
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Понеделник, 23 декември 2002 
Скопје 

Број 97                 Год.  LVIII 

Аконтацијата за 2002 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 200
денари. Жиро сметка 300000000188798

 
1720. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 16.12.2002 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА НА РАСПРЕДЕЛБА НА 
ВИШОЦИТЕ НА ПРИХОДИТЕ НАД ДОЗВОЛЕНОТО 
НИВО НА ПОТРОШУВАЧКАТА ВО ЕДИНИЦИТЕ  

НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА 
 
1. Со оваа одлука се уредува начинот на распредел-

ба на остварените приходи над утврдениот износ на 
дозволената потрошувачка во текот на фискалната го-
дина на единиците на локалната самоуправа. 

2. Распределбата на остварените приходи над утвр-
дениот износ на дозволената потрошувачка во текот на 
фискалната година на единиците на локалната самоу-
права се врши врз основа на следните критериуми: 

- 65% од средствата се распределуваат според про-
центот на учеството на неостварените приходи од бу-
џетот на одделната општина во однос на вкупните не-
остварени приходи на општините; 

- 35% од средствата се распределуваат според про-
центот на учеството на остварените вишоци на прихо-
ди над утврдениот износ на дозволената потрошувачка 
на одделната општина во однос на вкупно остварените 
вишоци на приходи на општините. 

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Ми-
нистерството за финансии. 

4. Оваа одлука ќе се применува до донесување на За-
конот за ограничување на изворните приходи за финан-
сирање на јавните потреби за 2003 фискална година. 

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

 
    Бр. 23-6439/1                  Претседател на Владата 

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

___________ 
1721. 

Врз основа на член 5 од Законот за ограничување на 
изворните приходи за финансирање на јавните потреби 
за 2002 година (“Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 106/01), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 16.12.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДЕЛ ОД ВИШОЦИТЕ НА 
ПРИХОДИТЕ НАД ДОЗВОЛЕНОТО НИВО НА 

ПОТРОШУВАЧКАТА ВО 2002 ГОДИНА 
 
1. Дел од остварените вишоци на приходите над 

дозволеното ниво на потрошувачка во 2002 година во 
износ од 100.000.000 денари се распределуваат на след-
ните единици на локалната самоуправа: 

 
1 Берово 1.580.000 денари 
2 Битола 9.500.000 денари 
3 Кукуречани 700.000 денари 
4 Цапари 470.000 денари 

5 Македонски Брод 860.000 денари 
6 Гевгелија 1.300.000 денари 
7 Миравци 500.000 денари 
8 Богданци 500.000 денари 
9 Стар Дојран 420.000 денари 

10 Ростуше 2.500.000 денари 
11 Долна Бањица 1.400.000 денари 
12 Центар Жупа 900.000 денари 
13 Кавадарци 4.130.000 денари 
14 Росоман 700.000 денари 
15 Кочани 3.500.000 денари 
16 Крива Паланка 2.300.000 денари 
17 Ранковце 500.000 денари 
18 Куманово 3.700.000 денари 
19 Клечовце 230.000 денари 
20 Старо Нагоричане 500.000 денари 
21 Неготино 1.400.000 денари 
22 Белчишта 400.000 денари 
23 Косел 280.000 денари 
24 Прилеп 9.300.000 денари 
25 Пробиштип 2.400.000 денари 
26 Ресен 900.000 денари 
27 Свети Николе 1.300.000 денари 
28 Лозово 280.000 денари 
29 Велешта 1.200.000 денари 
30 Вевчани 560.000 денари 
31 Велес 5.000.000 денари 
32 Извор 290.000 денари 
33 Штип 5.300.000 денари 
34 Карбинци 700.000 денари 
35 Кисела Вода 5.600.000 денари 
36 Карпош 3.500.000 денари 
37 Кондово 700.000 денари 
38 Ѓорче Петров 2.100.000 денари 
39 Чучер Сандево 900.000 денари 
40 Шуто Оризари 900.000 денари 
41 Центар 4.800.000 денари 
42 Скопје 16.000.000 денари 
 Вкупно: 100.000.000 денари 

 
2. Единиците на локална самоуправа се должни 

средствата од точка 1. на оваа одлука да ги користат 
наменски за остварување на редовните функции на оп-
штината. 

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Ми-
нистерството за финансии. Средствата ќе се преведат 
на сметките на буџетите на единиците на локална са-
моуправа. 

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

 
    Бр. 23-6438/1                  Претседател на Владата 

16 декември 2002 година       на Република Македонија, 
               Скопје                      Бранко Црвенковски, с.р. 
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1722. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000) и член 4 од Законот за 
правата, обврските и одговорностите на органите на др-
жавната власт во поглед на средствата во државна сопс-
твеност што тие ги користат и располагаат (“Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 61/02), а согласно 
Спогодбата за финансиска поддршка бр. 7612-00/98, по-
меѓу Австриската Влада, поранешното Министерство за 
урбанизам и градежништво и општина Македонски Брод, 
Владата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 16 декември 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА КОЛЕКТОР И ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА 

НА ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД  
Член 1 

Колекторот и пречистителната станица за третман 
на отпадни води во Македонски Брод со целата опре-
ма, изграден на КП. бр. 3495, КП. бр. 3496, КП. бр. 
3498, КП. бр. 3499, дел од КП. бр. 3470 и дел од КП. 
бр. 3477 од неповратни средства доделени од страна на 
Владата на Република Австрија за пречистување на ко-
муналните отпадни води од 01.01.2003 година, Владата 
на Република Македонија ги пренесува во сопственост 
на општина Македонски Брод.  

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

њето во “Службен весник на Република Македонија“. 
 
