
8479 89 98 00 

Други погонски машини и мотори: 
-Реактивни мотори, освен турбо-млазни: 
-- Друго................................................ 
- Делови: 
-- Друго: 
---За реактивни мотори освен млазни 
мотори............................................................ 
Машини и механички уреди со посе-
бни функции, неспомнати ниту опфа-
тени на друго место во оваа глава: 
-Индустриски роботи, на друго место 
неспомнати ниту опфатени.................. 
-Други машини и механички уреди: 
-- Друго: 
----Друго.................................................. 

Д7* 
 
 
 

Д7* 
 
 
 
 

Д7* 
 
 

Д7** 

 

 
* Дозволата се издава од Министерството за одбрана 
** Дозволата е потребна само за ракетни лансирни рам-

пи и кули која се издава од Министерството за одбрана  
Во �глава 85-електрични машини и опрема и нивни 

делови; апарати за снимање или репродукција на звук, 
телевизиски апарати за снимање или репродукција на 
слики и звук, и делови и прибор за овие производи�, се 
додава нова тарифна ознака 8526 која гласи: 

 
8526 

8526 10 
8526 10 90 00 

8526 91 
8526 91 90 00 
8526 92 
8526 92 90 00 

Радари, помошни уреди за радионавига-
ција и уреди за радиодалечинско упра-
вување: 
- Радари: 
--Друго................................................... 
- Друго: 
--Радионавигациони апарати: 
---Друго.................................................. 
--Уреди за радиодалечинско управување: 
---Друго................................................... 

Д7* 
 
 

Д7* 
 

Д7* 

 

 
* Дозволата се издава од Министерството за одбрана 

По глава 87 се додава но  глава 88 која гласи: ва 
�ГЛАВА 88 

ВОЗДУХОПЛОВИ, КОСМИЧКИ ЛЕТАЛА И НИВНИ 
ДЕЛОВИ  

Тар. озн. Н а и м е н у в а њ е Извоз Увоз 
8802 

8802 60 

8802 60 10 00 

8802 60 90 00 

8803 

8803 90 
8803 90 20 00 

8803 90 30 00 

Други воздухоплови (на пример, 
хеликоптери, авиони); космички 
летала (вклучувајќи сателити) и 
суборбитали и средства за ланси-
рање на космички летала: 
-Космички летала (вклучувајќи и 
сателити) и суборбитали и средства 
за лансирање на космички летала: 
--Космички летала (вклучувајќи 
сателити)............................................. 
--Суборбитали и средства за лан-
сирање на космички летала............ 
Делови на стоки од тар. број 8801 
или 8802: 
-Друго: 
--Од космички летала (вклучу-
вајќи сателити)................................. 
--Од суборбитали и средства за 
лансирање на космички летала..... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Д7* 
 
Д7* 
 
 
 
 
Д7* 
 
Д7* 

 

 
* Дозволата се издава од терството за одбрана Минис 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
дон ја�. и 

 Бр. 23-3630/1                     Претседател на Владата 
11 август 2003 година            на Република Македонија, 

      Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1261. 
Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2003 го-
дина (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 18.08.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

Член 1 
Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-

нија за 2003 година, кај сметката 637, раздел 35023 - 
Основен суд Велес, Програма 12 - Судска администра-
ција, потставката 425218 - Други услуги за одржување 
се намалува за 37.058 денари, а потставката 426718 - 
Други договорни услуги се големува за 37.058 денари. з 

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

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к 
       Бр. 23-3717/1            Претседател на Владата 
18 август 2003 година     на Република Македонија, 
            Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  

___________ 
1262. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
18.08.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ПАРИЧНА НАГРАДА ВО ВКУПЕН 
ИЗНОС ОД 500.000 ЕВРА ЗА ДАВАЊЕ НА ИН-
ФОРМАЦИИ ЗА КИДНАПИРАНИ И ИСЧЕЗНАТИ 

ЛИЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во насловот на Одлуката за определување на па-

рична награда во вкупен износ од 500.000 евра за дава-
ње на информации за киднапирани и исчезнати лица во 
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Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 50/2002) и во член 1 од Одлуката, бро-
јот 500.000� се заменува со бројот �1.000.000�. � 

Член 2 
Во член 2, бројот �25.000� се заменува со бројот 

�50.000�. 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к 
       Бр. 23-3746/1             Претседател на Владата 
18 август 2003 година            на Република Македонија, 
            Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1263. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговија ("Служ-

бен весник на Република Македонија" бр. 23/95, 30/95, 
43/95 и 43/99), член 28 од Законот за акцизите ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 32/01, 50/01, 52/01 и 
45/02) и членовите 28, 29 и 30 од Законот за данокот на 
додадена вредност (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01 и 21/03) и 
член 35 став 3 од Законот за Владата на Република Маке-
донија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 25.08.2003 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА  
1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа:  
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                         до 15,267 
- МБ - 98                                                         до 16,539 
-  БМБ - 95                                                       до 16,781 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д - 1                                                              до 14,848 
-  Д - 2                                                              до 14,424 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
-  екстра лесно (ЕЛ)                                        до 14,874 
г ) Мазут                                            до 11,964 ден/кг. 
2. Претпријатијата и другите правни лица, како и 

вршителите на дејност со личен труд што вршат про-
мет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот 
текст: претпријатија), ги формираат цените за одделни 
нафтени деривати, така што највисоките малопродаж-
ни цени да изнесуваат и тоа:  
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                           до 51,50 
- МБ - 98                                                           до 53,00 
-  БМБ - 95                                                         до 50,00 
б) Дизел гориво                               ден/лит. 
- Д - 1                                                                до 36,50 
-  Д - 2                                                                до 36,00 
в) Масло за горење                                       ден/лит. 
-  екстра лесно (ЕЛ)                                         до 25,50 
г ) Масло за горење (мазут)           до 14,708 ден/кг. 
Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б" 

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

додадена вредност согласно Законот. 
3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците 
согласно Законот изнесуваат и тоа:  
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                              24,777 
- МБ - 98                                                              24,776 
- БМБ - 95                                                            21,992 

б) Дизел гориво                               ден/лит. 
- Д - 1                                                                   12,484 
-  Д - 2                                                                   12,484 
в) Масло за горење                                       ден/лит. 
-  екстра лесно (ЕЛ)                                               3,136 
г ) Масло за горење (мазут)                  0,100 ден/кг. 
4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на 

оваа одлука содржани се и трошоците за превоз од 
0,400 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат:  
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                             до 3,20 
- МБ - 98                                                             до 3,20 
-  БМБ - 95                                                           до 3,20 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д - 1                                                                  до 3,20 
-  Д - 2                                                                  до 3,20 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
-  екстра лесно (ЕЛ)                                           до 3,20 
г ) Масло за горење (мазут)                 до 0,4 ден/кг. 
5. Од износот на платените акцизи од точка 3 на 

оваа одлука, Министерството за финансии ќе врши 
уплата во износ од 9,18% на сметка на Фондот за 
пензиско-инвалидско осигурување. 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија", а ќе се применува од 00,01 часот на 
26.0 .2003 година. 8 
       Бр. 23-3795/1                    Претседател на Владата 
25 август 2003 година            на Република Македонија, 
            Скопје      Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1264. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за конце-

сии (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 од Законот за минералните суро-
вини (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 18 август 2003 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА EKСПЛОАТАЦИЈА НА 
МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - ЖЕЛЕЗНО - НИКЛОНОС-
НА РУДА НА �ФЕНИ ИНДУСТРИ� А.Д. С. ВОЗАРЦИ, 
КАВАДАРЦИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ Р�ЖАНОВО, ВО 
АТАРОТ НА ОПШТИНА КОНОПИШТЕ, КАВАДАРЦИ  

1. На �ФЕНИ ИНДУСТРИ� А.Д. с. Возарци, Кава-
дарци се дава концесија за експлоатација на минерална 
суровина-железно-никлоносна руда на локалитетот 
Р�жаново во атарот на општина Конопиште, Кавадарци 
со површина на простор на експлоатационото поле за 
концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓу-
себно поврзани со прави линии, а точките дефинирани 
со к ординати како е дадено во табелава, и тоа:  о 
ТОЧКА КООРДИНАТА-Х КООРДИНАТА-У 

1 4.559.390,00 7.582.850,00 
2 4.559.700,00 7.582.700,00 
3 4.559.550,00 7.583.000,00 
4 4.559.490,00 7.583.280,00 
5 4.559.300,00 7.583.780,00 
6 4.559.520,00 7.584.200,00 
7 4.559.600,00 7.584.510,00 
8 4.559.500,00 7.584.700,00 
9 4.559.180,00 7.585.000,00 
10 4.558.700,00 7.584.800,00 
11 4.558.600,00 7.584.220,00 
12 4.558.800,00 7.583.790,00 
13 4.557.750,00 7.583.850,00 
14 4.559.410,00 7.582.130,00 

 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува Р=2,89km2. 
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2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 
на оваа одлука, како и времетраењето на даденото зем-
јиште од точка 1 на оваа одлука ќе се определат во До-
говорот за концесија согласно Законот за минералните 
суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 22/03). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
  Бр. 23-3720/1                    Претседател на Владата      

18 август 2003 година            на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1265. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 21/98, 
26/98, 63/98, 86/99, 25/00, 109/01, 31/01, 4/02, 55/02 и 
42/03), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 18.08.2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ 
ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

 
1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 

произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Мини-
стерството за транспорт и врски - Управа за цивилна и 
воздушна пловидба и тоа: 

 
Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина

1 2 3 4 
8543 

 

Електрични машини 
и апарати со посебни 
функции, неспомна-
ти ниту опфатени на 
друго место во оваа
глава: 

 

 8543 89 --Друго:  

 
8543 89 95 00 ----Друго: 

а) IPA PIN 412490A1
(засилувач на сигнал) 1 парче 

  
б) HPA Driver PIN 
412280A1 (засилу-
вач на сигнал) 1 парче 

 
2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
       Бр. 23-3712/1       Претседател на Владата 
18 август 2003 година            на Република Македонија, 
            Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

____________ 
1266.    
Врз основа  на член 7 од Законот за слободни еко-

номски зони (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 56/99, 41/2000 и 6/2002),  Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 11 август 2003 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА 
ДИ ЕКЦИЈАТА ЗА СЛОБОДНИ ЕКОНОМСКИ ЗОНИ Р 

1. Се разрешува Орхан Рамадани од должноста ди-
ректор на Дирекцијата за слободни економски зони, 
поради заминување на друга должност. 

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

 
 Бр. 17- 3692/1                    Претседател на Владата 

11 август 2003 година            на Република Македонија, 
      Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1267. 
Врз основа  на член 7 од Законот за слободни еко-

номски зони (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 56/99, 41/2000 и 6/2002),  Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 11 август 2003 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА 

ЗА СЛОБОДНИ ЕКОНОМСКИ ЗОНИ 
 
1. За директор на Дирекцијата за слободни економ-

ски зони се именува Џеладин Шатку, дипл. економист. 
2. Ова  решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
 Бр. 17- 3693/1                    Претседател на Владата 

11 август 2003 година            на Република Македонија, 
      Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1268. 
Врз основа  на член 23, став 1 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 38/96, 6/2002 и 4/2003),  Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 11 август 2003 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈП ЗА АЕРОДРОМ-

СКИ УСЛУГИ �МАКЕДОНИЈА� - СКОПЈЕ 
 
1. За директор на Јавното претпријатие за аеро-

дромски услуги �Македонија� - Скопје се именува Ор-
хан Рамадани, дипл. економист, директор на Дирекци-
јата за слободни економски зони. 

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

 
       Бр. 17-3694/1                     Претседател на Владата 
11 август 2003 година            на Република Македонија, 

     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1269. 
Врз основа  на член 26 од Законот за јавните прет-

пријатија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/96, 6/2002 и 40/2003),  Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 11 август 2003 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОД-
БОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО - ФИ-
НАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ПОШТЕНСКИ  
СООБРАЌАЈ �МАКЕДОНСКА ПОШТА� - СКОПЈЕ 

 
1. Се разрешува Изет Меџити од должноста член на 

Одборот за контрола на материјално-финансиското ра-
ботење на Јавното претпријатие за поштенски сообра-
ќај �Македонска пошта� - Скопје. 

2. За член на Одборот за контрола на материјално-
финансиското работење на Јавното претпријатие за по-
штенски сообраќај �Македонска пошта� - Скопје, се 
именува Иса Хоти. 
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3. Ова  решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
       Бр. 17-3695/1                     Претседател на Владата 
11 август 2003 година            на Република Македонија, 

     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1270. 
Врз основа  на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 38/96, 6/2002 и 40/2003),  Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 11 август 2003 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА  РАЗРЕШУВАЊЕ ОД  ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ЈВП �ТИКВЕШКО ПОЛЕ� - КАВАДАРЦИ 
 
1. Се разрешува Александар Ставров од должноста 

директор на Јавното водостопанско претпријатие    
�Тиквешко Поле� - Кавадарци. 

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

 
       Бр. 17-3701/1                     Претседател на Владата 
11 август 2003 година            на Република Македонија, 

     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1271. 
Врз основа на член 17-б од Законот за платен про-

мет (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
32/01, 50/01, 52/01, 103/01, 37/02, 41/02, 61/02 и 42/03), 
министерот за финансии, донесува 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВРШУВАЊЕ НА НАЛОЗИТЕ 
ПО РЕШЕНИЈА ЗА ПРИСИЛНА НАПЛАТА КОИ 
ЈА ЗАДОЛЖУВААТ ТРЕЗОРСКАТА СМЕТКА, ОД-
НОСНО СМЕТКАТА НА ДОЛЖНИКОТ КОЈА СЕ 
НАОЃА ВО РАМКИТЕ НА ТРЕЗОРСКАТА СМЕТКА 

 
I. ОПШТИ   ОДРЕДБИ 

1. Со ова упатство се пропишува начинот на извр-
шување на налозите изготвени од носителот на платен 
промет по решенија за присилна наплата кои ја задол-
жуваат трезорската сметка, односно сметката на долж-
никот која се наоѓа во рамките на трезорската сметка. 

2. Под налози за извршување во смисла на ова упат-
ство се подразбираат, налозите кои носителот на платен 
промет врз основа на решенија за присилна наплата ги 
изготвува и ги доставува во писмена или во електронска 
форма до Трезорот при Министерство за финансии за 
нивно извршување, од сметките на должникот-Буџетот 
на Република Македонија, корисниците или единките 
корисници на средства од Буџетот на Република Маке-
донија (во натамошниот текст: буџетски корисници). 

3. Носителот на платен промет каде што се води 
трезорската сметка, изготвува и доставува налози за из-
вршување до Трезорот при Mинистерството за финан-
сии. Со налозите за извршување носителот на платен 
промет доставува и примерок од решенија за присилна 
наплата врз основа на кои се изготвени налозите. 

4. Налозите за извршување се водат во Евиденција-
та на примените налози за извршување при приемот на 
истите во Министерството за финансии. 

 
II. ЕВИДЕНЦИЈА И ПРОВЕРКА НА НАЛОЗИТЕ  

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ  
5. Во Министерството за финансии се води евиден-

ција за прием и извршување на налозите за извршува-
ње која содржи: 

- број, ден и час на прием на налогот за извршување, 
- износ на налогот за извршување,  

- назив и број на сметката на Буџетот на Република 
Македонија, односно буџетските корисници-должници,  

- дата на целосно односно делумно извршување на 
налогот за извршување,  

- дата на блокада на сметката на буџетските корис-
ници-должници. 

6. Примените налози за извршување, веднаш по во-
ведувањето во Евиденцијата на примените налози за 
извршување се доставуваат на овластениот работник за 
спроведување на исплатата. 

7. Лицето кое го спроведува налогот за извршување 
проверува дали налогот ги содржи сите потребни пода-
тоци, врз основа на кои истиот може да се изврши од 
сметките на должникот што се водат во рамките на 
трезорска сметка и тоа:  

- назив на судот кој го донел решението за присил-
на наплата;  

- назив на субјектот-доверител, број на неговата 
сметка;  

- назив и сметка на субјектот-должникот, број на 
трезорската сметка;  

- износ на обврската (главен долг, камата и други 
трошоци);   

- датум, потпис и печат од страна на носителот на 
платен промет. 

8. Ако налогот за извршување не ги содржи потреб-
ните елементи наведени во точка 7 од ова упатство 
(освен сметката на субјектот должник), или овие еле-
менти се погрешно внесени со што се доведува во пра-
шање неговото правилно спроведување, веднаш се из-
вестува носителот на платен промет за утврдените гре-
шки и недостатоци, телефонски и по писмен пат. 

 
III. СПРОВЕДУВАЊЕ НА НАЛОЗИТЕ  

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ 
 

9. Трезорот при Министерството за финансии при-
мените налози кои гласат на сметките за редовно рабо-
тење на корисниците на средства од Буџетот ги спрове-
дува од сметките за редовно работење. 

10. Трезорот при Министерството за финансии при-
мените налози кои гласат на сметките за редовно рабо-
тење на единките корисници на средства од Буџетот на 
Република Македонија ги спроведува од сметките за 
редовно работење. 
Доколку единките корисници немаат одобрен фи-

нансиски план, Министерството за финансии го изве-
стува ресорното министерство за потребата од одобру-
вање на финансиски план за единката корисник. Исти-
от ден ресорното министерство одобрува финансиски 
план за единката корисник заради спроведување на 
примените налози за извршување. 

11. Доколку за спроведување на налозите за извр-
шување од точките 9 и 10 од ова упатство нема средс-
тва или нема доволно средства на сметката за редовно 
работење, налозите се спроведуваат од посебните сме-
тки со исклучок на сметките за посебна намена (сметки 
за приходи од кредити и донации). 

12. Трезорот при Министерството за финансии при-
мените налози за извршување кои гласат на посебните 
сметки на буџетските корисници ги извршува од по-
себните сметки. 

13. Доколку за извршување на налозите  од точката 
12 од ова упатство нема средства или нема доволно 
средства на посебните сметки, налозите се спроведува-
ат од сметките за редовно работење согласно точките 9 
и 10 од ова упатство. 

14. Во случај на целосен или делумен недостиг на 
средства за спроведување на налозите за извршување 
од точките 11 и 13 од ова упатство, Трезорот при Ми-
нистерството за финансии налозите за извршување ги 
спроведува во висина на расположивите средства на 
сметките на должникот, а за преостанатиот дел ги бло-
кира плаќањата на должникот (освен плаќањата за пла-
ти и надоместоци), од сите сметки на должникот (освен 
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од сметките за приходи од кредити и донации), до пот-
полно извршување на налозите и истите ги заведува во 
Евиденцијата за редоследот на плаќањата. 

15. Доколку во доставениот налог за извршување не 
е наведена сметката на должникот која се води во рам-
ките на трезорската сметка, налозите за извршување се 
спроведуваат во согласност со точките 12, 13 односно 
14 од ова упатство. 

16. Во случаи на блокада на сметки Трезорот при 
Министерството за финансии го известува носителот 
за платен промет и блокираните буџетски корисници. 

 
IV. ОДЛОЖУВАЊЕ НА ИЗВРШУВАЊЕТО 

 
17. Ако Трезорот при Министерството за финансии 

од носителот за платен промет прими известување за 
одлагање од извршување на налогот за извршување, 
истиот врши одлагање на извршувањето, односно на-
логот за извршување го повлекува од извршување и во 
Евиденцијата се наведува дека извршувањето на нало-
гот е одложено. 

 
V. ЗАПИРАЊЕ СО НАПЛАТАТА 

 
18. Трезорот при Министерството за финансии ќе 

запре со исплатата по налозите за извршување и нема 
понатаму да се врши исплата ако од носителот за пла-
тен промет прими писмено известување за запирање на 
извршувањето. Налогот за извршување се повлекува од 
извршување и во Евиденцијата се наведува дека реше-
нието е запрено од извршување. 

 
VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
19. Ова упатство влегува во сила со денот на об-

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

 
  Бр. 17516/1        Министер, 

15 август 2003 година                   м-р Петар Гошев, с.р. 
     Скопје  

___________ 
1272. 
Врз основа на член 4-г, став 2, а во врска со став 1, 

алинеја 5 и член 23-а, став 2 од Законот за буџетите 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 79/93, 
3/94, 71/96, 46/00, 11/01, 93/01, 46/02 и 24/03), министе-
рот за финансии, донесува 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА НА ПРЕЗЕМЕНИ-
ТЕ ОБВРСКИ НА КОРИСНИЦИТЕ И ЕДИНКИТЕ 
КОРИСНИЦИ НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 
1. Со ова упатство се пропишува водењето на еви-

денцијата на преземените обврски на корисниците и 
единките корисници на средствата од Буџетот на Ре-
публика Македонија. 

2. Под водење на евиденција се подразбира начинот 
на пријавување и евидентирање на преземените обвр-
ски, промена и поништување на пријавените преземени 
обврски, начин на плаќање на евидентираните пријаве-
ни преземени обврски, видовите на расходи за кои се 
врши пријавување на преземените обврски на буџет-
ските корисници и формата и содржината на елементи-
те на образецот за преземена обврска - О1, од страна на 
корисниците и единките корисници на средства од Бу-
џетот на Република Македонија (во натамошниот 
текст: �буџетски корисници�). 