    Бр. 23-5845/2                  Претседател на Владата 

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

___________ 
1723. 

Врз основа на член 30, став 2 од Законот за Владата 
на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000), а во врска со заклучокот 
усвоен од шесттата седница на Владата на Република 
Македонија, одржана на 02.12.2002 година, Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 16 де-
кември 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ОБЈАВЕНИТЕ ОГЛАСИ 
ЗА РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТАНОВИ ИЗГРАДЕНИ 
ПО “ПРОЕКТОТ ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНОВИ КОИ 
ЌЕ СЕ ИЗДАВААТ НА ЛИЦАТА СО НИСКИ ПРИХОДИ“ 

 
1. Се поништуваат огласите за распределување на 

станови изградени по “Проектот за изградба на станови 
кои ќе се издаваат на лицата со ниски приходи“, од при-
чина што огласите се објавени без претходно да бидат 
утврдени поблиски критериуми за рангирање на лицата 
со ниски приходи, како и поради тоа што е извршена 
распределба на станови за објекти кои не се изградени. 

2. Поништувањето од точка 1 на оваа одлука се од-
несува на објавените огласи на ден 02, 03 и 06 септем-
ври 2002 година, во јавните гласила: “Вечер“, “Нова 
Македонија“, “Дневник“ и “Утрински весник“, за извр-
шената распределба на станови во Скопје-144, Велес-
144, Гостивар-42, Кичево-24, Делчево-38 и Битола-43. 

3. По влегувањето во сила на оваа одлука, Мини-
стерството за транспорт и врски да ги извести лицата 
кои се јавиле на огласите дека истите се поништени. 

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

 
  Бр. 23-6473/1                    Претседател на Владата 

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

1724. 
 Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 16.12.2002 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИСПЛАТА 
НА ПАРИЧЕН НАДОМЕСТ ПО ОСНОВ НА СТРУ-
КТУРНИ РЕФОРМИ ЗА РАБОТНИЦИТЕ ОД МОДНА  

КОНФЕКЦИЈА “АСТИБО“ - АД - ШТИП 
 
1. Во Одлуката за исплата на паричен надомест по 

основ на структурни реформи за работниците на МК 
“Астибо“ - Штип (“Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 77/2002 и 80/2002) во точка 1 став 1 изно-
сот 95.797.000,00 се заменува со 95.972.500,00, во али-
неја еден износот 11.160.500,00 се заменува со 
31.382.000,00, а во алинејата два износот 84.636.500,00 
се заменува со 64.590.500,00. 

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

 
    Бр. 23-5206/1                  Претседател на Владата 

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

___________ 
1725. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000) член 21, став 2 од Зако-
нот за рибарство (“Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 62/93) и член 50 од Законот за концесии 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
25/2002), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 16.12.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДЗЕМАЊЕ ОД КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА 
НА РИБНИОТ ФОНД ОД РИБОЛОВЕН РЕВИР 

 
1. На Спортско риболовниот клуб “Шампион“ - 

Скопје му се одзема концесијата од риболовниот ревир 
на општините Гази Баба, Арачиново, Петровец, Илин-
ден, Карпош, Ѓорче Петров, Сарај, Кондово, Кисела 
Вода, Сопиште, Зелениково, Студеничани, Чаир, Шуто 
Оризари, Чучер Сандево и Центар. 

2. Правото на користење концесија на рибниот 
фонд од риболовниот ревир се одзема од концесионе-
рот поради следните причини: 

- не плаќа надоместок за користењето - концесијата 
во 2001 и 2002 година на концедентот; 

- не ги спроведува мерките предвидени со петгодиш-
ниот план и годишната програма за унапредување, зашти-
та и користење на рибниот фонд односно со договорот; 

- не врши непосредна заштита на рибниот фонд со 
организирање на рибарско чуварска служба; 

- не врши порибување на риболовниот ревир. 
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

 
    Бр. 23-6269/1                  Претседател на Владата 

16 декември 2002 година       на Република Македонија, 
               Скопје                      Бранко Црвенковски, с.р. 
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1726. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговија 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 23/95, 
30/95, 43/95 и 43/99), член 28 од Законот за акцизите 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 32/01, 
50/01, 52/01 и 45/02) и член 36 став 3 од Законот за  
Владата на Република Македонија (“Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
23.12.2002 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 14,970 
- МБ - 98                                                         до 16,230 
- БМБ - 95                                                       до 16,494  
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д - 1                                                              до 17,243 
- Д - 2                                                              до 16,403 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                        до 17,960  
г) Мазут                                            до 11,681 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 52,00 
- МБ - 98                                                           до 53,50 
- БМБ - 95                                                         до 50,50 
 
б) Дизел гориво                               ден/лит. 
- Д - 1                                                                до 39,50 
- Д - 2                                                                до 38,50 
 
в) Масло за горење                                       ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                         до 29,50 
 
г) Масло за горење (мазут)           до 12,790 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. 

3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од 
оваа одлука, акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа:  

а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                              25,127 
- МБ - 98                                                              25,128 
- БМБ - 95                                                            22,343  
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д - 1                                                                   12,350 
- Д - 2                                                                   12,350 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
-  екстра лесно (ЕЛ)                                             3,230 
 
г) Масло за горење (мазут)                  0,100 ден/кг. 

4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на 
оваа одлука, содржани се и трошоците за превоз од 
0,400 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат: 

 
а) Моторни бензини                                      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 
24.12.2002 година. 

 
         Бр. 23-6618/1                  Претседател на Владата 
23 декември 2002 година      на Република Македонија, 

       Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1727. 
Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од 

вредност (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 63/00, 103/00, 34/01, 04/02 и 37/02), согласно Одлука-
та на Комисијата за хартии од вредност донесена на сед-
ницата одржана 3.12.2002 година, Комисијата издава 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ  
НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
 
1. На Стопанска банка АД Битола се дава одобре-

ние за издавање на долгорочни хартии од вредност - 
деветта емисија на 18.000 обични акции во вредност од 
54.000.000 денари. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и одлуките за нивно издавање 
бр. 02-5087/2-4 од 30.10.2002 година и бр. 03-5087/1-4 
од 31.10.2002 година. 