3. Евидентирањето на преземените обврски од стра-
на на буџетските корисници се врши со поднесување 
на образец О1 кој е составен дел на ова упатство. 

4. Буџетските корисници ги пријавуваат, менуваат 
и поништуваат преземените обврски со поднесување 
на образецот за преземена обврска - О1, при што бу-
џетскиот корисник во образецот О1 назначува што еви-
дентира: преземена обврска, нејзина промена или по-
ништување (во натамошниот текст: образец О1). 

 
II. НАЧИН ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ЕВИДЕНТИРАЊЕ 
НА ПРЕЗЕМЕНИТЕ ОБВРСКИ НА БУЏЕТСКИТЕ 

КОРИСНИЦИ 
 
5. Буџетските корисници ги пријавуваат преземени-

те обврски за склучен договор, порачка, решение за 
службено патување и други документи кои можат да 
предизвикаат обврска за плаќање во некој иден период, 
за износ поголем од 2.600 евра во денарска против-
вредност и тоа за видови на расходи кои се наведени во 
глава VI, точка 26 од ова упатство, освен за исплатите 
кои се вршат за потребите на функцијата на државата. 

6. Пријавувањето на преземените обврски се врши 
во рок од 10 работни дена од денот на нивното наста-
нување, а за ден на настанување на обврски се смета 
датумот кога документацијата, која е основ за презема-
ње на обврските е потпишана и заверена од страна на 
буџетските корисници. 

7. Буџетските корисници ги пријавуваат преземените об-
врски во трезорските канцеларии, со доставување на 2 при-
мерока од образецот О1 пополнет врз основа на соодветна 
документација која е основ за преземање на обврските. 

8. Еден примерок од образецот О1 задржува трезор-
ската канцеларија, а вториот примерок го задржува бу-
џетскиот корисник, потпишан од овластено лице во 
трезорската канцеларија. 

9. Кога повеќе буџетски корисници учествуваат во 
преземање на обврска со еден добавувач, односно  се 
работи за договор во кој се вклучени повеќе страни, се-
кој буџетски корисник поединечно ја пријавува презе-
мената обврска со образецот О1, за делот од расходите 
според договорот за кофинансирање, кој ја оптоварува 
неговата расходна потставка од сопствениот буџет. 

10. Во случај на пријавување на преземени обврски по 
договори во кои е утврдена само вкупната вредност на до-
говорот или единечната цена на добрата или услугите кои 
се предмет на договорот, и во кои износот на месечните 
обврски зависи од количината на извршените испораки, 
буџетскиот корисник во терминскиот план ги утврдува и 
пријавува вкупните месечни износи на преземените обвр-
ски, а исплатите по истите можат да се извршуваат во те-
кот на месецот со доставување на едно или повеќе барања 
за плаќање зависно од извршените испораки. 

11. При пријавување на преземените обврски кои во 
документацијата која е основ за нивно преземање се 
искажани во странска валута односно постои девизна 
клаузула, износот се пријавува во валутата во која е 
преземена обврската.  

12. Министерството за финансии ги евидентира 
пријавените обврски од страна на буџетските корисни-
ци во единствена база на податоци со внесување на 
елементите од образецот О1. 
Доколку елементите во образецот О1 не се целосно и 

правилно пополнети, пријавените преземени обврски нема 
да бидат евидентирани во единствената база на податоци. 
Буџетските корисници се должни да ги коригираат 

неправилно пополнетите елементи и повторно да го до-
стават образецот О1 во трезорските канцеларии, заради 
нивно евидентирање. 

13. При внесување на податоците од образецот О1, 
се врши проверка на сметката на буџетскиот корисник, 
програмата и расположивиот износ на расходната пот-
ставка од која ќе се вршат плаќањата (овој износ треба 
да биде еднаков или помал од износот на планираниот 
годишен износ на расходи на потставката намален за 
износот на веќе преземените евидентирани, а неиспла-
тени обврски и намален за износот на вкупната реали-
зација на потставката). 



25 август 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 55 - Стр. 7 
 
По извршената проверка на евидентираната презе-

мена обврска и се доделува број. 
14. Буџетските корисници се информираат за бројот 

на пријавените обврски преку изводот, кој се издава во 
трезорските канцеларии. 

 
III. ПРОМЕНА НА ЕВИДЕНТИРАНИТЕ ПРИЈАВЕНИ 

ПРЕЗЕМЕНИ ОБВРСКИ НА БУЏЕТСКИТЕ  
КОРИСНИЦИ 

 
15. Буџетските корисници пријавуваат промена на еви-

дентираните преземени обврски со поднесување на два 
примерока од образецот О1, во трезорските канцеларии. 

16. При промена на евидентираните преземени об-
врски во образецот О1, се пополнуваат: бројот на обвр-
ската, елементите кои се менуваат, �датум и место на 
поднесување� и �потпис и печат�. 

17. Промената на пријавената преземена обврска ќе 
се евидентира доколку податоците од образецот О1 ги 
задоволуваат критериумите на контрола наведени во 
точка 13 од ова упатство. 

 
IV. ПОНИШТУВАЊЕ НА ЕВИДЕНТИРАНИТЕ  

ПРИЈАВЕНИ ПРЕЗЕМЕНИ ОБВРСКИ  
НА БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ 

 
18. Буџетските корисници немаат обврска да вршат 

плаќања по претходно евидентираните пријавени пре-
земени обврски и истите ги поништуваат, во случај на 
раскинување на склучен договор, повлекување на ре-
шение издадено од институцијата, неисполнување на 
обврски од добавувачот и сл. 

19. За поништување на евидентираните пријавени 
преземени обврски, буџетските корисници поднесуваат 
два примерока од образецот О1, во трезорските канце-
ларии. 

20. При поднесување на образецот О1, буџетските 
корисници ги пополнуваат само елементите �број на 
обврска�, �датум и место на поднесување� и �потпис и 
печат�. 

21. Во случај кога буџетските корисници претходно 
вршеле плаќања по евидентираните пријавени преземе-
ни обврски кои делумно се поништуваат, истите се по-
ништуваат само за износот кој останува за плаќање.  

 
V. НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ НА ЕВИДЕНТИРАНИТЕ 
ПРИЈАВЕНИ ПРЕЗЕМЕНИ ОБВРСКИ НА БУЏЕТ-

СКИТЕ КОРИСНИЦИ 
 
22. При плаќање на претходно евидентираните при-

јавени преземени обврски, буџетскиот корисник во ба-
рањето за плаќање, во полето �цел на дознака� ги впи-
шува буквите �ОБ�, го внесува бројот на преземената 
обврска, потоа ја впишува буквата Р и го внесува бро-
јот на рата по која се врши плаќање согласно термин-
скиот план за плаќање. 
Износот наведен во барањето за плаќање треба да 

биде еднаков или помал од износот наведен во термин-
скиот план за плаќање. 

23. Плаќањето на претходно евидентираната прија-
вена преземена обврска треба да се изврши согласно 
терминскиот план за плаќање наведен во образецот О1, 
но не подоцна од 30 дена по истекот на истиот. 

24. Кога се врши плаќање на пријавена преземена 
обврска од точка 10 од ова упатство, вкупниот износ на 
сите барања за плаќање поднесени за плаќање на ме-
сечната обврска, треба да биде еднаков или помал од 
износот на месечната обврска наведен во терминскиот 
план. 

25. Доколку буџетските корисници не поднесат ба-
рање за плаќање во рокот предвиден во точка 23 од ова 
упатство, потребно е да извршат промена на термините 
за плаќање со поднесување на образецот О1, но не по-
доцна од 6 дена од денот на истекот на рокот предви-
ден во точка 23. 

VI. ВИДОВИ НА РАСХОДИ ЗА КОИ СЕ ВРШИ  
ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПРЕЗЕМЕНИТЕ ОБВРСКИ  

НА БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ 
 
26. Буџетските корисници ги пријавуваат преземе-

ните обврски за следниве видови расходи, и тоа: 
- 420 - Патни и дневни расходи  
Во оваа група на расходи се врши пријавување на 

преземени обврски за следниве расходни потставки: 
- 420121 - Патување во странство - хранарина 

(дневници); 
- 420122 - Патување во странство - патни расходи; 
- 420123 - Патување во странство - сместување; 
- 420124 - Патување во странство - споредни расходи. 
- 423 - Комуникација и транспорт 
Во оваа група на расходи се врши пријавување на 

преземените обврски за следниве расходни потставки:  
- 423212 - Гуми; 
- 423213 - Резервни делови; 
- 423214 - Регистрација на моторни возила; 
- 423215 - Закупнина на моторни возила; 
- 423216 - Расходи за транспорт на стоки; 
- 423217 - Други расходи за транспорт. 
- 424 - Материјали - за оваа расходна ставка се вр-

ши пријавување на преземените обврски за сите рас-
ходни потставки; 

- 425 - Тековно одржување - за оваа расходна ста-
вка се врши пријавување на преземените обврски за си-
те расходни потставки; 

- 426 - Договорни услуги - за оваа расходна ставка 
се врши пријавување на преземените обврски за сите 
расходни потставки; 

- 428 - Резерви - за оваа расходна ставка се врши 
пријавување на преземените обврски за сите расходни 
потставки; 

- 44 - Тековни трансфери - за оваа расходна ставка 
се врши пријавување на преземените обврски за сите 
расходни потставки. 
За оваа категорија на расходи пријавување на пре-

земени обврски вршат само единките корисници на 
средства од буџетот. 

- 45 - Каматни плаќања - за оваа категорија на рас-
ходи се врши претходно пријавување на обврските сог-
ласно со амортизациониот план; 

- 46 - Купување на капитални средства - за оваа ка-
тегорија на расходи се врши пријавување на преземе-
ните обврски за сите расходни потставки; 

- 47 - Капитални трансфери - за оваа категорија на 
расходи се врши пријавување на преземените обврски 
за сите расходни потставки; 

- 49 - Отплата на главнина - за оваа категорија на 
расходи се врши пријавување на преземените обврски 
за сите расходни потставки. 

 
VII. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ЕЛЕМЕНТИТЕ  
НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ПРЕЗЕМЕНА ОБВРСКА - О1 

 
27. Образецот за преземена обврска (О1) се користи 

за пријавување на преземените обврски од страна на 
буџетските корисници, за промена на некои од елемен-
тите од образецот и за поништување на претходно еви-
дентирани пријавени преземени обврски. 
Образецот О1 се пополнува правилно и уредно, се 

потпишува од овластено лице и се оверува со печат на 
буџетскиот корисник. 
Овластеното лице на буџетскиот корисник, потпи-

шано на образецот, одговара за точноста на податоците 
внесени во образецот. 
На образецот О1 се пополнуваат следниве елемен-

ти:  
- Во елементот �пријава� се впишува знакот �Х� до-

колку се работи за пријавување на преземена обврска. 
- Во елементот �промена� се впишува знакот �Х� 

доколку се работи за промена на елементите на образе-
цот. 
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- Во елементот �поништување� се впишува знакот 
�Х� доколку се работи за поништување на претходно 
пријавена преземена обврска. 

- Во елементот �број на обврска� се впишува нуме-
рички податок за бројот на обврската. Буџетските ко-
рисници не го пополнуваат овој елемент доколку се ра-
боти за пријавување на обврската (бројот на обврската 
се доделува автоматски при евидентирање на пријаве-
ната обврска, а во образецот О1 се пополнува од страна 
на овластеното лице во Трезорската канцеларија). 

- Во елементот �датум на документ� се впишува ну-
мерички податок кој го означува календарскиот датум 
кога документот е заверен од овластената институција, 
односно датумот кога е преземена обврската. 

- Во елементот �Вкупен износ - во денари� се впи-
шува нумерички податок изразен во македонски дена-
ри, најмногу до 10 цифри, кој го означува вкупниот из-
нос на обврската согласно со документот со кој истата 
е преземена. Пред првата цифра на износот помал од 
максималниот број на предвидените полиња за износ, 
се ставаат две ѕвездички (**) заради избегнување на 
злоупотреба. После десетте полиња се впишува изно-
сот во дени (со две децимални места), со што полето, 
со запирка, дените ги издвојува од денарите. Во полето 
за дени се впишуваат два нумерички знака �00� или 
�50�. Овој елемент се пополнува само во случај докол-
ку преземената обврска во документацијата која е ос-
нов за нејзино преземање е искажана во денари. 

- Во елементот �Вкупен износ - во странска валу-
та� се впишува ознаката на странската валута и нуме-
рички податок изразен во истата, најмногу до 10 ци-
фри, кој го означува вкупниот износ на обврската сог-
ласно со документот со кој истата е преземена. Пред 
првата цифра на износот помал од максималниот број 
на предвидените полиња за износ, се ставаат две ѕвез-
дички (**) заради избегнување на злоупотреба. После 
десетте полиња со два нумерички знака се впишува 
децималниот износ. Овој елемент се пополнува само 
во случај доколку во документацијата која е основ за 
преземање на обврските, вкупниот износ на обврската 
е искажан во странска валута, односно  постои девиз-
на клаузула. 

- Во елементот �раздел� се впишува нумерички по-
даток кој ја означува организационата шифра на буџет-
скиот корисник. 

- Во елементот �ркб� се впишува нумерички пода-
ток кој го означува регистарскиот број на буџетскиот 
корисник. 

- Во елементот �назив и седиште на буџетски ко-
рисник�, се впишува алфанумерички податок за нази-
вот и седиштето на буџетскиот корисник кој ја презема 
обврската. 

- Во елементот �број на документ� се впишува ал-
фанумерички податок кој го претставува бројот на до-
кументот по кој настанала обврската и сл. 

- Во елементот �вид на документ� се впишува алфа-
нумерички податок за видот на документот врз основа 
на кој е преземена обврската (решение, нарачка, дого-
вор).  

- Во елементот �опис на обврската� се впишува ал-
фанумерички податок за видот на обврската; 

- Елементот тип на договор се пополнува со знакот 
�Х� само доколку се пријавува обврска која произлегу-
ва од договор од точка 10 од ова упатство. 

- Во елементот �број на согласност� се впишува ал-
фанумерички податок кој го означува бројот на реше-
нието издадено од Министерството за финансии со кое 
се дава согласност за склучување на договор по јавна 
набавка. 
Овој елемент се пополнува само при пријавување 

на обврски за чие преземање е потребна согласност од 
Министерството за финансии. 

- Елементот �буџетски корисник� се пополнува са-
мо доколку добавувачот е буџетски корисник или 
единка корисник, со впишување на знакот �Х�. 

- Во елементот �сметка на примач�, се впишуваат 
15 нумерички знаци кои ја означуваат сметката на 
правното лице - добавувач назначено во документот 
врз основа на кој е преземена обврската. 

- Во елементот �назив и седиште на примач�, се 
впишува алфанумерички податок кој го означува нази-
вот и седиштето на правното лице - добавувач назначе-
но во документот врз основа на кој е преземена обвр-
ската. 

- Во елементот �сметка� се впишува нумерички 
податок кој ја означува сметката на буџетскиот ко-
рисник од која ќе се вршат плаќањата по преземена-
та обврска. 

- Во елементот �потставка� се впишуваат 6 нуме-
рички знаци кои го означуваат видот на расходот за кој 
е преземена обврска, а се пополнуваат согласно со 
Правилникот за класификација на расходите и плани-
раните расходи со буџетот на корисниците. 

- Во елементот �програма� се впишуваат 2 нуме-
рички знака кои ја означуваат програмата на буџетски-
от корисник, од која ќе се вршат плаќањата за преземе-
ните обврски. 

- Во елементот �дата на валута� се впишува нуме-
рички податок кој го означува календарскиот датум ко-
га треба да се извршат плаќањата. Полињата од овој 
елемент се пополнуваат согласно со утврдената дина-
мика на плаќање од страна на корисникот. 

- Во елементот �износ� се впишува нумерички по-
даток, најмногу до 10 цифри, кој го означува секој пое-
динечен износ на плаќање согласно со утврдената ди-
намика. Пред првата цифра на износот помал од макси-
малниот број на предвидените полиња за износ, се ста-
ваат две ѕвездички (**) заради избегнување на злоупо-
треба. После десетте полиња се впишува износот во де-
цимали (со две децимални места). Износот се пополну-
ва во валутата во која е искажана преземената обврска 
во документацијата која е основ за преземање на обвр-
ските. 

- Во елементот �потпис и печат� се потпишува ов-
ластеното лице на буџетскиот корисник и се оверува со 
печат на институцијата. 

- Во елементот �датум и место на поднесување� се 
впишува нумерички податок кој го означува календар-
скиот датум и алфанумерички податок кој го означува 
местото на поднесување на образецот, односно седи-
штето на Трезорската канцеларија. 

- Во елементот �Трезорска канцеларија�, се впишу-
ва алфанумерички податок кој го означува седиштето 
на трезорската канцеларија.  

- Во елементот �датум на прием� се впишува нуме-
рички податок кој го означува календарскиот датум на 
прием на образецот.  

- Во елементот �потпис� се потпишува овластеното 
лице од Трезорската канцеларија кое го врши приемот 
на образецот. 

 
VII. ПРЕОДНА ОДРЕДБА 

 
28. Обврските преземени пред денот на влегува-

њето во сила на ова упатство, буџетските корисници ги 
пријавуваат најдоцна до 31 октомври 2003 година, само 
за износот на неисплатениот дел од обврските, доколку 
истиот е поголем од износот предвиден во точка 5 од 
ова упатство.  

 
VIII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
29. Ова упатство влегува во сила со денот на обја-

вувањето во �Службен весник на Република Македони-
ја�, а ќе се применува од 1 септември 2003 година. 

 
       Бр. 13-17515/1       Министер, 
15 август 2003 година                   м-р Петар Гошев, с.р. 
            Скопје 
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Огласен дел 
 

С У Д С К И   О Г Л А С И 
 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ � II СКОПЈЕ 
Во Основниот суд Скопје II � Скопје заведен е 

предмет IX. П. бр. 2330/03 за развод на брак по тужба 
на тужителот Петровски Тони од Скопје, сега со време-
но живеење во Сиднеј, Австралија, застапуван од пол-
номошникот Петровски Јорде од с. Ургулица, Штип, 
против тужената Петровска Марија од Скопје со непоз-
ната адреса на живеење во странство.  
Бидејќи тужената е со непозната адреса на живеење 

во странство, судот и назначи привремен застапник од 
редот на адвокатите на Град Скопје и тоа адвокатот 
Петар Новески, ул. �11 Октомври� бр. 17, за да ги шти-
ти интересите на тужената во постапката. 
Се повикува тужената Петровска Марија или нејзи-

ниот полномошник да се јават во судот во рок од 30 де-
на од објавувањето на огласот, а во спротивно нејзини-
те интереси ќе ги штити назначениот привремен за-
стапник адвокатот Петар Новески од Скопје во постап-
ката се додека тужената или нејзиниот полномошник 
не се појават пред судот, односно додека Центарот за 
социјална работа не го извести судот дека назначил 
старател. 
Од Основниот суд Скопје II � Скопје IX. П.бр. 

2330/02.               (22116) 
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА 
 
Врз основа на член 202, став 1 од Законот за општа 

управна постапка (�Службен лист на СФРЈ� бр. 47/86), 
кој е применет како републички пропис-согласно член 
5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на 
Република Македонија (�Службен весник на РМ� бр. 
52/91) и член 5 од Уредбата за поблиските услови за 
отворање и работа на претставништва на странски лица 
во Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 25/95), постапувајќи по барањето 
на основачот �ТУРКИШ ЕРЛАЈНС� � Истанбул, Р. 
Турција за проширување на дејноста на претставниш-
твото, Министерството за економија го донесе следно-
то решение. 
Се запишува во Регистарот на претставништва на 

странски лица во Република Македонија под рег. бр. 
413, број на регистарска влошка 3-0062/ТРЛ проширу-
вање на дејноста на претставништвото со следното: 

- за своите превози продажба на документи, агенци-
ски работи во воздушниот сообраќај. 
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ  

РЕГИСТАР 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2286/03 од 09.06.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 02051823?-3-03-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги КРУПЕСКО ДОО Скопје, 
ул. �Видое Смилевски Бато� бр. 51/1-17. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 

01.12/2, 01.30, 01.41/1, 01.41/3, 15.11, 15.12, 15.13, 
15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 
15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 
15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 
15.88, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 
17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 
17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54/1, 
17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 
18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 
20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 

21.23, 21.24, 21.25, 24.15, 24.16, 24.17, 24.20, 24.30, 
24.51, 24.62, 24.63, 24.66, 24.70, 25.21, 25.22, 25.23, 
25.24, 26.11, 26.12, 26.13/1, 26.13/2, 26.14, 26.15, 26.21, 
26.22, 26.23, 26.24, 26.25, 26.26, 26.30, 27.10, 27.21, 
27.22, 27.31, 27.32, 27.33, 27.34, 27.35, 27.41, 27.42, 
27.43, 27.44, 27.45, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.11, 
28.12, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 
28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.11, 29.12, 29.13, 29.14, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 
52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 72.10, 
72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.14, 74.20/1, 
74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.40, 74.81, 74.83, 
74.84, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, малограничен промет со со-
седните земји, застапување на странски фирми, меѓуна-
родна шпедиција, меѓународен превоз на стока и пат-
ници. 
Содружници во друштвото се: Стерија Андоновски, 

Тома Димитровски, Иван Андоновски и Ѓорѓи Дервен-
џи. 
Управител е Никола Ангелковски. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица друштвото одговара со сиот свој имот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2286/03.                                                                    (16142) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2315/2003 од 10.06.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02051852?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за 
производство, промет и услуги ДВА ММ ДООЕЛ екс-
порт-импорт Скопје, бул. �Јане Сандански� бр. 106/1. 
Фирма: Друштво за производство, промет и услуги 

ДВА ММ ДООЕЛ експорт-импорт. 
Седиште: Скопје, бул. �Јане Сандански� бр. 106/1. 
Основач е Марјан Ивановски. 
Дејности: 28.52, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 36.13, 

45.21/2, 45.25, 45.31, 45.34, 51.11, 51.13, 51.17, 51.19, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.40, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.44/1, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.11, 52.12, 52.62, 52.63, 50.10, 50.20, 50.50, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
50.30, 51.51, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.70, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 36.63, 15.89, 93.01, 93.02, 93.05, 74.84, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, заста-
пување и посредување во прометот со стоки и услуги и 
реекспорт, малограничен промет со соседните земји, 
консигнациона продажба, комисиона продажба, меѓу-
народен превоз на стоки и патници, шпедиција. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка. 
За преземените обврски кон трети лица одговара со 

целокупниот свој имот. 
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Лице одговорно за застапување на друштвото во 

правниот промет е Незировска Мелека, управител со 
неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2315/2003.                                                                (16143) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2500/2003 од 10.06.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02052037?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за 
трговија, услуги и консалтинг АМГН ДООЕЛ Скопје, 
ул. �Христо Смирненски� бр. 17а, Скопје. 
Основач е АМГ & Н АСОЦИЈАЦИЈА, со седиште 

на ул. �3511 Силвер Роад�, стан 105, Вилмингтон, ДЕ 
19810 САД. 
Управител е Даниела Ѓорѓевиќ од Белград, државја-

нин на Република Србија, управител без ограничување 
во овластувањата. 
Дејности: 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 

51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.40, 74.40, 74.82, 74.84, 93.05, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, застапување и посредување во про-
метот со стоки и услуги, продажба на стоки од консигна-
циони складови, реекспорт, посредување, застапување на 
странски фирми, лизинг, шпедиција, меѓународен транс-
порт на стоки и патници во патниот сообраќај. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2500/2003.                                                                (16144) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2242/03 од 12.06.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 02051779?-3-01-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на Друштвото за трговија и 
услуги НОВЕЛЛИ ДОО Скопје, ул. �15-ти Корпус� бр. 
2 Скопје јавни царински складишта Фершпед АД 
Скопје. 
Основачи се: Небојша Крстиќ од Белград, а со по-

стојан престој во Скопје, Марјан Ќускиќ од Скопје и 
Владимир Бубалов од Скопје. 
Управител е Марјан Ќускиќ од Скопје, без ограни-

чување во овластувањата. 
Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 55.24, 51.25, 51.31, 

51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 63.11, 63.12, 70.11, 
70.12, 70.20, 70.32, 71.33, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 
72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.82, 74.83, 74.84, 
92.62, 93.05, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна тр-
говија со непрехранбени производи, застапување и по-
средување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, 
лизинг, меѓународен транспорт на стоки и патници во 
патниот сообраќај, посредување, застапување на стран-
ски фирми, приредување на меѓународен саеми и из-
ложби, консигнација, шпедиција. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2242/03.                                                                    (16145) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1829/2003 од 05.06.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02051366?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за 
производство, трговија и услуги СИМИ ДОО Скопје, 
ул. �Самуилова� бр. 6. 
Управители се: Калафатас Сотириос од Р.Грција и 

Калафата Аикатерини од Р.Грција. 
Содружници: Калафатас Агапитос и Калафата Аи-

катерини од Р.Грција. 
Дејности: 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 18.24, 25.11, 25.12, 

25.23, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.82/1, 26.82/2, 36.15, 
36.22, 36.30, 36.40, 36.50, 36.61, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.74, 55.11, 55.12, 
55.21/1, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.21, 
71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 
74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, застапување и посредување, консигнациони скла-
дишта, комисионо работење, реекспорт, меѓународен 
транспорт на стоки и патници. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1829/2003.                                                                (16146) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 5146/2000 од 28.08.2000 година, во регистар-
ската влошка бр. 02033087?-6-06-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТП Авто превозник 
такси ХРИСТИНА Драган Тодор Китановски ул. �Коз-
ле� бр. 16, Скопје. 
Основач и управител е Драган Тодор Китановски 

од Скопје, ул. �Козле� бр. 16. 
Дејности: 60.21 - превоз на патници во друг копнен 

сообраќај, линиски, 60.22 - превоз на патници со такси 
превоз, 60.23 - превоз на патници во друмскиот сообра-
ќај, слободен. 
Трговецот-поединец во правниот промет со трети 

лица настапува во свое име и за своја сметка. 
Трговецот-поединец во правниот промет со трети 

лица одговара лично со целиот свој имот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

5146/2000.                                                                (16147) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2478/2003 од 12.06.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02052015?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за тргови-
ја и услуги А-ТЕК ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ ул. 
�29 Ноември� бр. 77, Скопје. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет кон трети 

лица друштвото одговара со целиот свој имот. 
Чианг Куо-Чунг - управител без ограничување. 
Дејности: 50.10 - продажба на моторни возила, 

50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
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51.52, 51.53, 51.55, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
52.74, 55.12, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.23, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 71.10, 71.32, 71.21, 71.10, 
72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.13, 74.14, 74.20/2, 
74.84, 93.05, застапување и посредување на странски 
фирми, меѓународна шпедиција и шпедитерски услуги, 
продажба на стоки од консигнационо складиште, над-
ворешна трговија со прехранбени и непрехранбени 
производи, реекспорт, консигнација, ускладиштување, 
посредување и застапување во прометот со стоки и ус-
луги, превоз на стока и патници во меѓународниот соо-
браќај, туристички аранжмани. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2478/2003.                                                                (16148)  
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2021/2003 од 12.06.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02051558?-6-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТП на Трговија на 
мало со непрехранбени производи ТП БЛИНИ Диана 
Меџит Јајага, ул. �Братство Единство� бб, Дебар. 
Основач е Диана Јајага од Дебар. 
Во правниот промет со трети лица ТП истапува во 

свое име и за своја сметка, а за обврските свои одгова-
ра со целиот свој личен имот. 
Дејности: 52.41, 52.42 и 52.43. 
Управител - Диана Јајага - без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2021/2003.                                                                (16149) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2345/2003 од 03.06.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02051882?-8-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за 
транспорт, производство, трговија и услуги НАНА 
ТРАВЕЛ ДООЕЛ ул. �Коце Металец� бр. 7-2/3, Скопје. 
Основач на друштвото е Митко Колевски од Скоп-

је, ул. �Коце Металец� бр. 7-2/3 со Изјава за основање 
трговско друштво од 24.05.2003 година. 
Дејности: 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 

15.98/1, 15.98/2, 20.40, 20.51, 20.52, 25.22, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 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, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.30, 63.40, 70.20, 70.31, 74.13, 74.20/3, 74.30, 74.40, 
74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02, надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, застапување и посреду-
вање во промет со стоки и услуги, консигнациона про-
дажба на странски стоки, реекспорт, меѓународен пре-
воз на стоки и патници, меѓународна шпедиција, мало-
граничен промет со соседните земји. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за обврските пре-
земени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со средства. 
Лице овластено за застапување на друштвото е То-

мислав Митровиќ, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2345/2003.                                                                (16150) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2098/2003 од 10.06.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02051635?-8-06-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за такси 
превоз, производство, трговија и услуги МИСИР-
КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје, бул. �Видое Смилевски 
Бато� бр. 11/3-5. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 

50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.20, 
51.21, 51.23, 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, 51.66, 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, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 
74.82, 74.84, 92.33, 92.34, 92.61, 92.62, 92.71, 92.72, 
93.01, 15.61, 15.62, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 
15.82/2, 15.84, 15.85, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, застапување, посредување во прометот 
со стоки и услуги, реекспорт, консигнација, меѓунаро-
ден транспорт на стоки и патници во друмскиот соо-
браќај, малограничен промет со СР Југославија, Р.Ал-
банија, Р.Бугарија и Р.Грција, изведување на градежни 
работи во странство, туристички работи во странство, 
меѓународна шпедиција. 
Неограничени овластувања. 
Целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Дејан Стојаноски - 

управител без ограничување. 
Основач на друштвото е Дејан Стојаноски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2098/2003.                                                                (16151)   
___________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2381/2003 од 17.06.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02051918?-6-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на трговец поединец на 
Фризерското студио АТРАКЦИЈА ТП Анета Благоја 
Настевска, ул. �Славко Димковски� бр. 37б, Скопје. 
Дејности: 93.02-фризерски и други третмани за раз-

убавување. 
Во правниот промет со трети лица фризерското сту-

дио АТРАКЦИЈА ТП Анета Настевска, ул. �Славко 
Димковски� бр. 37б, Скопје, настапува во свое име и за 
своја сметка, а за обврските одговара со сиот свој имот. 
Основач е Анета Настевска од Скопје, ул. �Славко 

Димковски� бр. 37 б. 
Лице за застапување на ТП во внатрешниот промет 

е Анета Настевска, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2381/2003.                         (16576) 
___________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2428/2003 од 12.06.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02051965?-6-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на трговец поединец на 
Месара ФОРИНА -АС ТП Исеини Шаип Љулзим, бул. 
�Браќа Ѓиноски� бр. 24, Гостивар. 
Трговецот-поединец е основано со акт за основање 

Изјава бр. 01/1 од 27.05.2003 година, а основач е Исеи-
ни Љулзим од с. Форино, Чегране. 
Дејности: 52.22-трговија на мало со месо и про-

изводи од месо, 52.23-трговија на мало со риби и 
лушпари. 
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Трговецот-поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име за своја сметка. За сторените 
обврски во правниот промет со трети лица трговецот-
поединец одговара лично со целиот свој имот. 
Управител е Исеини Љулзим, управител без огра-

ничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2428/2003.                         (16577) 
___________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2464/2003 од 10.06.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02052001?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за 
производство, трговија, транспорт и градежништво 
ЛИСИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт-Куманово, 
ул. �Црнотравска� бр. 40. 
Основач е Бајрами Ељам со изјава бр. 01-03. 
Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.24, 15.61, 15.81, 20.10/1, 

20.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 45.21/1, 45.21/2, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.45, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
70.31, 74.20/3, 74.82, 74.83, 74.84, 92.62, 93.02, надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт 
и шпедиција на стоки и патници, малограничен промет со 
Албанија, Грција, Бугарија и СРЈ, реекспорт, застапување, 
посредување. 
Во правниот промет со трети лица ДООЕЛ истапу-

ва во свое име и за своја сметка со неограничени овла-
стувања. За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица ДООЕЛ одговара со сите свои средства со 
кои располага како ДООЕЛ-целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и над-

ворешен промет е Бајрами Ељам, управител со неогра-
ничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2464/2003.                         (16578) 
___________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2534/2003 од 16.06.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02052071?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво-
то за трговија и услуги МБ-ОИЛ ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, с. Волково, ул. �103� бр. 45. 
Дејности: 51.12, 51.13, 51.14, 51.35, 51.41, 51.42, 

51.42/1, 51.42/2, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 
52.48, 52.63, 55.30/1, 65.12/3, 74.40, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторе-
ни во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со целиот свој имот. 
Лозана Јакимовиќ-управител со неограничени овла-

стувања го застапува друштвото во внатрешниот и над-
ворешниот трговски промет. 
Единствен содружник-Георгиева Жечка Димитрова 

од Р. Бугарија. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2534/2003.                         (16579) 

Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2611/2003 од 19.06.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02052147?-3-11-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на друштво Агенција за 
издавачка дејност, филмска продукција и мултимедија 
ПРО-КУЛТУРА ДОО, ул. �Маршал Тито� бр. 23, Тето-
во. 
Основачи: Несет Јакупи од с. Слатина, Тетово и 

Исак Локмани од с. Слатина, Тетово. 
Фирма: Агенција за издавачка дејност, филмска 

продукција и мултимедија ПРО-КУЛТУРА ДОО Тето-
во. 
Седиште: Тетово, ул. �Маршал Тито� бр. 23. 
Дејности: 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 

22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 92.11, 92.12, 
92.13, 92.32, 92.34, 92.40, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.50, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.43, 51.44, 51.47, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.24, 
63.1, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.82, 74.84, 
74.40, 74.83, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, застапување и посредување во прометот со стоки 
и услуги, реекспорт, комисиона продажба, консигнаци-
она продажба, меѓународен транспорт на стоки и пат-
ници и агенциски услуги. 
Целосна одговорноста. 
За управител на друштвото се одредува Исак Лок-

мани од с. Слатина, Тетово. 
Друштвото во правниот промет истапува во свое 

име и за своја сметка. Друштвото за обврските во прав-
ниот промет со трети лица преземени во текот на рабо-
тењето одговара со сите свои средства. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2611/2003.                         (16580) 
___________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2526/2003 од 17.06.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02052063?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво-
то за производство, трговија и вадење на камен и песок 
ГАЛАКСИЈА-КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз, ул. �Ме-
ста� бр. 58, Скопје. 
Назив на фирмата: Друштво за производство, трго-

вија и вадење на камен и песок ГАЛАКСИЈА-КО-
МЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз, ул. �Места� бр. 58, Скопје. 
Скратен назив: ГАЛАКСИЈА-КОМЕРЦ увоз-извоз 

Скопје. 
Основач е Ѓорѓе Кирјас од Скопје, со стан на ул. 

�Народен фронт� бр. 31/31. 
Дејности: 01.50, 14.11, 14.12, 14.13, 14.21, 14.22, 

14.30, 14.40, 14.50, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 26.11, 
26.12, 26.13, 26.13/1, 26.13/2, 26.14, 26.15, 26.21, 
26.22, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 
26.63, 26.66, 26.82, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 
52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 
55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 
65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 
71.32, 71.33, 71.34, 74.20, 74.88, 74.84, 92.70, 92.71, 
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92.72, посредување во надворешнотрговскиот про-
мет, застапување на странски фирми, малограничен 
промет со Грција, Албанија, Бугарија и Србија и Цр-
на Гора, комисионо работење, реекспорт, меѓународ-
на шпедиција, меѓународно посредништво, меѓуна-
роден транспорт на стоки, лизинг на машини за по-
себна намена во градежништвото. 
Во правниот промет со трети лица друштвото ќе 

истапува во свое име и за своја сметка. Во правниот 
промет со трети лица друштвото ќе одговара со целиот 
свој имот. 
Лице овластено за застапување е Изет Сулејмани-

управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2526/2003.                         (16581) 
___________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2364/2003 од 05.06.2003 година, во регис-
тарската влошка бр. 02051901?-3-03-000, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Друштво за 
производство, трговија и услуги БУЦО-ТРЕЈД С.А. 
ДОО експорт-импорт, ул. �Шарпланинска� бр. 19, 
Куманово. 
Дејности: 51.19, 51.21, 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, 51.64, 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, 52.74, 50.10, 50.20, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 50.50, 55.11, 55.40, 55.52, 15.31, 15.33, 
15.81/1, 20.10/1, 34.30, 45.21/1, 45.21/2, 45.45, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
71.10, 72.10, 72.20, 74.12, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 
74.40, 74.84, 80.42, 92.34, 65.12, 72.60, 93.02, 93.04, 
22.22, 22.23, 22.25, 22.14, 71.40, 92.31/2, 92.32, 
74.81, надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи, застапување, посредување во прометот со 
стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со 
СРЈ, Р. Албанија, Р. Бугарија и Р. Грција, консигна-
ција, меѓународен транспорт на стоки и патници во 
друмскиот сообраќај, туристички работи во странс-
тво, меѓународна шпедиција, изведување на гра-
дежни работи во странство. 
Неограничени повластување, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Љатифи Седат, 

управител без ограничувања. 
Содружници се: Љатифи Ариф и Љатифи Седат. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2364/2003.                         (16582) 
___________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2086/2003 од 28.05.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02051623?-6-06-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТП на Авто такси ТП 
НАСИР КОМЕРЦ Идајет Џемаили Реџепи, с. Долно 
Свиларе, Кондово. 
Основач е Реџепи Идајет од с. Долно Свиларе, Кон-

дово. 
Дејност: 60.22-такси превоз. 
Во правниот промет со трети лица трговецот-

поединец истапува во свое име и за своја сметка. 
Трговецот-поединец за обврските преземени во 
правниот промет со трети лица одговара со целиот 
свој имот. 
Реџепи Илајет, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2086/2003.                         (16583) 

Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2292/2003 од 17.06.2003 година, го запиша во 
трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото 
за издавачка дејност МАКЕДОНСКА РЕЧ ДОО Скоп-
је, ул. �Коце Металец� бр. 1/1/10. 
Содружници се: Димче Петревски, Горјанче Пе-

тревски и Нове Цветаноски, сите од Скопје. 
Дејности: 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 

22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 
63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.20, 70.31, 
71.10, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 
72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 
74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 92.11, 
92.12, 92.13, 92.31/1, 92.31/2, 92.32, 92.33, 92.34, 
92.71, 92.72, 93.04, 93.05, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, посредување и застапу-
вање во прометот на стоки и услуги, реекспорт, за-
стапување на странски правни и физички лица, кон-
сигнациона продажба, меѓународен транспорт на 
стоки и патници, малограничен промет со соседни-
те држави. 
Во правниот промет друштвото истапува во свое 

име и за своја сметка. За обврските сторени во правни-
от промет со трети лица друштвото одговара со сиот 
свој имот и средства. 
Управител со неограничени овластувања е Димче 

Петревски од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2292/2003.                         (16584) 
___________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2105/2003 од 12.06.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02051642?-6-06-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТП на Авто такси 
СЕМРА И САРА ТП Азим Тефик Еминовски, ул. �М. 
Митески� бр. 8-1/7, Скопје. 
Основач е Азим Еминовски, ул. �М. Митевски� бр. 

8-1/7, Скопје. 
Дејност: 60.22-такси превоз. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот 
промет со трети лица одговара лично со целиот свој 
имот. 
Азим Еминовски, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2105/2003.                         (16586) 
___________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 1871/2003 од 17.06.2003 година, во ре-
гистарската влошка бр. 02051408?-6-06-000, го за-
пиша во трговскиот регистар основањето на ТП на 
Авто такси ЦАЛЕ-СШ ТП Селедин Ејуп Шкрета, 
бул. �Македонска косовска бригада� бр. 17/1, 
Скопје. 
Основач е Селедин Шкрета, бул. �Македонска ко-

совска бригада� бр. 17/1, Скопје. 
Дејност: 60.22-такси превоз. 
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Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот 
промет со трети лица одговара лично со целиот свој имот. 
Селедин Шкрета, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1871/2003.                         (16587) 
___________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2308/2003 од 11.06.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02051845?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштво за произ-
водство, трговија и услуги БИЗНИС МИЛЕНИУМ ДО-
ОЕЛ, ул. �Народен фронт� бр. 5/1-57. 
Основање на трговско друштво како ДООЕЛ сог-

ласно ЗТД. 
Име: Друштво за производство, трговија и услуги 

БИЗНИС МИЛЕНИУМ ДООЕЛ Скопје. 
Седиште: ул. �Народен фронт� бр. 5/1-57. 
Основач е Владимир Владимиров од Скопје, ул. 

�Народен фронт� бр. 5/1-57. 
Дејности: 28.52, 29.56, 29.71, 29.72, 30.01, 30.02, 

31.10, 31.20, 31.30, 31.50, 31.61, 31.62, 32.20, 32.30, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.22, 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, 51.52, 51.53 
51.54, 51.55, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 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, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 63.30, 63.40, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 72.10, 72.20, 72.30, 72.50, 
74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, компензациони работи, малограничен про-
мет, услуги на меѓународен транспорт на стоки и пат-
ници (меѓународна шпедиција). 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторе-
ни во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со целиот свој имот. 
За управител на друштвото се именува Владимир 

Владимиров, без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2308/2003.                         (16588) 
___________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2329/2003 од 04.06.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02051866?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД за производство, 
трговија, транспорт и градежништво ДЕМОКОМ ДОО-
ЕЛ експорт-импорт Куманово, ул. �С. Томовиќ� бр. 21. 
Основач е Арифи Башким, со Изјава бр. 01-03. 
Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.24, 15.61, 15.81, 20.10/1, 

20.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 45.21/1, 45.21/2, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.45, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 
74.20/3, 74.82, 74.83, 74.84, 92.62, 93.02, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, меѓународен транс-
порт и шпедиција на стоки и патници, малограничен 
промет со Албанија, Грција, Бугарија и СРЈ, реекспорт, 
застапување, посредување. 