3. Секоја акција носи право на глас согласно закон. 
Секое ограничување на правото на глас на акциите 
произлегува исклучиво од законски пропис каде тоа е 
изречно регулирано. 

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

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

 
  Бр. 07-2073/5            

3 декември 2002 година          
              Скопје               Комисија за хартии од вредност 
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1728. 
Врз основа на член 3 од Одлуката за начинот и по-

стапката при распределбата на стоките во рамките на 
царински квоти согласно договорите и спогодбите за 
слободна трговија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 91/02), Министерството за економија ги 
објавува листите на стоки за увоз и тоа 

 
Л И С Т А 

НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВО-
ДИ СО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА 
КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА ВО РАМКИТЕ  

НА ГОДИШНИ КВОТИ ЗА 2003 ГОДИНА 
 

Тарифна 
ознака/ 

Македонска 
царинска  
тарифа 

Опис Един. 
мерка Количина

0406 10 Младо (незрело или не-
солено) сирење, вклучу-
вајќи сирење од сурутка 
и урда: 

тони 50 

0406 90 29 00 Кашкавал тони 50 
0701  Компир, свеж или разладен: тони 300 
0702 00 Домат, свеж или разладен: тони 150 
0706 Моркови, бросква или 

репка угарница, (бела 
репка), цвекло, целер, ко-
ренаш, ’рдокви и сличен 
коренест зеленчук за јаде-
ње, свеж или разладен: 

тони 200 

0707 00 Краставици и корнишо-
ни, свежи или разладени: 

тони 100 

0807 
ех 0807 11 00 00 

Лубеници од 1 март до 
15 јули 

тони 2.500 

1601 00 Колбаси и слични произ-
води, од месо, од други 
јастиви месни делови за 
јадење или од крв, сло-
жени прехранбени произ-
води врз основа на овие 
производи: 

тони 150 

1602 Други приготвени или 
конзервирани производи 
од месо, од јастиви месни 
делови или од крв: 

тони 100 

2208 20 12 00 Коњак во амбалажа од 2 
литри или помала: 

хл. 200 

 
Л И С Т А 

ЗА УВОЗ НА ПРОИЗВОДИ ВО РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА СО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА БУ-
ГАРИЈА ШТО СЕ ПРЕДМЕТ НА КОНЦЕСИИ  

ЗА 2003 ГОДИНА 
 

Тарифен 
број 

Опис на 
производот 

Квота за 
2003 г. во
тони 

Царинска 
стапка 

0201 
 
0202 

Месо говедско, свежо или 
разладено: 
Месо говедско, замрзнато: 

300 50% 
намал. 

 
0203 Месо свинско, свежо раз-

ладено или замрзнато: 
200 50% 

намал. 
0207 Месо и јастиви делови од 

живина и од тарифен број 
0105 свежи, разладени или 
замрзнати: 

500 0% 

0301 93 00 00 
0301 99 11 00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0301 99 19 00 

Риби живи: Крап 
Други: Слатководни риби: 
Лососи пацифички  
(Oncorhynchus nerka,  
Oncorhynchus gorbuscha,  
Oncorhynchus keta, 
Oncorhynchus tschawytscha, 
Oncornynchus kisitch, 
 Oncorhynchus masou,  
Oncorhynchus rhodurus), ло-
соси атлантски (Salmo salar) 
и лососи дунавски (Hucho 
hucho) 
Други: Слатководни риби: 
Друго 

150 0% 

0303 79 11 00

0307 79 19 00

Риби замрзнати: Други: 
Слатководни риби: Крап: 
Риби замрзнати: Други: 
Слатководни риби: Друго 

100 0% 

0406 90 29 00 Кашкавал 150 0% 
0406 90 50 10

 
0406 90 99 10

Бело сирење од овчо мле-
ко во саламура 
Бело сирење од кравјо 
млеко во саламура 

300 0% 

0701 90 Компир, свеж или разла-
ден: друг: 

100 50% на-
мал. 

0802 31 00 00
0802 32 00 00

Обични ореви: Во лушпа 
Обични ореви: Лупени  

40 50% на-
мал. 

1108 12 Пченкарен скроб 400 50% на-
мал. 

1202 Кикиритки, непржени или 
непечени, лупени или не-
лупени или кршени или 
дробени: 

150 50% на-
мал. 

1209 21 00 00 Семе од луцерка (alfalfa) 15 50% на-
мал. 

1209 91 Семе, плодови и спори, 
наменети за сеидба: Дру-
го: Семе од заленчук 

5 50% на-
мал. 

1211 90 Растенија и делови на рас-
тенија, (вклучувајќи семи-
ња и плодови), свежи или 
сушени, сечени или цели, 
кршени или мелени, видо-
ви што првенствено се упо-
требуваат во парфимерија-
та, фармацијата или инсе-
ктицидни, фунгицидни или 
слични цели: Друго:  

50 50% на-
мал. 

1517 10 Mаргарин, исклучувајќи 
течен маргарин: 

50 10% на-
мал. 

1601 00 Колбаси и слични произво-
ди од месо од други јасти-
ви месни делови за јадење 
или од крв сложени пре-
хранбени производи врз 
основа на овие производи 

100 10% 

1602 Други приготвени или 
конзервирани производи 
од месо, од јастиви месни 
делови или од крв 

100 20% 

1702 30 
 
 
 
 
 
1702 40 
 
 
 
 
 
1702 60 

Гликоза (декстроза) и гли-
козен сируп без содржина 
на фруктоза или со содр-
жина на фруктоза помалку 
од 20% по маса во сува со-
стојба 
Гликоза и гликозен сируп, 
со содржина од најмалку 
20%, а помала од 50% 
фруктоза по маса во сува 
состојба исклучувајќи ин-
вертен шеќер 
Друга фруктоза и фрукто-
зен сируп со содржина по-
голема од 50% по маса фру-
ктоза во сува состојба иск-
лучувајќи инвертен шеќер 