Во правниот промет со трети лица ДООЕЛ истапу-
ва во свое име и за своја сметка со неограничени овла-
стувања. За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица ДООЕЛ одговара со сите свои средства со 
кои располага како ДООЕЛ, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и над-

ворешен промет е Арифи Башким, управител со нео-
граничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2329/2003.                         (16589) 
___________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2339/2003 од 05.06.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02051876?-6-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТП Трговија со пре-
хранбени производи ИБО-ПРОМ Мухамед Идриз Зеќи-
ри, Тетово, ул. �Преспанска� бр. 49. 
Основач е Муртезан Идриз Зеќири од Тетово, ул. 

�Преспанска� бр. 49. 
Фирма: ТП Трговија со прехранбени производи 

ИБО-ПРОМ Мухамед Идриз Зеќири. 
Седиште: Тетово, ул. �Преспанска� бр. 49. 
Дејности: 52.11, 52.27, 52.63. 
За управител на ТП се одредува Мухамед Зеќири од 

Тетово. 
Трговецот-поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка. За обвр-
ските во правниот промет со трети лица преземени во 
текот на работењето одговара ТП лично со целиот свој 
имот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2339/2003.                         (16590) 
___________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2408/2003 од 12.06.2003 година, во регис-
тарската влошка бр. 02051945?-8-03-000, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на 
Друштвото за производство, трговија и услуги КЕ-
КЕ-ДО ДООЕЛ увоз-извоз Неготино, ул. �Димче 
Мирчев� бр. 49. 
Дејности: 18.21, 18.22, 18.24, 28.11, 28.12, 28.40, 

28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.73, 28.74, 28.75, 
36.63, 50.10, 50.20, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.24, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.52, 51.53, 51.55, 51.56, 51.61, 51.63, 51.64, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 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, 63.21, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 72.60, 74.84, 93.05, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, посредување и застапување 
во прометот на стоки и услуги, малограничен промет 
со Бугарија, СРЈ, Грција и Албанија, услуги во меѓу-
народниот друмски сообраќај и шпедиција, превоз 
на патници во меѓународниот друмски сообраќај, 
превоз на стоки во меѓународниот друмски сообра-
ќај, реекспорт, продажба на странски стоки на кон-
сигнација. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторе-
ни во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со целиот свој имот. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот трговски промет е Панда Димитрова, 
управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2408/2003.                         (16591) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 350/03 од 11.07.2003 година, во регистарската 
влошка бр. 1-1788-0-0-0, го запиша во судскиот регис-
тар бришењето на ЈАВНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР 
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КРАТОВО, ул. �Гоце Дел-
чев� бб. 
Бришење на јавната установа согласно Одлуката за 

именување и дополнување на Одлуката за утврдување 
на мрежа на јавни установи за социјална заштита бр. 
23-2555/1 од 26.05.2003 година.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр.      

350/2003.                                                                  (19362)     
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. Згф. бр. 16/03, се запишува Здружението 
на Пинг понг клуб �Џокер�-Охрид. 
Здружението на граѓани има за цел: развој на сите 

спортови во Охрид и Р. Македонија, донесување на 
програми за развој и унапредување на работата на клу-
бот, учество во реализација на системот на натпревари 
што го организира федерацијата на Македонија, прифа-
ќање на организација на натпревари за сите категории, 
како и организација на меѓународни средби и натпре-
вари кои ќе му бидат доверени, организира тренажен 
процес и подготовки на членови на клубот, реализира 
програма за надградба на стручните кадри во клубот, 
дава иницијатива за соработка со организации кои реа-
лизираат програми што се значајни за развојот на клу-
бот, води документација за своето членство, води доку-
ментација за одржани тренинзи, натпревари кои ги ор-
ганизира клубот и издава годишен билтен на клубот, се 
грижи за набавка и одржување на неопходната опрема, 
реквизити, за организација на тренинг и натпревари за 
своите членови, се грижи за подобрување на матери-
јалната основа за работа на клубот, води евиденција за 
спортистите, спортските работници, школата и секции-
те, води грижа за здравствената заштита на активните 
членови на клубот, извршува и други работи и задачи 
утврдени со Законот за спорт, Статутот и други акти. 
Седиштето на здружението е во Охрид, ул. �Дими-

тар Влахов� бр. 1. 
Овластено лице за застапување на здружението е 

Христина Белеска од Охрид, нас. Рача. 
Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 16/03. 
            (21847)  

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решени I. Рег. 
Зг. бр. 64/03 од 14./08.2003 година, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша здруже-
нието на граѓани под името �Зенит�, општина Кисела 
Вода-Скопје, со седиште на ул. �Владимир Комаров� 
бр. 19/2, Скопје, Република Македонија. 
Здружението се организира и дејствува на подрачје-

то на градот Скопје и Република Македонија.   
Основните цели и задачи на здружението �Зенит� 

од Скопје се: остварување на поширок заеднички инте-
рес и вршење на дејности и активности за унапредува-
ње на економски, социјални, културни, научни, струч-
ни, технички, хуманитарни, образовни, спортски и дру-
ги права, интереси и уверување во согласност со Уста-
вот и Законот, а посебно афирмирање, унапредување 
на образованието и културата на младите во Република 
Македонија според европски стандарди. 
Со денот на уписот на здружението на граѓани �Зе-

нит� од Скопје, истото се стекнува со својство на прав-
но лице и отпочнува со работа од денот на одобрениот 
упис 14.08.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I. Рег. бр. 

64/03.                          (21817) 

Основниот суд Скопје II � Скопје, во регистарот на 
Здруженија на граѓани и фондации на 25.06.2003 годи-
на, под II Рег. зг. бр. 50/03 го запиша следното:  
Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 

граѓани и фондации на ракометен клуб �Кастратовиќ� 
Скопје, ул. �Владимир Комаров� бр. 1/2-19, Скопје. 
Дејноста на Ракометниот клуб �Кастратовиќ� е да 

го развива, проширува и унапредува ракометниот 
спорт во интерес на членството на клубот и општестве-
ната заедница, да им овозможи на што поголем број де-
ца и младинци да се занимаваат со ракометниот спорт 
врз аматерски основи со што би се развивала нивната 
спортска култура и спортски квалитети, да ги воспиту-
ва членовите на клубот во духот на хуманоста, дру-
гарството, толеранцијата и фер плејот, активно да учес-
твуваат во креирањето и спроведувањето на општата 
спортска политика во рамките на РФМ, и други сродни 
спортски асоцијации, да развива, проширува и одржува 
пријателски спортски односи и врска со други соодвет-
ни клубови во градот и државата, како и со клубови од 
други земји во рамките на усвоени принципи и спогод-
би за таква соработка, да соработува со стопански про-
изводни, трговски услужни и други организации и ор-
гани во градот во решавањето на прашањата од областа 
на спортот и активно да се вклучува во спроведување-
то на задачите и акциите на тој план. 
Со денот на запишувањето во регистарот, ракомет-

ниот клуб �Кастратовиќ� од Скопје, се стекнува со 
својство на правно лице. 
Од Основниот суд Скопје II � Скопје, II. Рег. Зг. бр. 

50/03.            (22004) 
_______________________________________________ 

 
С Т Е Ч А Ј Н И   П О С Т А П К И 

 
Основниот суд во Велес, со решениe Ст. бр. 15/2003 

од 30.05.2003 година, отвора стечајна постапка над 
должникот Трговец поединец �ОКТОПОД� Трафика 
Илијевскa Трајче Драгица, со седиште на ул. �Благој 
Ѓорев� бр. 9, Велес, со жиро сметка бр. 41600-601-
67024 при Агенцијата за работа со блокирани сметки-
ПЕ Велес и истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 
Решението да се достави до Одделот за регистраци-

ја при Основниот суд Скопје I - Скопје, поради запи-
шување во судскиот регистар како и во Државниот за-
вод за геодетски работи-Одделениe за премер и ката-
стар Велес, заради запишување во јавните книги и до 
Основното јавно обвинителство во Велес. 
Да се објави оглас на огласната табла на судот и во 

�Службен весник на Република Македонија�. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд во Велес.         (21714) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 
180/2003 од 29.07.2003 година, над стечајниот должник 
Друштво за трговија на големо и мало Невенка Стојчева 
Гротехно-Комерц увоз-извоз Битола ДООЕЛ со седиште 
во Битола, ул. �Климент Охридски� бр. 17/17, запишан 
во регистарска влошка бр. 01003180 на Основниот суд 
Битола, со жиро сметка бр. 500-0000002525-18 при Сто-
панска банка АД Битола, со дејност со шифра 51.70-дру-
га трговија на големо. Стечајната постапка се отвора, не 
се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд во Битола.         (21768) 

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

131/2003 од 18.07.2003 година, отвори стечајна постап-
ка над должникот Друштво за производство, трговија и 
услуги �Кардинал� увоз-извоз ДОО Прилеп, со седи-
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ште на ул. �Цане Илиоски� бр. 40 во Прилеп, запишан 
во регистарска влошка бр. 01012687?-3-03-000, со ре-
шение Трег. бр. 255/2001 година на Основниот суд во 
Битола, со основна дејност трговија на мало во продав-
ници претежно со храна, пијалаци и тутун, со жиро 
сметка бр. 3000200000223-45 во Комерцијална банка 
АД Скопје � филијала Прилеп, поради постојна и идна 
неликвидност. 
Стечајната постапка спрема должникот не се спрове-

дува но се заклучува поради тоа што имотот на должни-
кот не е доволен ни за намирување на трошоците на по-
стапката. 
Основачите на должникот ги преземаат евентуално 

дополнително пријавените побарувања од доверителите. 
Од Основниот суд во Прилеп.         (22068) 
 

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

125/2003 година, отвори стечајна постапка над должникот 
Земјоделска прометна задруга �Агромото Промет�  увоз-
извоз с. Крушевица, со седиште во с. Крушевица, запи-
шан во регистарска влошка бр. 2-369, со решение Срег. 
бр. 3714/95 на Основниот суд во Битола, со основна деј-
ност поледелство, со жиро сметка бр. 41100-601-55034 
при Агенцијата за работа со блокирани сметки Скопје, по-
ради постоечка и идна неизбежна неликвидност. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува но се заклучува поради немање на имот. 
Од Основниот суд во Прилеп.         (22069) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола објавува дека со решение 

Ст. бр. 187/03 од 14.08.2003 година се отвора стечајна 
постапка над приватното претпријатие за трговија на 
големо и мало, извоз-увоз Дисконт Преспа ПО Ресен, 
запишан во рег. влошка бр. 1-2591 на Основниот суд во 
Битола, со дејност трговија на мало. Истата не се спро-
ведува и се заклучува. 
Од Основниот суд во Битола.          (22112) 

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

шение  II. Ст. бр. 264/02 од 18.06.2003 година, е отворена 
стечајна постапка над  должникот Претпријатие за произ-
водство и услуги МЕТРОПОЛ И ЈП КОМПАНИ ДОО 
Скопје со седиште на бул. �Антон Панов� бр. 7, Скопје 
со жиро сметка 40100-601-266641 при Агенцијата за 
блокирани сметки на учесниците во платниот промет 
на Република Македонија. 
За стечаен судија се определува Зорица Илиовска 

судија на овој суд и член на стечајниот совет. 
За стечаен управник се определува Мира Груевска 

Димовска од Скопје, бул. �Видое Смилевски Бато� бр. 
87-1/5, Скопје. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 

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

права на подвижни предмети и правата на должникот, 
како и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижностите на должникот што не се запишани во јав-
ните книги (катастарот) во рок од 15 дена да ги  прија-
ват своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

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

испитување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на собрание на доверители на кое врз основа 
на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе 
одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (изве-
штајно рочиште) на 15.09.2003 година во 10,30 часот 
во соба бр. 72 во зградата на Апелациониот суд во 
Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (22206) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение  II. Ст. бр. 268/02 од 18.06.2003 година, е отво-
рена стечајна постапка над  должникот ВИНОЈУГ ДОО 
Скопје со седиште на ул. �Градски ѕид� бр. 8, Скопје со 
жиро сметка 40100-601-189250 при Агенцијата за бло-
кирани сметки на учесниците во платниот промет на 
Република Македонија. 
За стечаен судија се определува Зорица Илиовска 

судија на овој суд и член на стечајниот совет. 
За стечаен управник се определува Мира Груевска 

Димовска од Скопје, бул. �Видое Смилевски Бато� бр. 
87-1/5, Скопје. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 

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

права на подвижни предмети и правата на должникот, 
како и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижностите на должникот што не се запишани во јав-
ните книги (катастарот) во рок од 15 дена да ги  прија-
ват своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

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

питување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на собрание на доверители на кое врз основа на 
извештајот на стечајниот управник доверителите ќе од-
лучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештај-
но рочиште) на 15.09.2003 година во 10,45 часот во соба 
бр. 72 во зградата на Апелациониот суд во Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (22207) 

_______________________________________________ 
 

Л И К В И Д А Ц И И 
 
Ликвидаторот Цеков Ацо од Струмица со стан на 

ул. �Ристо Ќурчиев� бр. 14/20 запишан во судскиот ре-
гистар при Основниот суд во Штип, со решение Трег. 
бр. 238-02-06-03, објавува дека Друштвото за произ-
водство, трговија и транспорт ДЕНИС-КОМЕРЦ Биља-
на и др. ДОО увоз-извоз Берово, ул. �6� бр. 13 е во ли-
квидација � прва објава. 
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.                        (21857) 

___________ 
 
Ликвидаторот Глигор Ивановски од Штип, ул. 

�Ванчо Прке� бр. 48/8, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 
577/03 од 30.06.2003 година, објавува дека Друштвото 
за производство и трговија Винал-Имако ДООЕЛ увоз-
извоз Штип, ул. �Михајло Апостолски� бр. 34/5 и жиро 
сметка бр. 200-000034326666 отворена при Стопанска 
банка А.Д. Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                        (21945) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2489/2003 од 05.08.2003 година, во регис-
тарската влошка бр. 02023309?-3-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на 
Друштвото за интелектуални услуги, производство и 
трговија МС-ЕКОНОМИКС ДОО, ул. �Октомвриска 
револуција� бр.  5-3/16, Куманово. 
Се запишува ликвидаторот Драги Трпевски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (22115) 
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Ликвидаторот Димитар Ковачевски од Скопје, за-

пишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје 
I � Скопје, со решение П. Трег. бр. 1359/03 година обја-
вува дека Друштвото за трговија и услуги С & С ДОО-
ЕЛ Скопје со број на жиро сметка 270000000162168 
отворена при Извозно и кредитна банка Скопје, е во 
ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето 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.          (22205) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I � Скопје објавува дека со 

решение II. Л. бр. 54/03 од 15.07.2003 година, е опреде-
лено спроведување ликвидација над МИТШТЕДИЛ-
НИЦА ДОО Куманово со седиште на ул. �Иво Рибар 
Лола� бр. 14 Куманово, запишана во судскиот регистар 
кој го води овој суд, регистарска влошка 1-28287-0-0-0. 
За ликвидатори се определуваат Раде Весковски од 

Куманово, ул. �Страшко Симонов� бр. 14 и Јордан 
Апостолов од Скопје, ул. �Пелистерска� бр. 2/1. 
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 

побарувања по објавувањето на огласот во �Службен 
весник на РМ� до ликвидаторите со поднесување на 
пријава во два примерока со писмени докази, а најдоц-
на во рок од 3 месеци од денот на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I � Скопје.        (22143) 

_______________________________________________ 
 

Н О Т А Р С К И   О Г Л А С И 
 
Се продава земјоделско земјиште сопственост на 

Петровска Јованка, нива во КО Драчево заведена во 
Поседовен лист број 432 за КО Драчево на К.П. 5001, 
план 9, скица 24 во м.в. �Градиште�, култура нива, кл. 
7, со површина од 1006 м2, сопственост на продавачот, 
за купопродажна цена од 300 денари по м2. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твеници и непосредните соседи како и лица со првенс-
твено право на купување, изјавите за прифаќање на по-
нудата да ги достават до нотарот Хакија  Чоловиќ на 
ул. �Ниџе Планина� бр.  16, нас. Драчево-Скопје, во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, во 
спротивно го губат правото на првенство.        (21706) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште сопственост на 

Адеми Таип, нива во КО Студеничани заведена во По-
седовен лист број 186 за КО Студеничани на К.П. 101, 
план 1, скица 2 во м.в. �Ада�, култура нива, кл. 3, со 
површина од 2972 м2, сопственост на продавачот, за 
купопродажна цена од 75 денари по м2. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твеници и непосредните соседи како и лица со првенс-
твено право на купување, изјавите за прифаќање на по-
нудата да ги достават до нотарот Хакија  Чоловиќ на 
ул. �Ниџе Планина� бр.  16, нас. Драчево-Скопје, во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, во 
спротивно го губат правото на првенство.        (21720) 

___________ 
 
Се продава пасиште построено на КП бр. 487/3-15-9 

на м.в. �Здрачкоец� пасиште од 4 класа во површина од 
968 м2, КО-Маврово, сопственост на Дамјановски Че-
домир Ќирил од село Маврово-Гостивар за цена од 
186.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твеници и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на објаву-

вањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� 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 Филип Трифуновски, ул. �Браќа Ѓиноски� 
бр.  73 во Гостивар.             (21769) 

___________ 
 
Се продава идеален дел � една идеална половина 

(1/2) од земјоделско земјиште К.П. бр. 40/2, план 1, 
скица 3, во м.в. �Братиндолска Река�, култура ливада, 
класа 2, во вкупна површина од 2.525 м2, опишана во 
Поседовен лист број 874 за КО Дихово � сопственост 
на Димитров Љубе од Битола, ул. �Пецо Божиновски� 
бр. 2, за вкупна продажна цена од 37.200 денари. Купу-
вачот е должен да го плати данокот на промет и сите 
други трошоци.  
Се повикуваат сосопствениците и сопствениците на 

парцелите кои граничат со наведената парцела во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
�Службен весник на РМ�, доколку се заинтересирани, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се доставуваат 

до нотарот Луиза Христова, Безистен, локал број 14, 
Битола.                                        (21770) 

___________ 
 
Над недвижниот имот 57/1000 идеални делови од 

oбјект и 58/1000 идеални делови од двор на К.П. 988/1 
што се наоѓа на ул. �Гоце Делчев� бр.  34, во м.в. �Мо-
нопол�, сопственост на ДПТУ Лабод Мак ДООЕЛ 
Штип, е заснован залог со Договор за залог на недви-
жен имот (хипотека) со својство на извршна исправа 
заведен кај нотарот Искра Кировска од Штип, под број 
ОДУ 190/03 од 13.08.2003 година во корист на залож-
ниот доверител Стопанска банка АД Штип, за обезбе-
дување на паричното побарување на износ од 65.000,00 
евра.                                (21841) 

___________ 
 
Над недвижниот имот � приземје од објект број 1 

(погон ЈАНГ) во Штип што се наоѓа на ул. �Гоце Дел-
чев� бр. 34 во м.в. �Монопол� на К.П. бр. 988, во повр-
шина од 2.895,00 м2 и доградба на приземје во површи-
на од 55,00 м2, сопственост на ДПТУ МОНД ДООЕЛ 
Штип, е заснован залог со Договор за залог на недви-
жен имот (хипотека) со својство на извршна исправа 
заведен кај нотарот Искра Кировска од Штип, под број 
ОДУ 189/03 од 25.07.2003 година во корист на залож-
ниот доверител Стопанска банка АД Штип, за обезбе-
дување на парично побарување на износ од 100.000,00 
евра.                          (21842) 

___________ 
 
Над недвижниот имот Управна зграда Монопол, 

што се наоѓа на ул. �Гоце Делчев� бр.  36 во Штип, из-
градена на К.П. 1026/1, во м.в. �Монопол� со површина 
под објект 2482 м2 или вкупно подрум, приземје и че-
тири ката од 6000 м2 и право на користење на дворна 
површина од 7145 м2, сопственост на ДПТУ Мавис 
ДОО Штип, е заснован залог со Договор за залог врз 
недвижен имот заведен кај нотарот Искра Кировска од 
Штип, под број ОДУ 158/03 од 27.06.2003 година во 
корист на заложниот доверител Комерцијална банка 
АД Скопје, за обезбедување на паричното побарување 
на износ од 9.000.000,00 денари.         (21843) 

___________ 
 
Над недвижниот имот 71/1000 идеален дел од об-

јект и 80/1000 идеален дел од право на користење на 
градежно земјиште, двор на К.П. 988/1 за КО Штип 
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сопственост на МК Модена ДООЕЛ Штип, е заснован 
залог со Договор за залог на недвижен имот (хипотека) 
со својство на извршна исправа заведен кај нотарот 
Искра Кировска од Штип, под број ОДУ 167/03 од 
09.07.2003 година во корист на заложниот доверител 
Стопанска банка АД Штип, за обезбедување на парич-
ното побарување на износ од 79.050,00 евра.      (21844) 

___________ 
 
Над недвижниот имот деловен простор во Штип, на 

ул. �Сутјеска� бб, кој се состои од два поврзани локала 
и тоа на К.П. бр. 4941/6 во површина од 26 м2 и на К.П. 
бр. 4941/7 во површина од 25 м2, сопственост на Друш-
твото за вршење на градежни и занаетчиски работи 
Градител ДОО Штип, е заснован залог со Договор за 
залог на недвижен имот (хипотека) со својство на из-
вршна исправа заведен кај нотарот Искра Кировска од 
Штип, под број ОДУ 181/03 од 23.07.2003 година во 
корист на заложниот доверител Стопанска банка АД 
Штип, за обезбедување на паричното побарување на 
износ од 300.000,00 денари.                       (21845) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: 2/3 идеален 

дел од нива, построена на К.П. број 1624, план 5, скица 
10, м.в. �Под Брег�, класа 5, со вкупна површина од 
3215 м2, за купопродажна цена од 350,00 денари за ме-
тар квадратен, сосопственост на продавачот Корму-
шовски Петар од Скопје, ул. �Кленоец� бр. 15 а. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

до нотарот Ќосев Михаил, ул. �Беласица� бб, Скопски 
саем, Скопје,           (21780) 

___________ 
 
Врз основа на Втор Анекс кон Договорот за обезбе-

дување на парично побарување со хипотека ОДУ број 
505/02 од 19.08.2002 година, изготвен од нотарот Слав-
јанка Андреева од Велес по ОДУ број 218/03, над нед-
вижниот имот сопственост на Друштвото за производс-
тво, трговија и градежни услуги ДЕЛТА-ПРОМ ДОО-
ЕЛ Велес, детално опишан во нотарскиот акт-договор 
за обезбедување на парично побарување со хипотека,  
изготвен од нотарот Слободан Поповски-општина Цен-
тар, Скопје, под ОДУ број 505/02 од 19.08.2002 година 
и Анекс Договор за обезбедување на парично побару-
вање со хипотека, изготвен од нотарот Слободан По-
повски-општина Центар, Скопје, под ОДУ број 560/02 
од 16.09.2002 година, е заснован залог-хипотека запи-
шан во Листот Г од имотните листови број 23645 и 
17037 издаден од ДЗГР-Одделение за премер и ката-
стар Велес, во корист на заложниот доверител Маке-
донска банка АД Скопје, за обезбедување на парично 
побарување во износ од 36.500.000,00 денари.    (21946) 

___________ 
 

На 15.03.2003 година, во нотарската канцеларија на 
нотарот Јован Стојчев, склучен е договор за залог-хи-
потека помеѓу: Стопанска банка АД Скопје-Скопје во 
својство на заложен доверител и ДОО �КОМ-КОРД� 
Радовиш во својство на должник-заложен должник за-
верен под број ОДУ бр. 136/2003. 
Заради обезбедување на побарувањето на Стопан-

ска банка АД Скопје-Скопје наспрема ДОО �КОМ-
КОРД� Радовиш кое побарување произлегува од Дого-
вор за долгорочен девизен кредит, за набавка на товар-
но моторно возило кое ќе се купи од странство, залож-

ниот должник ДОО �КОМ-КОРД� Радовиш го заложу-
ва следниот недвижен имот: стопански објект Пр+1 на 
К.П. бр. 3694/4, м.в. �Долна Рудина� со површина од 
300м2 на приземје (магацин со две канцеларии) и кат со 
површина од 100м2 (канцеларии), со двор со површина 
од 2669м2 и земјиште под објект на истата катастарска 
парцела со површина од 300м2. Наведениот недвижен 
имот  е евидентиран во поседовен лист бр. 4113 за КО 
Радовиш на име на ДОО �КОМ-КОРД� Радовиш.  
Заложниот должник со наведениот недвижен имот 

се име стекнато врз основа на Договор за продажба Ов. 
бр. 2/96 од 9.01.1996 година, заверен кај Основниот суд 
во Радовиш.           (21947) 

___________ 
 

Михајло Маневски од Скопје, го продава својот 1/2 
идеален дел од следниот недвижен имот: култура нива, 
5-та класа со површина од 2050м2, на К.П. бр. 510, план 
11, скица 24, во м.в. �Село� и култура нива, 5-та класа 
со површина од 1526м2, на К.П. бр. 520, план 11, скица 
24, во м.в. �Зад Црква�, заведени во Поседовен лист бр. 
405 во КО Башино Село, за вкупна купопродажна цена 
од 358.000,00 денари. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделското зем-

јиште, право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои гра-
ничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
до нотарот Елена Мартинова од Велес, со седиште на 
ул. �Маршал Тито� бб. Во спротивно, го губат правото 
на првенствено купување.                                      (21948) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште: 1/10 идеален дел 
од КО Ваташа, К.П. бр. 2462, дел 2, план 007, скица 
003, м.в. �Катуниште Шупурот�, култура-шуми, класа 
3, со вкупна површина од 1015м2, КО Ваташа, К.П. бр. 
2567, план 007, скица 003, м.в. �Катуниште Шупурот�, 
култура шума, класа 4, со вкупна површина од 500м2 и 
КО Ваташа, К.П. бр. 2568, план 007, скица 003, м.в. 
�Катуниште Шупурот�, култура нива, класа 3, со вкуп-
на површина од 819м2, сопственост односно сосопстве-
ност на Александар Илов од Кавадарци, евидентирано 
во Имотен лист бр. 1119 и бр. 2314, издаден од Држа-
вниот завод за геодетски работи-Одделение за премер 
и катастар Кавадарци, за цена од 40.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето во �Службен весник на Република Македони-
ја�, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.           (21949) 

___________ 
 

Се продава нива, класа 5, на К.П. бр. 1940, во м.в. 
�Бела Чешма�, со површина од 4232м2, заведени во По-
седовен лист бр. 454, за КО Мажучиште, сопственост 
на Тодески Миленко од Прилеп, ул. �Шаќир Војвода� 
бр. 5, за цена од 60.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите кои граничат со погоре наведената 
парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во �Службен весник на Република Македонија�, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. �Сотка 
Ѓорѓиоски� бб.           (21950) 
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Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/2 идеален 

дел од К.П. бр. 44/147-1, нива од 6 класа, со површина 
од 600м2, на м.в. �Тепиште�, заведена под П.Л. бр. 86 
за КО Жировница, сопственост на Далипи Ајрула Муа-
рем од Гостивар, за купопродажна цена од 25.000,00 
денари. 
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

Законот за земјоделското земјиште (�Службен весник 
на РМ� бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање (заедничките сопственици, сосопствениците и со-
седите чие земјиште се граничи со земјиштето што се 
продава), во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во �Службен весник на РМ�, писмено да се 
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.                        (21951) 

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

бр. 44/147-1, нива од 4 класа, со површина од 551м2 и 
цела К.П. бр. 44/147-1, градина од 3 класа со површина 
од 417м2 (на лице место една парцела) и двете на м.в. 
�Сап�, заведени под П.Л. бр. 2450 за КО Бањица, сопс-
твеност на Бајрами Накила Едисе од с. Долна Бањица, 
Мемеди Накила Накшије, Мемеди Накила Таибе, двете 
од Врапчиште и Хасани Шабан Абдулкадар од Гости-
вар, за купопродажна цена од 110.000,00 денари. 
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

Законот за земјоделското земјиште (�Службен весник 
на РМ� бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање (заедничките сопственици, сосопствениците и со-
седите чие земјиште се граничи со земјиштето што се 
продава), во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во �Службен весник на РМ�, писмено да се 
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.                        (21953) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот-нива, 6 класа со вкупна 

површина од 975м2, што се наоѓа на К.П. бр. 592/47, 
м.в. �Кременјарник�, КО Волково, сопственост на Ра-
лев Киро од Скопје и Ралевски Диме од Скопје. 
Се повикуваат сосопствениците и сопствениците на 

парцелите што граничат со немерената парцела, во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
�Службен весник на Република Македонија�, доколку 
се заинтересирани да ја купат горе опишаната недвиж-
ност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понуда-
та. 
Доколку не се јават во наведениот рок, истите го 

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

во нотарската канцеларија на нотарот Симона Николиќ 
од Скопје, ул. �Васил Ѓоргов� бр. 37.        (21882) 

___________ 
 

Со нотарски акт ОДУ бр. 151/03 од 14.08.2003 годи-
на, изготвен од нотарот Љубица Моловска од Скопје, 
востановено е заложно право-регистриран залог врз 
следните подвижни предмети: гравирачка машина која 
се состои од: 1. ком. 25 ER LASER ENGRAVERTROTEC 
220V/50HZ (гравирачка машина), земја на потекло УС, 
1. ком. Exhaust Venta 220V/50HZ (правосмукалка), ла-
серски грaвер и тоа: 1.ком. 50 ER LASER ENGRAVER 
�TROTEC� 220V/50HZ,  сопственост на Тродат-Слобо-
дан Ангеловски, видно од фактура бр. 410.403 од 

09.12.1998 година на TROTEC WELS Austria и фактура 
бр. 301609/223 од 24.07.2003 година на TRODAT 
WELS Austria, во корист на заложниот доверител Тутун-
ска банка АД Скопје, за обезбедување на парично побару-
вање во износ од 1.800.000,00 МКД.          (22037) 

___________ 
 

Врз основа на Договор за залог (хипотека), со својс-
тво  на извршна исправа, потврден од нотарот Верица 
Панова од Струмица, под ОДУ бр. 171/03 од 14.07.2003 
година, склучен меѓу МИШЕЛИН УНГАРИЈА ЛТД, 
како заложен доверител и ДТПУ �МИНКА-ДА� увоз-
извоз ДОО Струмица, како заложен должник, заснова-
но е заложно право од прв ред врз недвижниот имот: 
деловен простор во Струмица, на К.П. бр. 6399/8, м.в. 
�Кел Герен�, со вкупна површина од 861м2, во КО 
Струмица, земјиште под зграда бр. 1, на К.П. бр. 
6399/8, ул. �Кел Герен�, со површина од 149м2, земји-
ште под зграда бр. 2, на К.П. бр. 6399/8, ул. �Кел Ге-
рен�, со површина од 114м2, земјиште под зграда бр. 3 
на К.П. бр. 6399/8, ул. �Кел Герен�, со површина од 
350м2 и земјиште покрај зграда-двориште на К.П. бр. 
6399/8, м.в. �Кел Герен�, со површина од 2657м2, во 
КО Струмица, сопственост на заложниот должник 
ДТПУ �МИНКА-ДА� ДОО увоз-извоз Струмица. 
                                                      (22063) 

___________ 
 

Се врши продажба на земјоделско земјиште во 
Скопје, построено на КО Црешево, на К.П. бр. 648, на 
м.в. �Пударница�, К.П. бр. 795, на м.в. �Смилковци�, 
К.П. бр. 828 на м.в. �Смилковци�, К.П. бр. 865, на м.в. 
�Пеев Дол�, К.П. бр. 866 на м.в. �Пеев Дол� и К.П. бр. 
2931 на м.в. �Куклевица�, со вкупна површина од 
6486м2, на кое е сопственик Димов Петко, за цена од 
170,00 денари за метар квадратен. 
Се повикуваат 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 прифаќањето на понудата, Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, Скопје, ул. 
�Палмиро Тољати� бр. 173.         (21980) 

___________ 
 

Се продава 64/125 од нива, класа 3, на К.П. бр. 4473 
во м.в. �Горно Садово�, со површина од 5861м2, заве-
дена во Имотен лист бр. 13160 за КО Прилеп, сопстве-
ност на Јованоски Михајло, ул. �Пецо Спиркоски� бр. 
4, за цена од 45.000,00 денари. 

 Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите кои граничат со погоре наведената 
парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во �Службен весник на Република Македонија�, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се доставата 

до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. �Сотка 
Ѓорѓиоски� бб.           (22064) 

___________ 
 

 Се продава земјоделско земјиште и тоа: овошна 
градина на К.П. бр. 4191, план 19, скица 56, на м.в. 
�Глобоки Разори�, класа 2, со површина од 4946м2, за-
ведено во поседовен лист бр. 4733 за КО Ресен, сопс-
твеност на Груевски Панде Ѓорги од Ресен, за цена од 
250.000,00 денари. 
Се повикуваат сопствениците, заедничките сопстве-

ници и соседите чие земјиште се граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дна од денот на обаву-
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вањето на огласот во �Службен весник на РМ�, писме-
но да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спро-
тивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Мексуд Максуд, ул. �Мите Богоевски� бб, 
Ресен.            (22065) 

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

бр. 613-5-14, нива од 6 класа, со површина од 967м2, на 
м.в. �Манастири�, заведено под П.Л. бр. 5, за КО Ску-
дриње, сопственост на Асани Севдана Оломан од Ску-
дриње, за купопродажна цена од 1000 ЕУР, во денарска 
противвредност. 
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

Законот за земјоделското земјиште (�Службен весник 
на РМ� бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање (заедничките сопственици, сосопствениците и со-
седите чие земјиште се граничи со земјиштето што се 
продава), во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во �Службен весник на РМ�, писмено да се 
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.                        (22066) 

___________ 
 
 Се продава земјоделско земјиште и 2/13 идеален 

дел од (на л.м. 525м2) од К.П. бр. 4448, нива од 1 кла-
са, која целата е со површина од 3439м2, на м.в. �Бу-
нарче�, заведена под П.Л. бр. 484 за КО Гостивар, 
сопственост на Љуши Гафур Усамедин од Гостивар, 
за купопродажна цена од 6.000,00 ЕУР во денарска 
противвредност. 
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

Законот за земјоделското земјиште (�Службен весник 
на РМ� бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање (заедничките сопственици, сосопствениците и со-
седите чие земјиште се граничи со земјиштето што се 
продава), во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во �Службен весник на РМ�, писмено да се 
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.                        (22067) 

___________ 
 
Врз основа на приватна исправа � Договор за залог на 

недвижен имот со својство на извршна исправа, потврден 
од нотарот Нове Костовски од Скопје под ОДУ. бр. 
329/03 од 18.08.2003 година, заложниот должник Друш-
тво за производство, трговија и угостителство Стерули и 
Кочо АУТОМОБИЛЕ СК ДОО експорт-импорт Скопје, 
со седиште на ул. �Скупи� бб, има заложено свој недви-
жен имот подробно опишан во потврдената приватна ис-
права, во полза на заложниот доверител Комерцијална 
банка АД Скопје, кој залог е регистриран во јавната книга 
што се води при Основниот суд Скопје I � Скопје. (22109) 

___________ 
 
Врз основа на нотарски акт изготвен од нотарот Но-

ве Костовски од Скопје заведен под ОДУ. бр. 325/03 од 
15.08.2003 година, заложниот должник Друштво за трго-
вија и услуги на големо ДЕЛФИНО ТРАВЕЛ Сашо ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Скопје со седиште на бул. �Илинден� 
бр. 3/1 има заложено подвижен предмет-возило, подроб-
но опишано во нотарски акт во полза на заложниот до-
верител Стопанска банка АД Скопје, кој залог е реги-
стриран во Централниот регистар на Р. Македонија � За-
ложен регистар-Скопје.                                      (22110) 

Се продава недвижен имот � 800 м2 од делот од 
45/65 сопственост на Маја Казакова од нивата 7-ма 
класа која има вкупна површина од 1.720 м2, што се на-
оѓа на К.П. 1645 во м.в. �Млака� КО Горно Соње. 
Се повикуваат сосопствениците на наведената пар-

цела, како и сопствениците на соседните парцели, во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
�Службен весник на Република Македонија�, доколку се 
заинтересирани да ја купат гореопишаната недвижност, 
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. 
Изјавата 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�).                         (22103) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот-земјоделско земјиште 

сопственост на Петкоски Цане од село Заполжани, за-
ведено во поседовен лист број 36 за КО Кутлешево 
парцела број 120/1, м.в. �Чаир�, ливада класа 4, со по-
вршина од 5000 м2 и недвижен имот заведен во поседо-
вен лист број 73 за КО Кутлешево парцела број 120/1, 
м.в. �Чаир� ливада класа 4, со површина 1017 м2 и пар-
цела број 120/2, м.в. �Чаир�, ливада класа 4 со површи-
на 3807 м2, купопродажната цена изнесува 15.000 дена-
ри. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците, сопствениците чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавување на огласот во �Службен весник на РМ� 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќањето на понудите да се доста-

вуваат до нотарот Боге Дамески, ул. �Кузман Јосифов-
ски� бр. 8, Прилеп.                           (22111) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште сопственост на 

Тодоровска Трпанка, нива во КО Д. Лисиче, заведена 
во Поседовен лист број 1142, за КО Д. Лисиче на К.П. 
137, план 3, во м.в. �Село� култура нива, класа 3, со по-
вршина од 5994 м2, сопственост на продавачот, за ку-
попродажна цена од 250 денари по м2. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твеници и непосредните соседи како и лица со првенс-
тво право на купување, изјавите за прифаќање на пону-
дата да ги достават до нотар Хакија Чоловиќ на ул. 
�Ниџе Планина� бр. 16, нас. Драчево-Скопје, во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот, во спро-
тивно го губат правото на првенство.         (22108) 

___________ 
 
Врз основа на нотарски акт - Договор за залог-хи-

потека врз недвижност (со својство на извршна испра-
ва) составен од нотарот Васил Кузмановски од Охрид, 
под ОДУ книга II  реден број 500/03 од 14.08.2003 го-
дина, склучен помеѓу Трговското друштво за произ-
водство, трговија и услуги Тодор Пирузев и др. �АСП� 
увоз-извоз  ДОО Охрид со седиште на бул. �Македон-
ски Просветители� бб, Охрид како заложен доверител 
и Акционерско друштво за градежништво �ТРУДБЕ-
НИК� Охрид со седиште на ул. �Кеј Маршал  Тито� бб, 
Охрид како заложен должник, засновано е заложно 
право - хипотека од прв ред врз недвижен имот сопс-
твеност на заложниот должник Акционерско друштво 
за градежништво �ТРУДБЕНИК� Охрид и тоа врз след-
ниот недвижен имот: апартмани на КП број 968/2 на 
место викано �Рот� и тоа под објект со површина од 
130 м2 и двор со површина од 310 м2 или вкупна повр-
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шина од 440 м2 во КО Конско, а за обезбедување на 
Спогодба број 03-1638/1 од 14.08.2003 година во износ 
од 12.569.946,00 денари, со денарска законска затезна 
камата сметано од 13.10.1998 година до конечната исп-
лата како и трошоци на постапка во износ од 
182.060,00 денари.                                                  (22194) 

___________ 
 
Се продава недвижност: КП 461/5 на м.в. �Татари-

ца�,  нива класа 2, во вкупна површина од 750 м2 кој 
имот е подробно опишан во Поседовен лист 211 за КО 
Олевени сопственост на Михајло Лазаревски од Бито-
ла, за вкупна купопродажна цена од 90.000,00 денари. 
Се повикуваат лицата кои полагаат право на пре-

димство на купување и тоа сопствениците, заедничките 
сопственици и соседите чие земјиште граничи со нед-
вижниот имот предмет на продажбата во рок од 30 де-
на од денот на објавувањето на огласот во �Службен 
весник на Р. Македонија� писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат пра-
вото на предимство на  купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Виолета Ангеловска, ул. �Јосиф Јосифов-
ски� бб, 7000 Битола.                                             (22196) 

___________ 
 
Врз основа на нотарски акт - Договор за залог-хи-

потека од прв ред во својство на извршна исправа со-
ставен од нотарот Виолета Ангеловска од Битола, под 
ОДУ бр. 265/03 од 13.08.2003 година, склучен помеѓу 
ОХРИДСКА БАНКА АД Охрид како заложен довери-
тел и ТЕТЕКС - КРЕДИТНА БАНКА АД - Скопје фи-
лијала Битола, како заложен должник, заснован е залог 
од прв ред во корист на заложниот доверител на нед-
вижност сопственост на заложниот должник и тоа: 1/2 
- една идеална половина од административни просто-
рии кои се наоѓаат во Битола на ул. �Маршал Тито� бр. 
16 од вкупна површина 431 м2 и дворно место од вкуп-
на површина 25 м2  построени на КП 6180 подробно 
опишани во ПЛ 5201 за КО Битола.                     (22199) 