1.000 0% 

1704 90 Производи од шеќер, 
вклучувајќи бела чоколада 
без какао: Друго:  

250 35% 

1806 Чоколади и други пре-
хранбени производи што 
содржат какао:  

200 35% 

1902 Теста, варени или неварени 
или полнети (со месо или 
со други материи) или пои-
наку приготвени како што 
се шпагети, макарони, ре-
занки, лазањи, њоки, рави-
оли, канелони, кускус, при-
готвен или неприготвен: 

100 25% 

1905 Леб, печива, колачи, бис-
квити и други пекарски 
производи со додаток на 
какао или без додаток на 
какао: нафора, капсули за 
фармацевтска употреба, 
обланди, оризова хартија 
и слични производи 

100 25% 

2003 10 Печурки, приготвени или 
конзервирани на друг начин 
освен во оцет или оцетна 
киселина: Печурки за јаде-
ње од видот Agurikus:  

50 20% 
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2007 99 Друго, овошни пиреа 50 28% 
 
 
 
 
 
 
 
2009 80 
 
2009 90 

Овошни сокови (вклучувај-
ќи шира од грозје) и соко-
ви од зеленчук, неферемен-
тиран и без додаток на ал-
кохол, со додаток или без 
додаток на шеќер или дру-
ги средства за засладување: 
Сок од друго овошје или 
зеленчук (немешан) 
Мешаница на сокови 

200 25% 

2105 00 Сладолед и друг јастив 
мраз со додаток или без 
додаток на какао 

100 35% 

2201 Вода, вклучувајќи природ-
на или вештачка минерал-
на вода и газирана вода, 
без додаток на шеќер или 
на други средства за зас-
ладување или ароматиза-
ција; мраз и снег 

300 12% 

2202 Вода, вклучувајќи мине-
рална вода и газирана вода, 
со додаток на шеќер или 
други средства за засладу-
вање или ароматизација, и 
други безалкохолни пија-
лаци, освен од овошје или 
зеленчук што се распоре-
дуваат во тар. број 2009: 

100 25% 

2203 00 Пиво добиено од слад: 20.000 хл. 20% 

2204 21 79 00 
2204 21 80 00 

 
 
 
 

2204 21 83 00 
2204 21 84 00 

 
 
 

2204 21 94 00 
 
 
 

2204 21 98 00 
2204 21 99 00 

Други вина шира од грозје 
со запрена ферментација 
со додавање на алкохол: 
во садови од 2 литри или 
помала: друго: 
Со содржина на реален ал-
кохол што не надминува 
13% vol.: 
Друго: 
Бело 
Друго 
Со содржина на реален ал-
кохол што надминува 13% 
но не надминува 15% vol.: 
Друго: 
Бело 
Друго: 
Со содржина на реален ал-
кохол што надминува 15% 
но не надминува 18% vol.: 
Друго: 
Со содржина на реален ал-
кохол што надминува 18% 
но не надминува 22% vol.: 
Друго 
Со содржина на реален ал-
кохол што надминува 22% 
vol.: 

10.000 хл. 50% на-
мал. 

2302 10 
2302 30 

Трици и други остатоци 
добиени со пресејување, 
мелење или друга обрабо-
тка на жита и мешункасти 
растенија, непелетизирани 
или пелетизирани: 
Од пченка 
Од пченица 

800 0% 

2306 30 00 00 Маслени погачи и други 
цврсти остатоци добиени 
со екстракција на растител-
ни маснотии или масла, 
освен оние од тар.броеви 
2304 и 2305, немелени, ме-
лени или пелетизирани: од 
семе од сончоглед 

500 0% 

 
Л И С Т А 

НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ ДАДЕНИ ОД РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ШВАЈЦАРСКАТА 

КОНФЕДЕРАЦИЈА ЗА 2003 ГОДИНА 
 

ХС Тарифен 
број Наименување 

Преферен-
цијална 
царинска 
стапка 

Тарифна 
квота 

0101 10 10 00 Коњи, живи: Чисти раси 
за приплод 

Слободно Неограни-
чено 

0102 10 Живи животни, вид гове-
да: Чисти раси за приплод: 

Слободно Неограни-
чено 

0103 10 00 00 Свињи живи: Чисти раси 
за приплод 

Слободно Неограни-
чено 

0104 10 10 00 Овци живи: Чисти раси за 
приплод 

Слободно Неограни-
чено 

0104 20 10 00 Кози живи: Чисти раси за 
приплод 

Слободно Неограни-
чено 

0402 Млеко и павлака, концен-
трирани или со додаден 
шеќер или други материи 
за засладување: 

Слободно 50 тони 

0406 90 02 00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0406 90 03 00
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0406 90 04 00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Emmentaler, Gryére, 
Sbrinz, Bergkäse i 
Appenzell: Цело сирење со 
вредност на граница, за 
100 кг нето маса, што над-
минува 401,85 евра но не 
надминува 430,62 евра, со 
содржина на маснотија 
45% или повеќе по маса 
на сува материја и старо 
три или повеќе месеци 
Emmentaler, Gryére, 
Sbrinz, Bergkäse i 
Appenzell: Цело сирење со 
вредност на граница, за 
100 кг нето маса, што над-
минува 430,62 евра, со со-
држина на маснотија 45% 
или повеќе по маса на су-
ва материја и старо три 
или повеќе месеци 
Emmentaler, Gryére, 
Sbrinz, Bergkäse i 
Appenzell: Парчиња паку-
вани во вакуум или инер-
тен гас, со кора најмалку 
од една страна, со нето 
маса од 1 кг или повеќе но 
помалку од 5 кг и со вред-
ност на граница што над-
минува 430,62 евра но не 
надминува 459,39 евра за 
100 кг нето маса, со содр-
жина на маснотија 45% 
или повеќе по маса на су-
ва материја и старо три 
или повеќе месеци 

Слободно 50 тони 

0406 90 5 00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0406 90 06 00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0406 90 13 00
0406 90 15 00
0406 90 17 00
0406 90 18 00

 
 

ex 0406 90 25 00 
ех 0406 90 69 00

 
 

0406 90 79 00

Emmentaler, Gryére, 
Sbrinz, Bergkäse i 
Appenzell: Парчиња паку-
вани во вакуум или инер-
тен гас, со кора најмалку 
од една страна, со нето 
маса од 1 кг или повеќе и 
со вредност на граница 
што надминува 459,39 
евра за 100 кг нето маса, 
со содржина на маснотија 
45% или повеќе по маса 
на сува материја и старо 
три или повеќе месеци 
Emmentaler, Gryére, 
Sbrinz, Bergkäse i 
Appenzell: Парчиња без 
кора, со нето маса помала 
од 450 гр и со вредност на 
граница што надминува 
499,67 евра за 100 кг нето 
маса, со содржина на мас-
нотија 45% или повеќе по 
маса на сува материја и 
старо три или повеќе ме-
сеци, пакувано во вакуум 
или инертен гас, во паку-
вања на кои стои барем 
опис за сирењето, содржи-
ната на маснотија, одго-
ворниот пакувач и земјата 
на производство 
Emmentaler 
Gryére, Sbrinz, 
Bergkäse, Appenzell 
Fromage fribourgeois, 
Vacherin Mont d`Or i Tête 
de Moine 
Tilsit 
Полутврдо и тврдо сирење 
од овчо или козјо млеко 
 
Paulin 
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0701 10 00 00 Компир, свеж или разла-
ден: За сеидба 

Слободно Неограни-
чено 

1302 20 Пектински материи, пе-
ктинати и пектати 

Слободно Неограни-
чено 

2101 11 
 
2101 12 
 
 
 
2101 20 
 

Екстракти, есенции и кон-
центрати врз база на кафе 
Препарати врз база на 
овие екстракти, есенции, 
или концентрати или врз 
база на кафе: 
Екстракти, есенции и кон-
центрати на, чај или мате-
чај, и препарати врз база 
на тие екстракти, есенции 
или концентрати, или врз 
база на чај или мате-чај: 

Царина  
од 25%  

ad valorem

Неограни-
чено 

 
 

 
Л И С Т А 

НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРО-
ИЗВОДИ ШТО ПОТЕКНУВААТ ОД НОРВЕШКА 
 
Анекс 2 

Тарифна 
ознака Наименување  

Квота за 
2003  
година 

0406 Сирење и урда: Слободно 50 тони 
ех 2208 90 48 00 

 
 
 

ех 2208 90 71 00 

Аквавит (дестилиран ал-
кохол зачинет со семе од 
ким) во амбалажа од 2 ли-
три или помала 
Аквавит (дестилиран ал-
кохол зачинет со семе од 
ким) во амбалажа поголе-
ма од 2 литри 

Слободно 5.000 
литри 

 
Л И С Т А 

ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА СТО-
КИ СО  ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА (БЕЗ ЦАРИНИ 

ВО РАМКИ НА КВОТИ) АНЕКС IV (Б) 
 

2003 година 

Тарифна 
ознака 

 
Опис 

Тарифна 
квота 
(тони) 

Применли-
ви 

царини за
надминати
количини 

(%од MFN)
0206 29 Јастиви делови од живот-

ни од видот говеда, замрз-
нати: 
Друго: 

400 70 

0207 Месо и јастиви делови, од 
живина од тарифен број 
0105, свежи, разладени 
или замрзнати: 

3.000 70 

0402 Млеко и павлака, концен-
трирани или со додаден 
шеќер или други материи 
за засладување: 

400 70 

0405 10 Путер: 300 70 
0406 20 
 
0406 30 

Сирење стругано или во 
прав, од сите видови: 
Сирење топено, освен 
стругано или во прав: 

100 70 

0805 10 
0805 20 
 
 
 
 

0805 40 00 00 
0805 50 

Портокали 
Мандарини (вклучувајќи 
тангирски и сатеумас-ман-
дарини); клементина, вил-
кинг и слични хибриди на 
агруми: 
Грејпфрут 
Лимони (Citrus limon, 
Citrus limonum) и лимета 
(Citrus aurantifolia, Citrus 
latifolia): 

8.000 70 

1005 90 00 00 Пченка: - Друго 20.000 70 

 
 
1507 10 
 
1512 11 
 
 
1514 11 
 
  
1514 91 

Соино масло и негови 
фракции: 
Сурово масло, вклучувајќи 
дегумирано (без смола): 
Масло од сончоглед или 
шафраника и нивни фрак-
ции: Сурово масло: 
Репино масло со ниска со-
држина на еручна кисели-
на и негови фракции: Су-
рово масло: 
Друго: Сурово масло: 

15.000 70 

1601 00 Колбаси и слични произ-
води, од месо, од други ја-
стиви месни делови за ја-
дење или од крв, сложени 
прехранбени производи 
врз основа на овие произ-
води: 

1.200 70 

1602 Други приготвени или 
конзервирани производи 
од месо, од јастиви месни 
делови или од крв: 

800 70 

1701 11 
 
 
 
1701 12 

Суров шеќер без додатни 
средства за ароматизација 
или материи за бојосување: 
Шеќер од шеќерна трска: 
Суров шеќер без додатни 
средства за ароматизација 
или материи за бојосува-
ње: Шеќер од шеќерна 
репка: 

15.000 70 

2005 70 Маслинки 1.600 70 

2309 90 20 00
 
 

2309 90 31 00
 
 
 

2309 90 33 00
 
 
 

2309 90 35 00
 
 
 

2309 90 39 00
 
 

2309 90 41 00
 
 
 

2309 90 43 00
 
 
 

2309 90 49 00
 
 

2309 90 51 00
 
 
 

2309 90 53 00
 
 
 

2309 90 59 00
 
 

2309 90 70 00
 
 
 
 
 

2309 90 91 00
 

2309 90 95 00
 
 
 