___________ 
 
Се продава недвижност 310 м2 од 265/341 идеални 

делови од  КП 345 за Раштани од вкупна површина 
5157 м2, нива класа 4, на место викано �Средни Лозја� 
сопственост на Гоце Божиновски од Горно Оризари, 
Битола, на ул. �Раштанска� бр. 14, кој имот е подробно 
опишан во Поседовен лист бр. 341 за КО Раштани за 
купопродажна цена од 150,00 денари по 1 метар ква-
дратен. 
Се повикуваат лицата кои полагаат право на пре-

димство на купување и тоа сопствениците, заедничките 
сопственици и соседите чие земјиште граничи со нед-
вижниот имот предмет на продажбата во рок од 30 де-
на од денот на објавувањето на огласот во �Службен 
весник на Р. Македонија� писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат пра-
вото на предимство на купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Виолета Ангеловска, ул. �Јосиф Јосифов-
ски� бб, 7000 Битола.                                              (22200) 

___________ 
 
Врз основа на нотарски акт Договор за залог со си-

ла на извршна исправа ОДУ 165/03 од 20.08.2003 годи-
на кај нотарот Нада Прочкова од Гевгелија, склучен 
помеѓу Владата на Република Македонија преку Сове-
тот за радиодифузија како заложен доверител и Тргов-
ското радиодифузно друштво ТВ МИГ 21 Крсте ДОО-
ЕЛ Гевгелија, како заложен должник, засновано е за-
ложно право - регистриран залог од прв ред врз под-
вижни предмети сопственост на должникот - заложни-

от должник кое заложно право е заведено под единс-
твен идентификационен број 11520030000074 од 
20.08.2003 година во Централниот регистар за подвиж-
ни предмети и права Скопје.                                  (22201) 

___________ 
 

Се продава нива на К.П. бр. 156, план 005, 010 во 
м.в. �Село� катастарска класа 4, со површина од 218м2, 
заведена во Имотен лист бр. 20, за КО Дабниште, изда-
ден од ДЗГР-Одделени за премер и катастар Кавадар-
ци, сопственост на Стојанов Ристо Анѓел од Кавадар-
ци, ул. �11 Бригада� бр. 8, за купопродажна цена од 
5.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава и кои имаат првенствено право 
на купување, како и сите заинтересирани лица во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
�Службен весник на Република Македонија�, писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротив-
но, го губат правото на првенство. 
Изјавите да се доставата до нотарот Нушка Стоја-

носка, ул. �ЈНА� бр. 45, Кавадарци.        (22195) 
___________ 

 
Над недвижниот имот сопственост на Индустрија 

за градежни материјали ВРАТНИЦА АД Вратница, кој 
недвижен имот претставува: градежни објекти кои се 
наоѓаат во кругот на ИГМ �Вратница�-Вратница и тоа: 
објект-производна хала 1, која се наоѓа во село Вратни-
ца со површина од 2134м2, компресорска станица со 
површина од 28,30м2, кујна и трпезарија (ресторан) со 
површина од 184м2 и административна зграда П+1 и 
гардероби со површина од 462,30м2, на кој е сопстве-
ник врз основа на пресуда ПС бр. 19/2001 од 03.10.2001 
година, донесена од страна на Основниот суд во Тето-
во, е заснован залог со нотарски акт-Договор за залог 
(хипотека) изготвен од страна на нотарот Тодор Бо-
шковски од Тетово, под ОДУ бр. 271/03 од 08.08.2003 
година, во корист на заложниот доверител Република 
Македонија, Министерство за финансии-Компензацио-
нен фонд од странска помош-Јапонија, Скопје, за обез-
бедување на парично побарување во износ од 
29.000.000,00 ЈПУ.                        (22210) 

___________ 
 
Над недвижниот имот сопственост на Трговското 

друштво Паскалин Компани ДОО Гевгелија, БДС 
5136458, објектите - магацински простор изградени на 
КП 163/1 и 163/2 внесени во ПЛ број 2304 за КО Гевге-
лија, под објекти во површина од 664 м2 и од КП 164 и 
КП 165 внесени во истиот ПЛ за КО Гевгелија, под об-
јект во површина од 432 м2, врз основа на Одобрение 
за градба У. бр. 09-77/1 од 19.03.1997 година издаден 
од ПЕ за урбанизам градежништво и заштита на живот-
ната средина, Гевгелија; Одобрение за градба У. бр. 09-
938/1 од 28.06.1998 од ПЕ за урбанизам градежништво 
и заштита на животната средина Гевгелија; Одобрение 
за градење бр. 15-590/3 од 18.10.2002 издаден од Ми-
нистерството за транспорт и врски-ПО Гевгелија; Ре-
шение за употреба на деловен простор У.бр. 09-155/1 
од 04.04.1997 издадено од ПЕ на Министерството за 
урбанизам, градежништво и заштита на животната сре-
дина, Гевгелија и Решение за употреба бр. 15-513/3 од 
08.07.2003 година издадено од Министерство за 
транспорт и врски ПО Гевгелија, заснован е залог со 
Договор за залог-хипотека од прв ред, потврден под 
ОДУ број 215/03 од 12.08.2003, од нотарот Ѓорѓи Ни-
колов од Гевгелија, во корист на заложниот доверител 
Стопанска Банка АД Скопје, со БДС 4065549  за обез-
бедување на парично побарување од 200.000,00 евра.     

                                                                            (22236) 
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Се продава земјоделско земјиште - овошна градина 

м.в.� Дебело Поле � опишана како КП. бр. 4735/1 за КО 
Охрид со површина од 2311 м2 за цена од 80 ден. по 
метар квадратен, сопственост на Назиф Мексуд. 
Се повикуваат сите можни сопственици 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 Ивановска од Охрид, ул. �Маке-
донски Просветители� -8 (мезанин).                    (22239) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште КП. бр. 4394/1 на 
м.в. �Бунарче� нива од 1-ва класа со површина од 1243 
м2 и КП бр. 4396/1 на м.в. �Бунарче� нива од 1-ва класа 
со површина од 1082 м2 заведен во ПЛ бр. 586 за КО-
Гостивар сопственост на Фејзи Џемко Неџби, Фејзи 
в.д. Шабан Радифе, Фејзи Џемко Азби, Фејзи Аки Ам-
за, Фејзи Шабан Дилавер и Фејзи Шабан Мирсад од 
Гостивар за цена од 500.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето  на огласот во �Службен весник на Република Ма-
кедонија� писмено да се изјаснат за прифаќање на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Филип Трифуновски ул. �Браќа Ѓиновски� 
бр. 73 во Гостивар.                                                 (22238) 
_______________________________________________ 

 
М А Л И   О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважечки следните документи: 
Пасош бр. 1358845 на име Салиоски Фестим, ул. 

�Азим Мустафа� бр. 82, Охрид.                                          
Пасош бр. 242108 на име Рабије Ајдини, ул. �Киро 
Фетак� бр. 1, Куманово.                                         (22032)  
Пасош бр. 1749772 на име Шабан Ханџиу, ул. 

�Илинденска� бр. 169, Гостивар.                          (22351)  
Пасош бр. 1264134 на име Сулејмани Јетмира, с. 
Падалиште, Гостивар.                                            (21759)  
Пасош бр. 1516202 издаден од СВР-Скопје на име 
Самет Сали, ул. "4" бр. 6, с. Сарај, Скопје.          (21997) 
Пасош бр. 1395370 издаден од СВР-Скопје на име 
Евзаљ Муртезани, с. Грчец, Скопје.       (22001) 
Пасош бр. 1212650 издаден од СВР-Тетово на име 
Димитриеска Весна, ул. "135" бр. 4-а, Тетово.    (22002) 
Пасош бр. 1676399 издаден од СВР-Скопје на име 
Имерула Муртезани, с. Студеничане, Скопје.     (22016) 
Пасош бр. 1710952 издаден од СВР-Скопје на име 
Чуљевиќ Самир, с. Љубин, Скопје.               (22038) 
Пасош бр. 1240931 издаден од СВР-Штип на име 
Чамушев Ванчо, ул. "Крсте Мисирков" бр. 79, Скопје.
                                                                    (22070) 
Пасош бр. 418537/94 на ме Марковиќ Слободанка, 
ул. "Д. Туцовиќ" бр. 1-3/8,Куманово.                   (21443) 
Пасош бр. 0208865 издаден од СВР-Скопје на име 
Анчева Љиљана, ул. "Самоилова" бр. 170, Скопје. (22074) 
Пасош бр. 595807 издаден од СВР-Гостивар на име 
Арбена Џемаили, с. Дебреше, Гостивар.       (22076) 
Пасош бр. 1569236 издаден од СВР-Гостивар на име 
Шеху Серхат, ул. "ЈНА" бр. 212, Гостивар.         (22077) 
Пасош бр. 598784 издаден од СВР-Скопје на име 
Вукашин Димушевски, ул. "13" бр. 91, Скопје.   (22079) 
Пасош бр. 1169577/98 на име Меноски Касим, с. 
Мислодежда, Струга.                                      (22080) 
Пасош бр. 1186995 издаден од СВР-Скопје на име 
Закев Лазар, ул. "Коце Металец" бр. 1в/1/16, Скопје.                                                                     

Пасош бр. 1421723 издаден од СВР-Скопје на име 
Мемет Муртези, ул. "Љуба Ивановиќ"  бр. 38/5-5, 
Скопје.                                                                    (22213)        (22090) 

Пасош бр. 1276660 на име Сељими Зурка, с.  
Лешница, Кичево.                                     (22092) 
Пасош бр. 1276661 на име Сељими Феим, с. 
Лешница, Кичево.                                     (22093) 
Пасош бр. 363572 на име Зендели Зеќир, Кичево. 
                                                                    (22096) 
Пасош бр. 1302901 издаден од СВР-Скопје на име 
Стојчевски Мирослав, ул. "Народни херои" бр. 1, 
Скопје.                                                                    (22098) 
Пасош бр. 1660836 на име Ѓура Сабиха, Струга. 
                                                                    (22099) 
Пасош бр. 1562632/01 на име Истрефи Азми, Струга.

                                                                    (22100) 
Пасош бр. 217440 на име Демку Гзим, с. Добовјани, 
Струга.                                                             (22101) 
Пасош бр. 1320016 издаден од СВР-Дебар на име 
Сејдовски Ервин, с. Џепиште, Дебар.        (22107) 
Пасош бр. 685944 издаден од СВР-Скопје на име 
Рамадан Нури, ул. "Решат Џафер" бр. 10-а, Скопје. 

                                                                    (22113) 
Пасош бр. 766139 издаден од СВР-Скопје на име 
Рамадан Зурије, ул. "Решат Џафер" бр. 10-а, Скопје.                                

       (22114) 
Пасош бр. 0274528 издаден од СВР-Гевгелија на име 
Николовска Софијка, ул. "Коста Новаковиќ" бр. 42-
4/19, Скопје.                                             (22120) 
Пасош 1514368/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Ермина Хоџиќ, ул. "Бутелска" бр. 28б, Скопје.   (22138) 
Пасош бр. 1451955 издаден од СВР-Скопје на име 
Јашари Шаип, Скопје.                                            (22140) 
Пасош бр. 1555820 издаден од СВР-Велес на име 
Мелек Мами, ул. "Стефан Богоев" бр. 41, Велес. 

                                                                    (22141) 
Пасош бр. 1839593 издаден од СВР-Гостивар на име 
Зибери Месут, ул. "Младен Симоноски" бр.22, Гос-
тивар.                                                             (22144) 
Пасош бр. 1455690 издаден од СВР-Скопје на име 
Лековиќ Нихат, с. Батинци, Скопје.        (22172) 
Пасош бр. 188787 на име Џекова Марија, Валандово.

                                                             (22175) 
Пасош бр. 017107 на име Јонузова Есра, с. Дедели, 
Валандово.                                                     (22176) 
Пасош бр. 955207 издаден од СВР-Скопје на име 
Осман Терзиќи, ул. "4" бр. 121, Сарај, Скопје.    (22177) 
Пасош бр. 554605 издаден од СВР-Скопје на име 
Ајрије Терзиќи, ул. "4" бр. 121,Сарај, Скопје.     (22178) 
Пасош бр. 1025252 издаден од СВР-Св. Николе на 
име Иван Митев, ул. "Вељко Влаховиќ" бр. 47, Св. 
Николе.                                                             (22179) 
Пасош бр. 224934 издаден од СВР-Св. Николе на име 
Горан Митев, ул. "Питу Гули" бр. 43, Св. Николе.                                      

       (22180) 
Пасош бр. 1176780 на име Гзим Османи, с. 
Злокуќане, Куманово.                                      (22187) 
Пасош бр. 1337186 на име Рахмани Имер, Струга. 
                                                                    (22188) 
Пасош бр, 101882 издаден од СВР-Скопје на име 
Гарип Асани, с. Арачиново, Скопје.       (22203) 
Пасош бр. 1378691 издаден од СВР-Скопје на име 
Пушити Ферат, с. Арачиново, Скопје.        (22204) 
Пасош бр. 1754709/02 на име Акиевски Седат, ул. 

"Абдула Прешева" бр. 1А, Куманово.                  (22214) 
Пасош бр. 1667686 на име Мемети Неат, с. Јажинце, 
Тетово.                                                          (21396) 
Пасош бр. 0778725 на име Тимов Ристо, с. 
Градошорци бр. 49, Струмица.                              (22191) 
Пасош бр. 0647140 на име Георгиев Васе, с. Баница 
бр. 136, Струмица.                                         (22193) 
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Пасош бр. 1331778 издаден од СВР-Скопје на име 
Меметов Серхан, ул. "Селечка планина" бр. 5-а, 
Скопје.                                                                    (22215) 
Пасош бр. 1274137 издаден од СВР-Скопје на име 
Мемети Мевлан, с. Ласкарци бб, Скопје.       (22224) 
Пасош бр. 1631239 издаден од СВР-Куманово на име 
Исмаил Јашари, с. Черкеско Село, Куманово.     (22231) 
Пасош бр. 1714196 издаден од СВР-Куманово на име 
Ќемал Јунузи, ул. "Правда Спасовска" бр. 28, 
Куманово.                                                     (22232) 
Пасош бр. 1232902 издаден од СВР-Скопје на име 
Насер Али, с. Глумово, Скопје.                       (22234) 
Пасош бр. 1193463 издаден од СВР-Скопје на име 
Горјан Христовски, ул. "Тасино Чешмиче" бр. 6, 
Скопје.                                                                    (22237) 
Пасош бр. 1506881 издаден од СВР-Велес на име 
Мемедова Фатима, ул. "Маца Овчарова" бр. 65, Велес.
                                                                    (22240) 
Пасош бр. 1258396 издаден од СВР-Гостивар на име 
Елмази Идајет, с. Долна Бањица, Гостивар.         (22243) 
Пасош бр. 1036906 на име Киро Цековски, с. Д. 
Српци, Битола.                                                     (22247) 
Пасош бр. 363366 на име Љазам Чамили, с. Зајас, 
Кичево.                                                                    (22248) 
Пасош бр. 1147228 на име Поп Арсов Миле, с. 
Липец, Виница.                                                     (22250) 
Пасош бр. 1798387 на име Котески Јане, ул. "Пчиња" 
бр. 7, Прилеп.                                             (22251) 
Пасош бр. 956378 на име Иванова Љубица, ул. "Вера 
Јоциќ" 16/38, Скопје.                              (22252) 
Пасош бр. 1790680 на име Ваљбона Туркеши, Дебар.

                                                                    (22257) 
Пасош бр. 124977 издаден од СВР-Скопје на име 
Сарчевски Тихомир, ул."Самоилова" бр. 108, Скопје.                                                                                                                                        (22018) 

       (22266) 
Пасош бр. 131368 издаден од СВР-Скопје на име 
Никуљска-Сарчевска Љиљана, ул. "Самоилова" бр. 
108, Скопје.                                                     (22267) 
Пасош бр. 834418 издаден од СВР-Скопје на име 
Стружанчев Васко, ул. "Питу Гули" бр. 32, Скопје. 

                                                                    (22269) 
Пасош бр. 241853 на име Петровиќ Милан, с. 
Матејче, Куманово.                                           (19663/01) 
Пасош бр. 432896/94 издаден од СВР-Скопје на име 
Алија Џемко, ул. "376" бр. 182, Скопје.          (22303) 
Во огласот објавен во "Службен весник на РМ" 
бр.54/03 за пасош бр.1375020 на име Селмани Зејнеп, 
ул. "Нада Димиќ" бр. 5, Неготино, наместо "Неготино" 
треба да стои "Куманово".                   (21641) 
Во огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 

54/03 за пасош бр. 1375021 на име Демири Реџеп ул. 
"Нада Димиќ" бр. 5, Неготино, наместо "Неготино" 
треба да стои "Куманово".                             (21640) 
Чекови од тековна сметка бр. 13132452 со бр. 0014-

001312437, 0014001312441, 0014001352673, 001400135-
2674 и бр. 0014001352675  издадени од Комерцијална 
банка на име Џеладин Јахир, Скопје.           (22005) 
Чекови од тековна сметка бр. 09564917 од бр. 001600-

0535463 до бр. 0016000535467 издадени од Комерцијална 
банка на име Тофиловска Марина, Скопје.        (22007) 
Чекови од тековна сметка бр. 03728260 со бр. 00170-

00958894 и од бр. 0017001002593 до бр. 0017001-
002596, од бр. 0017001002598 до бр. 0017001002600, од 
бр.0017001002588 до бр. 0017001002591 издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Ѓондева 
Марија, Скопје.                                                     (22036) 
Чекови од тековна сметка бр. 13994863 бр. 001800-

0456046 издадени од Комерцијална банка на име 
Крондирова Убавка, Скопје.                      (22078) 
Чекови од тековна сметка бр. 8926-29 од бр. 00000-

03965432 до бр. 0000003965435 издадени од КИБ- 
Куманово на име Цветковски Љупчо, Куманово. (22084) 

Чекови од тековна сметка бр. 16382177 од бр.  0005-
006500494 до бр. 0005006500503 издадени од Комер-
цијална банка на име Маркоски Бране, Скопје.  (22123) 
Чекови од тековна сметка бр. 14395208 од бр. 00140-

01356385 до бр. 0014001356404 издадени од Комер-
цијална банка на име Рабреновиќ Милан, Скопје.                                

       (22142) 
Чекови од тековна сметка бр. 16368237 со бр. 

0003006771071, 0003006771074, 0003006771075, 
0003006771076 и од бр. 0003006805775 до бр. 000300-
6805778 издадени од Комерцијална банка на име 
Јованоска Биљана, Скопје.                       (22156) 
Чекови од тековна сметка бр. 2899488 со бр. 00190-

00326843 , 0019000326846 , 0019000443857 издадени 
од Комерцијална банка на име Снежана Бајлозова, 
Скопје.                                                                    (22202) 
Чек од тековна сметка бр. 11824339 со бр. 000200-

1393295 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Сингеров Јордан, Скопје.                       (22256) 
Работна книшка на име Ќамиле Бафтијари, Скопје.                                

       (21982) 
Работна книшка на име Бљерта Љутвију, Скопје. 
                                                                    (21983) 
Работна книшка на име Алберт Љатиф, Скопје. 
                                                                    (22003) 
Работна книшка на име Илиевски Алмир, Струга. 
                                                                    (22009) 
Работна книшка на име Колев Стојанчо, Делчево. 
                                                                    (22011) 
Работна книшка на име Нормина Шкриер, с. Лажани, 
Прилеп.                                              (22013) 
Работна книшка на име Јусуф Касами, Тетово. 

Работна книшка на име Смиљановска Бранкица, с. 
Раотинце, Тетово.                                      (22019) 
Работна книшка на име Христовски Благоја, Скопје.

                                                                    (22023) 
Работна книшка на име Алиов Садула, Радовиш. 
                                                                    (22026) 
Работна книшка на име Милошов Марјан, Скопје. 
                                                                    (22031) 
Работна книшка на име Тафовска Ѓулија, Скопје. 
                                                                    (22072) 
Работна книшка на име Василева  Афродита, Скопје.

                                                                    (22073) 
Работна книшка на име Зулбеари Адил, Кичево. 
                                                                    (22082) 
Работна книшка на име Бутракоски Златко, с. 
Крушани, Прилеп.                                      (22088) 
Работна книшка на име Петрески Игор, Охрид. 
                                                                    (22089) 
Работна книшка на име Закев Лазар, Скопје.   (22091) 
Работна книшка на име Музафер Туфаи, Скопје. 
                                                                    (22094) 
Работна книшка на име Јосифовски Дејан, Скопје.                                

       (22104) 
Работна книшка издадена од Струмица на име Муше 
Билгаип, Скопје.                                             (22128) 
Работна книшка на име Мустафа Муарем, Скопје. 
                                                                    (22071) 
Работна книшка на име Беџет Мусли, Скопје. 
                                                                    (22145) 
Работна книшка на име Александар Миланов, ул. "Д. 
Влахов" бр. 16, Кочани.                               (22149) 
Работна книшка на име Рикалоска Светлана, кеј. "9-
ти Септември" бр. 70, Прилеп.               (22153) 
Работна книшка на име Димитров Стевче, ул. "В. 
Јоциќ" бр. 17, Крива Паланка.                       (22155) 
Работна книшка на име Зеговска Јагода, Скопје. 
                                                                    (22158) 
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Работна книшка на име Снежанка Јовановска, Скопје.