ех2309  90 99 00

Производи што се употре-
буваат за исхрана на жи-
вотни: 
Производи споменати во 
дополнителната забеле-
шка 5 за Глава 23 
Што не содржи млечни 
производи или со содржи-
на помала од 10% по маса 
на такви производи 
Што содржи не помалку 
од 10% но помалку од 
50% по маса на млечни 
производи 
Што содржи не помалку 
од 50% но помалку од 
75% по маса на млечни 
производи 
Што содржи не помалку 
од 75% по маса на млечни 
производи 
Што не содржи млечни 
производи или со содржи-
на помала од 10% по маса 
на такви производи 
Што содржи не помалку 
од 10% но помалку од 
50% по маса на млечни 
производи 
Што содржи не помалку 
од 50% по маса на млечни 
производи 
Што не содржи млечни 
производи или со содржи-
на помалку од 10% по ма-
са на такви производи 
Што содржи не помалку 
од 10% но помалку од 
50% по маса на млечни 
производи 
Што содржи не помалку 
од 50% по маса на млечни 
производи 
Што не содржи скроб, 
гликоза, гликозен сируп, 
малтодекстрин или сируп 
од малтодекстрин, но со 
содржина на млечни про-
изводи 
Резанки од шеќерна репка 
со додадена меласа 
Што содржи 49% или по-
веќе по маса на холин хло-
рид, на органска или неор-
ганска база 
Друго, освен за премикси 

12.000 70 
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Л И С Т А 
ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЗЕМ-
ЈОДЕЛСКИ СТОКИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА  
(КОНЦЕСИИ ВО РАМКИ НА КВОТИ) АНЕКС IV (Ц)  

2003 година 
КП код 

 Опис Количина
(тони) 

Применливи
царини 

(%од MFN)
0203 Месо свинско, свежо, раз-

ладено или замрзнато 
2.000 70% 

0406 10 
 
 
0406 40 
 
0406 90 

Младо (незрело или несо-
лено) сирење, вклучувајќи 
сирење од сурутка и урда: 
Сирење прошарано со си-
на мувла: 
Друго сирење: 

600 70% 

 
Л И С Т А 

ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЗЕМ-
ЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД РЕ-
ПУБЛИКА ХРВАТСКА БЕЗ ЦАРИНА И ВО РАМКИ 
НА КВОТИ И СО 50% НАМАЛЕНА ЦАРИНА И ЦА-
РИНСКИ ДАВАЧКИ ЗА НАДМИНАТИ КОЛИЧИНИ  
П Р И Л О Г 1 (а)  

Тарифна 
ознака Опис 

Квоти за 
прво полу-
годие 2003 
год. (во то-

ни) 

Применли-
ви царини 
за надми-
нати коли-
чини (% од 
МФН) 

 
0203 21 
0203 22 
 
0203 29 

Месо свинско, замрзнато: 
Трупови и полутки: 
Бутови, плешки и парчи-
ња од нив, со коски: 
Друго: 

150 50 

0401 20 Млеко и павлака, некон-
центрирани и без додаден 
шеќер или други материи 
за засладување: Со содр-
жина на маснотија, што 
надминува 1% но не над-
минува 6% по маса: 

300 50 

0402 21 Млеко и павлака, концен-
трирани или со додаден 
шеќер или други материи 
за засладување: Во прав, 
гранули или други цврсти 
форми со содржина на 
маснотија, што надминува 
1,5% по маса: Без додаден 
шеќер  или други материи 
за засладување: 

5 50 

0406 30 
 
0406 90 

Сирење топено, освен 
стругано или во прав: 
Друго сирење: 

75 
 

75 

50 
 

50 
1101 00 Брашно од пченица или 

наполица: 
100 50 

1512 19 Масла од сончоглед или 
шафраника и нивни фрак-
ции: Друго 

100 50 

1601 00 Колбаси и слични произво-
ди, од месо, од други јасти-
ви месни делови за јадење 
или од крв, сложени пре-
хранбени производи врз 
основа на овие производи: 

200 50 

1602 Други приготвени или 
конзервирани производи 
од месо, од јастиви месни 
делови или од крв: 

500 50 

2103 90 90 Сосови и препарати на со-
сови; мешани мирудии и 
мешани мирудиски средс-
тва: Друго: Друго: 

75 50 

2104 10 Супи и чорби и препарати 
за тие производи: 

200 50 

2106 Прехранбени производи 
на друго место неспомна-
ти или опфатени: 

250 50 

2401 10 Тутун, суров и непрерабо-
тен: Тутун, неоджилен/не-
режан: 

1.250 50 

2402 20 Цигари што содржан тутун: 5 50 

 Л И С Т А 
ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЗЕМ-
ЈОДЕЛСКИ СТОКИ СО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИ-
КА ХРВАТСКА БЕЗ ЦАРИНА И ЦАРИНСКИ ДА-
ВАЧКИ ВО РАМКИ НА КВОТИ И ПРОГРЕСИВНО  
НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНА И ЦАРИНСКИ ДАВА-

ЧКИ ВО ТРАНЗИЦИОНЕН ПЕРИОД ЗА  
НАДМИНАТИ КОЛИЧИНИ 

 
П Р И Л О Г 1 (б) 
 

Тарифна 
ознака Опис 

Квоти за пр-
во полуго-
дие 2003 
год. (во то-

ни) 

Применли-
ви царини 
за надмина-
ти количи-
ни (% од 

МФН) 2003

0207 12 

0207 14 

Месо и јастиви делови 
од живина од тар. број 
0105, замрзнати: 
Несечено, во парчиња, 
замрзнато: 
Парчиња и јастиви дело-
ви, замрзнати: 

600 30 

1704 90 Производи од шеќер 
(вклучувајќи бела чоко-
лада) без какао: Друго: 

150 30 

1806 Чоколада и други пре-
хранбени производи што 
содржат какао: 

275 30 

1905 90 Леб, печива, колачи, 
бисквити и други пекар-
ски производи, со дода-
ток на какао или без до-
даток на какао; нафора, 
капсули за фармацевтска 
употреба, обланди, ори-
зова хартија и слични 
производи: Друго 

55 30 

2202 90 Други безалкохолни пи-
јалаци, освен сокови од 
овошје или зеленчук што 
се распоредуваат во тар. 
број 2009: Друго: 

175 30 

2208 20 Алкохолни пијалаци до-
биени со дестилација на 
вина, на пулпа или коми-
на, од грозје: 

400 30 

2209 00 Оцет и замена за оцет 
добиени од оцетна кисе-
лина: 

250 30 

 
 

Л И С Т А 
ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЗЕМ-
ЈОДЕЛСКИ СТОКИ СО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИ-
КА ХРВАТСКА СО МФН ЦАРИНА И ПО ТРАНЗИ-

ЦИОНИОТ ПЕРИОД 
 
 

П Р И Л О Г 1 (ц) 
 
Тарифна 
ознака Опис МФН 

 
0203 11 
0203 12 
0203 19 

Месо свинско, свежо или разладено: 
Трупови и полутки: 
Бутови, плешки и парчиња од нив со коски: 
Друго: 

 

1701 99 Шеќер од шеќерна трска или од шеќер-
на репка и хемиски чиста сахароза, во 
цврста состојба: Друго: Друго: 

 

2204 Вино од свежо грозје, вклучувајќи за-
јакнати вина; шира од грозје, освен 
онаа од тар. број 2009: 

 

2401 20 Тутун, суров и непреработен: тутун, 
делумно или целосно оджилен/режан: 
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Л И С Т А 
НА ЦАРИНСКИ КВОТИ НА СТОКИ КОИ СЕ УВЕ-
ЗУВААТ ОД РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА ВО РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2003 ГОДИНА 
 
Тарифна 
ознака 

(макед.) 
Наименување 

Квоти за I по-
лугодие од 
2003 год.  

Царинска
стапка 

0207 Месо и јастиви делови 
од живина од тарифен 
број 0105, свежи, разла-
дени или замрзнати: 

1500 т. 0% 

0713 40 00 90 Сушен мешункаст зелен-
чук, во зрно, лупен или 
нелупен или кршен: Ле-
ќа: Друга 

250 т. 0% 

0802 22 00 00 Друго јатчесто овошје во 
лушпа, свежо или суше-
но: Лешници (Coryles. 
spp): Лупени 

125 т. 0% 

0805 Агруми, свежи или су-
шени: 

4.000 т. 0% 

0806 20 Грозје: Сушено: 1.250 т. 0% 
1509 10 90 00 Маслиново масло и не-

гови фракции, пречисте-
но или непречистено, но 
хемиски немодификува-
но: Од првото пресува-
ње: Друго 

50 т. 0% 

1604 14 

1604 20 70 00 

Приготвени или конзер-
вирани риби: Цели или 
во парчиња, но немеле-
ни: Туни, трупови, пру-
гавци и паламиди (Sarda 
spp.): 
Други приготвени или 
конзервирани риби: Дру-
го: Од туни, мали туни 
од Пацификот или друга 
риба од родот Euthynnas. 

175 т. 0% 

2005 70 Друг зеленчук приготвен 
или конзервиран на друг 
начин освен во оцет или 
оцетна киселина, неза-
мрзнат, освен произво-
дите од тар. број 2006: 
Маслинки: 

350 т. 0% 

2008 Овошје, јатчесто овошје 
и други јастиви делови 
на растенија, поинаку 
приготвени или конзер-
вирани со додавање или 
без додавање на шеќер 
или други средства за 
засладување или алко-
хол на друго место нес-
помнати или опфатени: 

100 т. 0% 

2203 00 Пиво добиено од слад: 150 т. 50% 
помалку 

2905 43 00 00 
 

2905 44 

Други полихидроксилни 
алкохоли: Манитол: 
Други полихидроксилни 
алкохоли: Д-Глуцитол 
(сорбитол): 

неограничено 
 

неограничено 

0% 
 

0% 

3505 Декстрини и други мо-
дификувани скробови 
(на пр. прежелатинизи-
рани или естерификува-
ни скробови); лепила врз 
база на скробови, или 
врз база на декстрини 
или други модификува-
ни скробови: 

неограничено 0% 

3809 Средства за доработка, 
носачи на бои кои слу-
жат за забрзување на бо-
јосувањето или за фи-
ксирање на материите за 
бојосување и други про-
изводи и препарати (на 
пр. средства за аперату-
ра и нагризување), што 
се употребуваат во инду-
стријата на текстил, хар-
тија, кожа или во слични 
индустрии, на друго ме-
сто неспомнати ниту оп-
фатени 

неограничено 0% 

5201 00 Памук, невлачен или не-
чешлан 

неограничено 0% 

5301 Лен, суров или прерабо-
туван но не преден, кол-
чишта и отпадоци од лен 
(вклучувајќи и отпадоци 
од предиво и скубени 
текстилни материјали): 

неограничено 0% 

5302 Коноп (Cannabis sativa 
L) суров или преработу-
ван но не преден, колчи-
шта и отпадоци од коноп 
(вклучувајќи и отпадоци 
од предиво и скубен тек-
стилен материјал): 

неограничено 0% 

___________ 
1729. 

Врз основа на член 27 став 3 и 4 од Законот за високо-
то образование (“Службен весник на РМ“ бр. 64/2000), 
Одборот за акредитација на високото образование, на 
седницата одржана на 10.06.2002 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА РАБОТАТА, НАЧИНОТ НА ОДЛУЧУВА-
ЊЕ, МЕТОДОЛОГИЈАТА И ПОСТАПКАТА  ЗА АК-
РЕДИТАЦИЈА  НА ОДБОРОТ ЗА  АКРЕДИТАЦИЈА  

НА  ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот за работата, начинот на  одлучува-

ње, методологијата и постапката за акредитација на 
Одборот за акредитација на високото образование 
(“Службен весник на РМ“ бр. 47/2001), во насловот на 
главата II, пред членот 2, зборовите: “и начин на одлу-
чување“ се бришат. 