                                                                    (22160) 
Работна книшка на име Даниела Јаневска, ул. "Б. 
Талев" бр. 23, Штип.                                      (22165) 
Работна книшка на име Кралев Стојанчо, ул. 

"Сремски фронт" бр. 11/5, Штип.               (22166) 
Работна книшка на име Петкоска Стојка, Мак. Брод.

                                                                    (22168) 
Работна книшка на име Момироска Билјана, ул. "180" 
бр. 5/22, Тетово.                                             (22169) 
Работна книшка на име Кочоска Сузана, с. 
Непроштено, Тетово.                                      (22170) 
Работна книшка на име Зија Плава, ул. "Р. Цониќ" бр. 

86, Тетово.                                             (22173) 
Работна книшка на име Нехат Реџепи, Скопје.(22192) 
Работна книшка на име Персида Момировска, 
Скопје.                                                                    (22197) 
Работна книшка на име Зоран Костовски, Скопје. 
                                                                    (22198) 
Работна книшка на име Оливера Блажевска, Скопје.

                                                                    (22212) 
Работна книшка на име Миленко Станиќ, ул. "Т. 
Даскало" бр. 30/15, Битола.                      (22218) 
Работна книшка на име Саитоски Караман, Струга.                                                                    Свидетелство за 1 година издадено од гимназијата 

"Ѓорѓи Димитров" на име Спасеноски Дончо, Скопје.
                                                                    (22235) 

       (22219) 
Работна книшка на име Спасевски Горанче, с. 
Иванковци, Велес.                                      (22226) 
Работна книшка на име Азизоски Денис, ул. "Даме 
Груев" бр. 113, Охрид.                              (22229) 
Работна книшка на име Даниловски Радослав, ул. "Г. 
Делчев" бр. 56А, Кратово.                              (22230) 
Воена книшка на име Панов Игорчо, с. Уларци, 
Кочани.                                                                    (22162) 
Чековна картичка бр.347249 на име Соња Белевска, 
Охрид.                                                             (22008) 
Свидетелство на име Ирфан Емрулаи, с. Камењане, 
Гостивар.                                                     (22010) 
Свидетелство од средно образование на име Велеска 
Менка, с. Дебреште, Прилеп.               (22012) 
Свидетелство на име Мухович Асмир, с. Лажани, 
Прилеп.                                                            (22015) 
Свидетелство на име Рамадан Мало,Струга.    (22017) 
Свидетелства за 2 и 3 година издадени од АСУЦ 

"Боро Петрушевски" на име Веле Трифуновски, 
Скопје.                                                                    (22020) 
Свидетелство од 1 година на име Златанов Владо, 
Кочани.                                                       (22024) 
Свидетелства на име Славе Димитриев, с. Покрај-
чево, Радовиш.                                                     (22025) 
Свидетелства за 1, 2 и 3 година издадени од ДСТУ 

"Наце Буѓони" на име Адеми Фарук, Куманово. (22075) 
Свидетелство на име Имрзате Салија, Тетово. (22083) 
Свидетелства од 6, 7 и 8 одделение на име Исмаили 
Неџмије, Куманово.                                   (22085) 
Свидетелство на име Нурчевски Идриз, Велес. 

       (22086) 
Свидетелства од 1, 2 и 3 година на име Стојановски 
Орце, Крива Паланка.                (22102) 
Свидетелства за 1, 2 и 3 година издадени од 

"Димитар Влахов" на име Киров Јовица, Скопје. 
       (22105) 

Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година и диплома на име 
Дубовиќ Назифа, с. Балинци, Валандово.         (22106) 
Свидетелство на име Дардане Мусаи, Струга. (21788) 
Свидетелство од 7 одделение на име Арсова Мирјана, 
Штип.                                                            (22150) 
Свидетелство на име Амитова Џемазије, Велес. 
                                                                    (22152) 
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година гимназија на име 
Халими Рега, Куманово.                              (22157) 

Свидетелство од 8 одделение на име Данилов 
Симеон, Кочани.                                             (22161) 
Свидетелство од 8 одделение на име Стојанова Блага, 
Штип.                                                            (22164) 
Свидетелство за завршен испит на име Милорад 
Ивановиќ, ул. "Вардарска" бр. 91, Радовиш.       (22167) 
Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение на име Елвис 
Јакупи, Тетово.                                                     (22171) 
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година земјоделска насока 
издадени од ДЦУ "Цар Самоил"-Ресен на име 
Алиевски Себаедин, Ресен.                       (22174) 
Свидетелство за завршено средно образование 
издадено од гимназијата "Никола Карев" на име 
Валентина Пеева, Скопје.                              (22185) 
Свидетелство за завршено средно образование 
издадено од медицинско училиште на име Петров 
Светлана, Прилеп.                                      (22208) 
Свидетелство на име Фиуљанин Аземина, Велес. 
                                                                    (22221) 
Свидетелство на име Фиуљанин Амел, Велес. 
                                                                    (22222) 
Свидетелства од 1, 2 и 3 година на име Јусин Смаил, 
Штип.                                                            (22223) 

Свидетелство од 3 година земјоделска насока изда-
дено од ДСУ "Цар Самоил"-Ресен на име Ставри 
Маље, Ресен.                                                     (22245) 
Свидетелство од 2 година гимназија издадено од 
ДСУ "Цар Самоил"-Ресен на име Кечуловска Злата, 
Ресен.                                                            (22246) 
Индекс на име Костадинова Јорданка, Пониква 49, 
Кочани.                                                                     (22244) 
Ученичка книшка на име Паунова Наталија, Кочани.           

                                                             (22021) 
Диплома за завршен четврт степен издадена од  
ДУФК "Методи Митевски Брицо" на име Мирче 
Чашуле, Скопје.                                             (22006) 
Диплома на име Мицкоска Ана, Прилеп.          (22014) 
Диплома на име Велкова Анета, Велес.        (22027) 
Диплома за 4 степен средно образование на име 
Крстева Даниела, Кочани.                              (22163) 
Диплома на име Адамческа Светлана, кеј. "9-ти 
Септември" бр. 70/5, Пилеп.                       (22225) 
Здравствена легитимација на име Тодоровски Васко, 
Велес.                                                            (22087) 
Здравствена легитимација на име Петрушевска 
Борјана, Куманово.                                      (22159) 
Здравствена легитимација на име Кузмановска 
Софка, Велес.                                                     (22227) 
Здравствена легитимација на име Гилевски Зоран, 
Охрид.                                                             (22228) 
Здравствена легитимација на име Коцева Соња, 
Прбиштип.                                                     (22233) 
Штедна книшка бр. 32997200 на име Цветан 
Маркоски, ул. "Даме Груев" бр. 229, Охрид.       (22081) 
Даночна картичка бр. 5030993100301 издадена од 
Управа за јавни приходи на име Исмет Сулејмани, 
Скопје.                                                                    (22022) 
Даночна картичка СБ. 01354489 издадена од Управа 
за јавни приходи на име МАГ-ПИМ, Струмица. (22190) 
Даночна картичка бр. 4030994238788 издадена од 
Управа за јавни приходи на име Ман Експорт, Скопје.
                                                                    (22209) 
Даночна картичка бр. 5012993101006 издадена од 
Управа за јавни приходи на име Јусуфи Адил, с. Зајас, 
Кичево.                                                            (22255) 
Даночна картичка бр. 4030001404289 издадена од 
Управа за јавни приходи на име име Студент Дунавка 
ДООЕЛ, Скопје.                               (22258) 
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Ј А В Н И   П О В И Ц И 
 
Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јaвни 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. 16/3-37/17 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
ПО ВТОР ПАТ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Предмет на набавка: Интендантски средства 

(чизми, чевли и влечки), по вид, количина, место на ис-
порака и квалитативни карактеристики наведени во 
Список бр. 1. 

2. Списокот бр. 1 може да се подигне во простории-
те на Министерството за одбрана - Сектор за логисти-
ка, бул. �Јане Сандански� бр. 12, Скопје, ламела 3, во 
време од 13,00-14,00 часот во работен ден во време 
траење на јавниот повик. 

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 во денари, франко краен корисник на купува-

чот, без пресметан ДДВ, 
- начин и услови на плаќање, 
- опис на квалитет на понудените средства (произ-

водител, потекло), 
- рок на испорака и 
- рок на важност на понудата. 
Во прилог на понудата задолжително треба да се до-

стави гаранција, во вид на депонирани средства или бан-
карска гаранција, во висина од 5% од вкупната вредност 
на понудените средства, со сите јавни давачки. 
Понудувачот е должен да достави мостри за пону-

дените средства со означен број на артикал до Мини-
стерството за одбрана - Сектор за логистика, бул. �Јане 
Сандански� бр. 12 ламела 3, соба 31. 

 
III. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА (да се достави 

согласно член 24, 25 и 26 од Законот за јавни набавки, во 
оригинални примероци или заверени копии од нотар и тоа):  

1. Документ за бонитет издаден од Централниот ре-
гистар; 

2. Потврда од Управата  за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки; 

3. Извод од регистрација на дејноста усогласена со 
Законот за трговски друштва и единствена класифика-
ција на дејности; 

4. Доказ-извод од судска евиденција дека не е отворе-
на постапка за стечај или не е во процес на ликвидација; 

5. Доказ-извод од судска евиденција дека со право-
силна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-
забрана за вршење на дејност; 

6. Техничка способност на понудувачот согласно 
член 25 став 1 алинеја  2, 3, 4 и 5 од Законот за јавни 
набавки). 
Техничката документација не смее да биде постара 

од 6 (шест) месеци, освен наведените документи под 
точка 3. и точка 6. (член 25, став 1, алинеја 5 од Зако-
нот за јавни набавки). 

 
IV. КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-

ЛЕН ПОНУДУВАЧ  
- цена................................................................ 50 бодa,  
- техничка способност на понудувачот........ 40 бодa, 
-  начин на плаќање.......................................... 5 бодa, 
- рок на испорака ..............................................5 бодa. 

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки, во еден оригинален 
примерок, потпишан и заверен од страна на одговорно-
то лице на понудувачот, се доставува на адреса: Мини-
стерство за одбрана на РМ, бул. �Јане Сандански� бр. 
12, Скопје, преку пошта, со предавање во деловодство-
то на Секторот за логистика или со предавање на Ко-
мисијата за јавни набавки на денот на јавното отворање 
на понудите. 

VI. ЈАВНОТО ОТВОРАЊЕ на понудите ќе се извр-
ши на ден 15.09.2003 година со почеток во 12,00 часот, 
во просториите на Министерството за одбрана на Ре-
публика Македонија-Сектор за логистика, бул. �Јане 
Сандански� бр. 12, ламела 1 Скопје. 
Претставникот на понудувачот е должен на Коми-

сијата за јавни набавки да и предаде писмено овласту-
вање 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 на 
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  лок. 126 и 107. 
 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
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. 16/3-197/7 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ  
ПО ВТОР ПАТ 

 
1. Општи одредби 
1. Предмет на набавка:  
Компот од сливи 5/1    21.260 лименки 
2. Бараниот производ во целост да одговара на про-

пишаните одредби од член 67 од Правилникот за ква-
литетот на производите од овошје, зеленчук и печурки 
и на пектинските препарати. Испорака: франко Скопје 
� oктомври 2003 година. 

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. 
 
2. Содржина на понудата: 
- име, адреса и седиште на понудувачот, 
- цена во денари за нето плод за 1 кг, франко купу-

вач, без пресметан ДДВ и ДДВ посебно искажан, 
- начин и услови на плаќање, 
- опис на квалитет, потекло на производот, 
- рок на испорака. 
Понудувачот е должен да достави мостра за пону-

дениот производ по 2 (две) лименки компот до Мини-
стерството за одбрана � Сектор за логистика, бул. �Јане 
Сандански� бр. 12, ламела 3, соба 31. 

 
3. Техничка документација (потребно е да се доста-

ви 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 Централниот ре-
гистар, 
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- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, 

- доказ-извод од судска евиденција дека не е отворена 
постапка за стечај или не е 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 5 од Законот за јавни набавки). 
Техничката документација не смее да биде постара 

од 6 (шест) месеци. 
 
4. Критериум за избор на најповолен понудувач 
- цена    60 бода; 
- техничка способност на понудувачот 30 бода; 
- начин на плаќање     5 бода; 
- рок на испорака     5 бода. 
 
5. Доставување на понудата 
Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки, во еден оригинален 
примерок, потпишана и заверена од страна на одговор-
ното лице на понудувачот, се доставува на адреса: Ми-
нистерство за одбрана, бул. �Јане Сандански� бр. 12, 
Скопје, преку пошта, со предавање во деловодството 
на Секторот за логистика или со предавање на Комиси-
јата за јавни набавки, на денот на јавното отворање на 
понудите. 

 
6. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 

ден 15.09.2003 година со почеток во 11,00 часот, во 
просториите на Министерството за одбрана на Репуб-
лика Македонија � Сектор за логистика, бул. �Јане 
Сандански� бр. 12, ламела 1, Скопје. 
Претставникот на понудувачот е должен на Коми-

сијата за јавни набавки да и предаде писмено овласту-
вање 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 лок. 126 и 107. 
 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
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. 16/3-345/7 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ  
ПО ВТОР ПАТ 

 
1. Општи одредби 
1. Предмет на набавката:  
1.2. Конзерви готови јадења по вид, количина, рок и 

место на испорака и квалитативни карактеристики по 
Список бр. 1. 

1.3. Списокот бр. 1 може да се подигне во просто-
риите на Министерството за одбрана � Сектор за логи-
стика, бул. �Јане Сандански� бр. 12 Скопје, ламела III, 
соба 31 во време од 13,00-14,00 часот во работен ден, 
во времетраење на јавниот повик. 

1.4. 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. 

1.5. Набавката не е делива. 

2. Содржина на понудата: 
- име, адреса и седиште на понудувачот, 
- цена во денари за нето плод за 1 кг, без пресметан 

ДДВ. ДДВ посебно искажан, 
- начин и услови на плаќање, 
- квалитет (опис и потекло) на производот, 
- рок на испорака. 
 
3. Со понудата потребно е да се достави придружна 

документација (согласно Законот за јавни набавки во ори-
гинални примероци или заверени копии од нотар и тоа): 

- документ за бонитет издаден од Централниот ре-
гистар, 

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

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

- доказ-извод од судска евиденција дека не е отворена 
постапка за стечај или не е 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, 3, 4 и 5 од Законот за јавни наба-
вки) за што понудувачите треба да достават: 
а) список на главни испораки на стоки во последни-

те три години со количини; 
б) опис на технички постројки на понудувачот; 
в) посочување на лица задолжени за контрола на 

квалитетот; 
г) мостра за понудените производи (по пет приме-

роци од секој производ од Списокот бр. 1); 
д) сертификат од надлежна институција за контрола 

на квалитетот на производот. 
Бараната  документација не смее да биде постара од 

6 (шест) месеци. 
 
4. Критериум за избор на најповолен понудувач 
- цена    60 бода; 
- техничка способност на понудувачот 30 бода; 
- начин и услови на плаќање  10 бода. 
 
5. Доставување на понудата 
Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и 57 

од Законот за јавни набавки, во еден оригинален приме-
рок, потпишана и заверена од страна на одговорното лице 
на понудувачот, се доставува на адреса: Министерство за 
одбрана, бул. �Јане Сандански� бр. 12,  преку пошта, или 
во деловодството на Секторот за логистика најдоцна до 
12.09.2003 година или со предавање на Комисијата за јав-
ни набавки, на денот на јавното отворање на понудите. 
Мострите за понудените производи се доставуваат 

до Министерството за одбрана � Сектор за логистика, 
бул. �Јане Сандански� бр. 12, ламела III, соба 31. 

 
6. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 

ден 15.09.2003 година со почеток во 9,00 часот, во про-
сториите на Министерството за одбрана на Република 
Македонија � Сектор за логистика, бул. �Јане Сандан-
ски� бр. 12, ламела I, Скопје. 
Претставникот на понудувачот е должен на Коми-

сијата за јавни набавки да и предаде писмено овласту-
вање 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 лок. 107. 
Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комиси-
јата за јавни набавки  на Министерството за внатрешни 
работи, објавува  

 
ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 53/2003 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач 
 Министерство за внатрешни работи на Република 

Македонија, ул. �Димче Мирчев� бб, 1000, Скопје. 
2. Предмет на набавката  
Осигурување на воздухоплови-хеликоптери АБ-212 

(ZЗ-ННВ) и БЕЛ 412 (ZЗ-ННС) од авиоодговорност и 
авиокаско, осигурување од последици на несреќен слу-
чај-незгода на пилотски и патнички седишта во хеликоп-
терот за случај на смрт од несреќен случај и случај на 
траен инвалидитет � по преглед. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое правно или фи-

зичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со 
набавката. На повикот може да се јави и група на пону-
дувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 18 од Законот за јавни набавки (�Службен 
весник на РМ� бр. 21/2002). 

 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
1. Назив на понудувачот односно производителот.  
2. Вкупна и единечна цена  (посебно искажан данок 

на додадена вредност и други давачки кон државата), 
со вклучен превоз до набавувачот. 

3. Начин на плаќање: 
Доколку понудувачот бара аванс до 30% согласно 

ЗЈН потребно е пред добивање на истиот да се достави  
банкарска гаранција од првокласна банка во прилог во 
висина на бараниот износ. 

4. Рок на испорака. 
 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (која пону-

дувачот, во согласност со член 46 од Законот за јавни 
набавки (�Службен весник на РМ� бр. 2/2002), задол-
жително треба да ја приложи): 

1. Извод од регистрација на дејноста. 
2. Документ за бонитет од Централниот регистар во 

оригинален примерок или копија заверена од нотар. 
3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

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

изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на 
дејност. 

5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки во оригина-
лен примерок или копија заверена од нотар. 

6. Доставената документација не се враќа. 
 
IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- висина на премија   40 бода; 
- висина на осигурена сума  40 бода; 
- рок на исплата на осигурената сума 10 бода; 
- начин на плаќање на премија  10 бода.                                 III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (која пону-

дувачот, во согласност со член 46 од Законот за јавни 
набавки (�Службен весник на РМ� бр. 2/2002), задол-
жително треба да ја приложи): 

 
V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
- Рокот на доставување на понудите е 15 дена сме-

тано од денот на објавувањето на отворениот јавен по-
вик во последното средство за јавно информирање. 

- Рокот на важноста на понудата да не е помал од 
60 дена од денот на нејзиното отворање. 

- Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од 
Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават 
во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен 
и потпишан од одговорното лице на понудувачот. 

- Понудата и другата документација се доставуваат 
во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки, 
преку писарницата на Министерството за внатрешни 
работи или лично до Комисијата  на 12.09.2003 година 
во 12,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во при-
суство на овластени претставници на понудувачите. 

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
односно кон кои не е приложена бараната придружна 
документација и ненавремена понуда, ќе се сметаат за 
нецелосни и нема да се разгледуваат. 

- Заедно со понудата задолжително да се достави и 
примерок од полиса. 

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат 
на телефон 3112-141. 

 
Комисија за јавни набавки 

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

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комиси-
јата за јавни набавки  на Министерството за внатрешни 
работи, објавува  

 
ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 54/2003 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач 
 Министерство за внатрешни работи на Република 

Македонија, ул. �Димче Мирчев� бб, 1000, Скопје. 
2. Предмет на набавката:  
Широк ремен со шнола, футрола за пиштол појасна, 

тактичка футрола за пиштол, футрола за резервен оквир, 
футрола за лисици, футрола за радио врска, футрола за 
клучеви, футрола за батериска лампа, држач за гумена 
палка изработени од материјал од синтетички влакна во 
црна боја � 3.700 ком. 
Согласно Уредбата за униформи и делови на уни-

формата за припадниците на полицијата (�Службен вес-
ник на РМ� бр. 10/2000) и измена на Уредбата (�Служ-
бен весник на РМ� бр. 72/2001). 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое правно или физич-

ко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавка-
та. На повикот може да се јави и група на понудувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 18 од Законот за јавни набавки (�Службен 
весник на РМ� бр. 21/2002).  

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
1. Назив на понудувачот односно производителот.  
2. Вкупна и единечна цена  (посебно искажан данок 

на додадена вредност и други давачки кон државата), 
со вклучен превоз до набавувачот. 

3. Начин на плаќање: 
Доколку понудувачот бара аванс до 30% согласно 

ЗЈН потребно е пред добивање на истиот да се достави  
банкарска гаранција од првокласна банка во прилог во 
висина на бараниот износ. 

4 . Рок на испорака. 

1. Извод од регистрација на дејноста. 
2. Документ за бонитет од Централниот регистар во 

оригинален примерок или копија заверена од нотар. 
3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација. 
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4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изре-
чена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност. 

5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки во оригина-
лен примерок или копија заверена од нотар. 

6 . Доставената документација не се враќа. 
IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- квалитет  40 бода; 
- цена  30 бода; 
- рок на испорака 15 бода; 
- начин на плаќање 15 бода. 
 
V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
- Рокот на доставување на понудите е 15 дена сме-

тано од денот на објавувањето на отворениот јавен по-
вик во последното средство за јавно информирање. 

- Рокот на важноста на понудата да не е помал од 
60 дена од денот на нејзиното отворање. 

- Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од За-
конот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во 
еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и 
потпишан од одговорното лице на понудувачот. 

- Понудата и другата документација се доставуваат 
во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки, 
преку писарницата на Министерството за внатрешни 
работи или лично до Комисијата  на 12.09.2003 година 
во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во при-
суство на овластени претставници на понудувачите. 

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
односно кон кои не е приложена бараната придружна 
документација и ненавремена понуда, ќе се сметаат за 
нецелосни и нема да се разгледуваат. 

- Заедно со понудата задолжително да се достави 
мостра и тоа еден комплет која не се враќа и МВР нема 
обврска за плаќање. 

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат 
на телефон 3112-141. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 22 од Одлуката за начинот и по-

стапката при распределба на стоките во рамките на ца-
ринските квоти (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 29/2003), Министерството за економија, об-
јавува 

ЈАВЕН ПОВИК 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ЗАТВОРЕНИ ПИСМЕНИ ПО-
НУДИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НЕРАСПРЕДЕЛЕН 
ДЕЛ ОД ЦАРИНСКАТА КВОТА НА СТОКИТЕ 

ПО АУКЦИСКИ ПАТ 
 
I. Министерството за економија, објавува дека се 

повторува постапката за распределба на нераспределен 
дел од царинската квота на стоките по аукциски пат во 
рамките на царинските квоти за увоз од Република 
Словенија и тоа за:  

- Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден 
шеќер или други материи за засладување: со содржина на 
маснотија што надминува 1% но не надминува 6% по ма-
са, тарифна ознака 0401 20, во количина од 1.600 тони.  

 
II. Распределбата на стоките во рамките на царин-

ските квоти ќе се врши по делови, во количини и дина-
мика на увоз и тоа:  
а) Прв дел со рок на увоз до 30.09.2003 година 
 

Тарифна 
ознака 

Наименување 
на стоката 

Единечна 
мерка 

Количина 
 

0401 20 Млеко и павлака, некон-
центрирани и без дода-
ден шеќер или други ма-
терии за засладување: со 
содржина на маснотија 
што надминува 1% но не 
надминува 6% по маса  

тони            800 

б) Втор дел со рок на увоз од 01.10. до 31.12.2003 
год на и 
Тарифна 
ознака 

Наименување 
на стоката 

Единечна 
мерка 

Количина 
 

0401 20 Млеко и павлака, некон-
центрирани и без дода-
ден шеќер или други ма-
терии за засладување: со 
содржина на маснотија 
што надминува 1% но не 
надминува 6% по маса 

тони            800 

 
III. Аукцијата по пат на затворени писмени понуди се 

смета за успешна само во случај ако за секој поединечен 
дел од царинската квота се јават најмалку двајца учесници. 

 
IV. Котизација за учество во наддавање во износ од 

3.000,00 денари и административната такса во износ од 
600,00 денари, треба да се уплатат за секој поединечен 
дел на царинската квота на сметка: 100000000063095, уп-
латна сметка: 84003306116, приходна шифра и програма: 
72593000, корисник: Приходи на органите на управата. 

 
V. Роковите за извршување на увозот за секој дел од ца-

ринската квота се дадени во точка II. од овој јавен повик. 
 
VI. Заинтересираните трговски друштва, затворени-

те писмени понуди треба да ги достават до Министерс-
твото за економија, ул. �Јуриј Гагарин� бр. 15, заклуч-
но со 12.09.2003 година. 
Затворените писмени понуди се доставуваат поо-

делно за секој поединечен дел од царинската квота, на 
начин утврден со член 15 од Одлуката за начинот и по-
стапката при распределба на стоките во рамките на ца-
ринските квоти (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 29/2003). 
Бонитетот треба да биде издаден од Централниот 

регистар на Република Македонија. 
 
VII. Отворањето на понудите од страна на комиси-

јата ќе се спроведе на 18.09.2003 година во 10,00 часот 
во Министерството за економија, во салата за состано-
ци I кат. 

Министерство за економија 
___________ 

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

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002 - пречи-
стен текст и 24/2003), Комисијата за јавни набавки на 
Министерството за финансии - Управа за јавни прихо-
ди - Скопје, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 09/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ 
НА  ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) 

БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател на јавната набавка со ограничен по-

вик е Министерството за финансии - Управа за јавни 
приходи - Скопје, со седиште на бул. �Кузман Јосифов-
ски Питу� бр. 1 (Комплекс Банки), Скопје. 

1.2. Предмет на овој ограничен повик е прибирање на 
документација за претходно утврдување на подобноста на 
понудувачите за набавка на информатичка опрема. 

1.3. Право на учество на јавната набавка има секое 
заинтересирано домашно, странско, правно и физичко 
лице кое е регистрирано за вршење дејност која е пред-
мет на набавката. 

1.4. Спецификацијата ќе биде содржана во тендер-
ската документација која ќе биде доставена на понуду-
вачите кои ќе бидат избрани во постапката за претква-
лификација. 

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

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

- фаза на прибирање понуди од понудувачите кои 
се квалификувале во фазата на претквалификација. 
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2. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Заинтересираните понудувачи потребно е да ги 

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

- Економско-финансиски бонитет; 
- 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 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 на понудувачот издаден од 

Централниот регистар согласно Правилникот за содр-
жината на документот за бонитет (�Службен весник на 
РМ� бр. 32/98 и 55/98); 

- Доказ за платени јавни давачки издаден од Упра-
вата за јавни приходи; 

- Доказ од надлежен орган дека нема правосилна 
пресуда со која е отворена постапка за стечај или ли-
квидација; 

- Доказ од надлежен орган дека нема правосилна 
пресуда со која е изречена мерка за безбедност - забра-
на на вршење на дејност. 
Документацијата од точка 2.2 алинеја 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 се квалификувале по ограничениот 

повик, а до кои ќе биде доставено писмено барање за до-
ставување понуда, задолжително е со понудата да прило-
жат и банкарска гаранција во вид на депонирани средства 
во вредност од 5% од вкупната вредност на набавката сог-
ласно член 58 став 1 и 2 од Законот за јавни набавки. 

 
3. 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. 

3.1. Рокот за доставување на понудите е 10 дена од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

3.2. Пријавите се доставуваат во архивата на Упра-
вата за јавни приходи - Генерална дирекција - Скопје, 
на втори кат од 08.00 до 15.00 часот секој работен ден 
или преку пошта, на адреса бул. �Кузман Јосифовски 
Питу� бр. 1 (Комплекс Банки) Скопје. 

 
4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
4.1. Пријавите кои не се доставени во наведениот 

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

4.2. Дополнителни информации можат да се доби-
јат на тел. 3299-585 или 3299-508. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 17 и член 18 од Законот за јавни 

набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комиси-
јата за јавни набавки  во ЈП �Македонијапат�-Скопје, 
објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 25/2003 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по овој отворен повик бр. 25/2003 е 

ЈП �Македонијапат�, со седиште на ул. �Даме Груев� 
бр. 14, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е: ангажирање на мотор-
ни возила-камиони и градежни машини за вршење ус-
луги во зимско одржување на магистрални и регионал-
ни патишта и интервенции во случај на елементарни 
непогоди на магистрални и регионални патишта. 

1.3. Типот на моторните возила-камиони и градеж-
ни машини, местото на ангажирање и временскиот 
период во кој ќе се вршат услугите ќе биде даден во 
тендерската документација. 

1.4. Тендерската документација може да се подигне во 
дирекцијата на ЈП �Македонијапат�-Скопје, на ул. �Даме 
Груев� бр. 14, секој работен ден од 8,00-14,00 часот, после 
уплата на неповратни средства во износ од 2.500,00 денари. 
Уплатата се врши претходно на сметка на ЈП �Ма-

кедонијапат�-Скопје, Стопанска банка АД Скопје, жиро 
сметка бр. 200000002559725, даночен број 4030989230167. 

1.5. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик согласно член 17 и член 18 од Законот за јав-
ни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02). 

1.6. Согласно член 19 од Законот за јавни набавки, 
наб вката може да се подели на делови. а  

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Предмет на понудата (сите делови од набавката 

или одделен дел од набавката). 
2.2. Поединечна цена за сите елементи од повикот и 

вкупна цена на понудата. 
2.3. Начин на плаќање. 
2.4. Цената треба да биде дадена за максимум 40 

ефективни часови во месецот со обезбедена присут-
ност и приправност на моторното возило-камион и гра-
дежна машина и ракувачот на истата во тек на сите де-
нови во месецот. 

2.5. За повеќе од 40 ефективни часови во месецот, 
да се даде цената на машината заедно со ракувачот за 
еден ефективен час. 

2.6. Понудените цени треба да бидат со одделно 
изразен ДДВ. 

2.7. Роковите за извршување на услугите од овој 
отворен повик се дадени во тендерската документација. 

2.8. Понудувачот во понудата да назначи година на 
производство на моторните возила-камиони и градеж-
ни машини. 
Понудувачите можат да достават понуда за предме-

тот на набавката во целост (за сите делови од набавка-
та) или само за одделни делови од набавката и сите 
технички карактеристики на возилото што се бараат во 
тендерската документација.  

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПО-
НУДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИ-
ЛОЖИ КОН ПОНУДАТА 

3.1. Понудувачот да достави документација соглас-
но член 24 од Законот за јавни набавки. 

3.2. Документ за бонитет од Централниот регистар 
во оригинал или копие заверено кај нотар. 

3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 

3.4. Извод од судска регистрација на дејност. 
3.5. Потврда дека не е во стечај и не се води процес 

на ликвидација.  
3.6. Потврда дека не е изречена мерка набезбедност 

забрана на вршење на дејност. 
3.7. Странско правно или физичко лице кое се јаву-

ва како понудувач да достави документ согласно член 
24 од Законот за јавни набавки. 

3.8. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ка способност согласно член 25 од Законот за јавни на-
бавки, односно сертификат од надлежна институција за 
контрола на квалитетот на производот, со кој се потвр-
дува сообразноста со дадените спецификации или стан-
дарди за набавките. 

3.9. Понудувачот да достави доказ дека на понуду-
вачот не се однесува ниту еден од случаите наведени 
во член 26 од Законот за јавни набавки. 

3.10. Претставниците на понудувачот треба да да-
дат писмено овластување за учество во јавниот повик, 
согласно член 31 од Законот за јавни набавки. 
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4. ДОКАЗИ ЗА ТЕХНИЧКА СПОСОБНОСТ КОИ 
ПОНУДУВАЧОТ, СОГЛАСНО СО ЧЛЕН 25 СТАВ 1 
ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ТРЕБА ДА ГИ 
ПРИЛОЖИ КОН ПОНУДАТА 

4.1. Досегашно искуство на понудувачот. 
4  .2. Доказ за техничка способност на понудувачот. 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

НАБАВУВАЧ 
- Тип и марка на возилото, години на старост  
на возилото (квалитет)      40 поени, 
- Цена       30 поени, 
- Начин на   плаќање       30 поени. 
6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

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

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

на понуда. 
6.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на 

11.09.2003 година (вторник) во 12,00 часот во просто-
риите на ЈП �Македонијапат�, ул. �Даме Груев� бр. 14, 
Скопје, во салата на VI кат. 

6.5. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та од отворениот повик, како и оние кои не се израбо-
тени согласно Законот за јавни набавки (�Службен вес-
ник на РМ� бр. 21/2003), нема да се разгледуваат.   

Комисија за јавни набавки 
___________  

Врз основа на членoвите 10 и 42 од Законот за јавни 
набавки (�Сл. весник на РМ� бр. 21/2002), Комисијата 
за јавни набавки при Општина Илинден, објавува  

БАРАЊЕ БР. 1/20003 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ  

1. Општи одредби 
1.1. Набавувач Општина Илинден - Фонд за локал-

ни патишта и улици. 
1.2. Предмет на набавката:  
- Крпење на ударни дупки; 
- Крпење на ударни дупки со претходно засечување 

на рабовите во правилна форма, чистење, обеспрашу-
вање, прскање со битуменска емулзија на вертикални 
рабови, пополнување со асфалтна маса и машинско на-
бивање БНХС 22; 

- Тампонирање на улици во Општина Илинден со 
тампонски слој d=10 сm; 

- Асфалтирање на улици во Општина Илинден со 
асфалтна маса од тип БНХС 16 d=7 cm. 

1.3. Барањето е јавно при што набавката ќе се спроведе 
со прибирање понуди согласно Законот за јавни набавки.  

2. Тендерската документација со која располага ин-
веститорот се наоѓа во Општина Илинден и може да се 
подигне секој работен ден од 7.30 до 15 часот. 

2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- името, адресата и седиштето на понудувачот; 
- цената со сите давачки; 
- начинот и рокот на изведување на работите за 

предметот на набавката. 
2.2. Кон понудата треба да се достави и придружна 

документација согласно член 43, 52, 53 и 54 од Законот 
за јавни набавки.  

3. Критериуми за избор 
Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 
- Рок на извршување на работите; 
- Квалитет на извршување на работите; 
-  Начин на плаќање. 
4. Начин и рок за доставување на понудите 
4.1. Понудата се доставува согласно со членовите 

52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки. 
4.2. Секој понудувач може да достави само една понуда. 
4.3. Рокот на доставување на понудите изнесува 15 дена. 
4.4. Понудите се доставуваат на следната адреса 

Општина Илинден ул. �Гоце Делчев� бб. 

4.5. Понудите кои нема да бидат доставени во наве-
дениот рок како и понудите кои не се изработени по 
наводите на барањето нема да бидат разгледувани.  

Комисија за јавни набавки 
___________  

Врз основа на член 35 од Законот за јавни набавки 
(�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комисијата за 
јавни набавки на Општина Желино, објавува  

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 02/133/2-2003  
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на ограничениот повик бр. 02/133/2-

2003 е Општина Желино со седиште во Желино. 
1.2. Предмет на повикот е прибирање на документација 

за претходно утврдување на подобноста на понудувачите, 
како можни носители на набавка за изградба на канализа-
циона мрежа во с. Желино (без пречистителна станица). 

1.3. Планиран почеток за изведба на работите е 
октомври 2003 година. 

1.4. Планиран рок за изведба на работите: октомври 
2005 година. 

1.5. Финансирање: Министерство за транспорт и 
врски, локална самоуправа, Фонд за животна средина, 
месен самопридонес и други донации. 

1.6. Повикот е јавен и анонимен со право на учес-
тво  сите правни и физички лица.  на 

2. СОДРЖИНА НА ПРИЈАВИТЕ 
Пријавите треба да ги содржат следните прилози и тие 

треба да бидат нумерирани според следниот редослед: 
2.1. Потпишана и заверена писмена изјава со која пону-

дувачот се пријавува за изведба на целиот обем на набавката. 
2.2. Генерална информација за понудувачот со по-

датоци за име, адреса, дејност, седиште, правен статус, 
овластени потписници и сл. 

2.3. Извод од судската регистрација на понудува-
чот, согласно Законот за трговски друштва и извод од 
претежна дејност од Заводот за статистика. 

2.4. Копија од пријавата за регистрација на данокот 
на додадената вредност. 

2.5. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-
сиската и економската способност, согласно член 24 од 
Законот за јавни набавки. Понудувачите треба да при-
ложат документ за бонитет. 
Документот за бонитет треба да биде во оригинал 

или заверена копија кај нотар. 
2.6. Понудувачот треба да достави доказ дека на не-

го не се однесува ниту еден од случаите наведени во 
став 1 (а и б) од членот 26 од Законот за јавни набавки 
(оригинални документи или заверени копии кај нотар). 

2.7. Референтна листа, за вакви или слични изведе-
ни работи, во последниве десет години со износи, дату-
ми и нарачатели, како и евентуално моментално при-
суство на ваков вид работа. 

2.8. Доказ за техничка опременост за изведување на 
вакви работи. 

2.9. Доказ за кадровска опременост за изведување 
на вакви работи. 

2.10. Други информации за кои понудувачот смета 
дек  се битни за своето претставување. а 

3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР (претквалификација) 
НА МОЖНИ ПОНУДУВАЧИ 

3.1. Економско-финансиски бонитет; 
3.2. Техничка опременост; 
3.3. Кадровска опременост. 
4. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУ-

МЕНТАЦИЈА 
4.1. Целокупната документација се доставува во затво-

рен плик, на кое на предната страна треба да стои: �не 
отворај�, пријава за ограничен повик бр. 02/133/2-2003. 

4.2. Ограничениот повик трае десет дена од денот 
на објавувањето. 

4.3. Понудувачите своите пријави треба да ги до-
стават на следнава адреса: Општина Желино п.п. Же-
лино - 1126, за Комисијата за јавни набавки. 

4.4. Отворањето, прегледот и оценувањето на пристиг-
натите пријави ќе го изврши Комисијата за јавни набавки 
при Општина Желино, без присуство на понудувачите. 
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4.5. Пријавите што нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок, како и оние што не се изработени според ба-
рањата на ограничениот повик нема да се разгледуваат. 

4.6. Дополнителни информации можат да се доби-
јат на телефоните: 044/378-030 централа и 044/379-030.  

Комисија за јавни набавки 
 

Преглед на акци
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1256. Одлука за восп

носи меѓу Репу
1257. Одлука за во

односи меѓи 
Сент Винсент 

1258 Одлука за прен
стење на мотор

1259. Одлука за до
основање на А
рани сметки н
промет............

1260. Одлука за изм
Одлуката за р
форми на извоз

1261. Одлука за измен
во посебниот д
публика Макед

1262. Одлука за из
определување
пен износ од 
информации з
лица во Репуб

1263. Одлука за оп
на одделни н
согласно Мето

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Издавач: ЈАВНО ПР
СЛУЖБЕН ВЕС

Жиро-сметка 300000

 

АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА 
и кои ќе бидат понудени за продажба по пат на јавна берзанска аукција на Македонска-
ни хартии од вредност на 26.09.2003 година (петок) 

Место 

Вредност 
на друш-
твото 
(ЕУР) 

Капитал 
за 

 продажба 
(ЕУР) 

Учество на 
капиталот 
за продажба 
во вредноста 
на друштвото 

Број на 
акции 
за 
про-
дажба 

Почетна 
продаж-
на цена 
на една 
акција 
(ЕУР) Дејност 

Тетово 1.016.059 154.054 15,16% 30.130 0,51 Складирање, произ-
водство и трговија 

Градско 607.415 161.947 26,66% 31.674 0,51 Поледелство 
Делчево 1.049.543 60.742 5,79% 1.188 5,11 Поледелство 

Прилеп 1.329.209 4.550 0,34% 89 5,11 
Производство на 
метална, градежна 
и друга конструкција 

Струмица 485.727 31.240 6,43% 6.110 0,51 Производство на 
мебел од дрво 

Пробиштип 48.573 3.184 6,55% 62 5,11 Поледелство 
Охрид 4.857.274 209.936 4,32% 4.106 5,11 Хотели, мотели со 

сезонско работење 
Скопје 2.812.106 185.037 6,58% 3.619 5,11 Издавачка дејност 

кции, под истите услови, ќе бидат понудени за продажба на 03.10.2003 година (петок). 
т понудени за плаќање во готово или со хартии од вредност издадени од Република Македо-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1264. Одлука за давање концесија за експлоата-
ција на минерална суровина - железно -
никлоносна руда на �Фени Индустри� 
А.Д. с. Возарци, Кавадарци на локалите-
тот Р�жаново, во атарот на Општина Ко-
нопиште, Кавадарци..................................... 3

1265. Решение за утврдување на опремата која 
може да се увезе без плаќање царина......... 4

1266. Решение за разрешување од должноста 
директор на Дирекцијата за слободни еко-
номски зони................................................... 4

1267. Решение за именување директор на Дирек-
цијата за слободни економски зони............ 4

1268. Решение за именување директор на ЈП за ае-
родромски услуги �Македонија� - Скопје..... 4

1269. Решение за разрешување и именување член 
на Одборот за контрола на материјално-фи-
нансиското работење на ЈП за поштенски 
сообраќај �Македонска пошта� - Скопје........ 4

1270. Решение за разрешување од должноста дире-
ктор на ЈВП �Тиквешко Поле� - Кавадарци.... 5

1271. Упатство за начинот на извршување на 
налозите по решенија за присилна наплата 
кои ја задолжуваат трезорската сметка, 
односно сметката на должникот која се 
наоѓа во рамките на трезорската сметка..... 5

1272. Упатство за водење на евиденција на презе-
мените обврски на корисниците и единките 
корисници на средства од Буџетот на Ре-
публика Македонија.................................. 6

О Д Р Ж И Н А 
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