Во членот 2 се додава нов став 5 кој гласи: 
“Материјалот од став 4 на овој член до Одборот за 

акредитација се доставува во дваесет примероци“. 
 

Член 2 
По членот 5 се додава нова глава III која гласи: 

“III Начин на одлучување на Одборот за акредитација“. 
 

Член 3 
Во членот 8, став 2, во третиот ред, по зборот “ос-

новачот“, се додаваат зборовите: “односно по елабора-
тот за вршење високообразовна дејност“. 

 
Член 4 

Постојната глава III станува глава IV,  а насловот се 
менува и гласи: “Методологија на вреднување на ис-
полнетоста на условите за акредитација“. 

 
Член 5 

Во членот 11, на крајот точката се брише и се дода-
ваат зборовите: “и со постапката за акредитација утвр-
дена со овој правилник“. 

 
Член 6 

По членот 11 се додава нова глава V која гласи: 
“V Постапка за акредитација“. 

 
Член 7 

По член 12 се додава нов член 12-а кој гласи: 
 

“Член 12-а 
Одборот за акредитација одлучува по барање отка-

ко ќе биде доставена целокупната документација во 
согласност со закон, Правилникот за нормативите и 
стандардите за основање на високообразовни установи 
и вршење на високообразовна дејност и овој правил-
ник“. 

Член 8 
Во членот 13 ставовите 2 и 3 се менуваат и гласат: 
“Потребната документација за основање високоо-

бразовна установа односно за вршење високообразовна 
дејност се доставува согласно следните списоци: 
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1. Список за потребната документација за основање 
на државна високообразовна установа (Прилог 1); 

2. Список за потребната документација за основање 
приватна високообразовна установа (Прилог 2); 

3. Список за потребната документација за акредита-
ција на студиска програма за организирање студии за 
нов профил на стручен кадар на државна високообра-
зовна установа (Прилог 3); 

4. Список за потребната документација за акредита-
ција на студиска програма за организирање студии за 
нов профил на стручен кадар на приватна високообра-
зовна установа (Прилог 4); 

5. Список за потребната документација за  вршење 
високообразовна дејност од странска високообразовна 
установа на територијата на Република Македонија 
(Прилог 5). 

Прилозите од ставот 2 на овој член се составен дел 
на овој правилник“. 

Член 9 
По членот 13 се додава нов член 13-а кој гласи:  

“Член 13-а 
Одборот за акредитација барањата за акредитација 

на студиските програми ќе ги разгледува доколку се 
доставени заклучно со 30 ноември во тековната година 
за наредната учебна година. 

Одборот за акредитација прелиминарно одлучува 
дали ќе отвори постапка по барањето и за распоредува-
њето на барањето на надлежната комисија“. 

 
Член 10 

Во членот 18 ставот 3 се брише.  
Член 11 

Членот 19 се брише.  
Член 12 

Главата IV станува глава VI.  
Член 13 

         Членот 21 се менува и гласи: 
“Членот на Одборот за акредитација има право и 

должност да учествува во работата на седниците на 
Одборот за акредитација, да ги изнесува своите ставо-
ви и мислења и да одлучува по прашањата што се на 
дневен ред“. 

Член 14 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во “Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се објави по добивањето согласност од Влада-
та на Република Македонија. 

 
Бр. 12-470/17                           Претседател 

10 јуни 2002 година         на Одборот за акредитација, 
     Скопје                  проф. д-р Тито Беличанец, с.р. 
 
                                                                     ПРИЛОГ 1 

 
С П И С О К 

ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСНОВАЊЕ 
НА ДРЖАВНА ВИСОКООБРАЗОВНА УСТАНОВА 

 
1. Проект за основање на државна високообразовна 
установа, којшто треба да содржи податоци за: 
- студиска област која што ќе се изучува; 
- опис на студиските програми за целата студиска 
област, како и за одделните студиски групи, оддели 
и насоки; 
- соодветни простории и опрема за изведување на на-
ставно-образовната, научната и уметничката дејност; 
- изворот на неопходните финансиски средства за 
вршење на дејноста; 
- можноста за обезбедување на потребниот број ли-
ца за изведување на наставата, а кои ги исполнуваат 
условите за избор во наставно-научни звања;  
- план за начинот на исполнување на другите усло-
ви што се утврдени со Правилникот за нормативите 
и стандардите за основање на високообразовни ус-
танови и вршење на високообразовна дејност. 

2. Прилози кон Проектот: 
2.1. Предлог за донесување на закон за основање на 
државна високообразовна установа 
- Основачот, односно Собранието на Република Ма-
кедонија донесува Предлог за донесување на закон 
за основање на државна високообразовна установа, 
којшто заедно со другата документација се прило-
жува кон Проектот. 
2.2. Документација за обезбедување на сопствени 
простории или простории под закуп кои се соодвет-
ни за вршење на високообразовната дејност: 
- заверена копија од Одлуката на Владата на Репуб-
лика Македонија за доделување на градежно земји-
ште сопственост на Република Македонија, кога об-
јектот за вршење на високообразовна дејност е во 
фаза на изградба на тоа земјиште; 
- имотен лист издаден од Државниот завод за гео-
детски работи за сопственоста на основачот над гра-
дежното земјиште на коешто се гради објектот за 
вршење на високообразовна дејност; 
- заверена копија од одобрението за градење на об-
јектот наменет за вршење на високообразовна деј-
ност, доколку тој е во процес на изградба. 
2.3. Список на опрема и на наставни средства за вр-
шење на дејноста што одговараат на нормативите и 
стандардите за вршење на високообразовна дејност; 
- списокот треба да содржи податоци за опремено-
ста на високообразовната установа со технички и со 
нагледни средства по вид, број и намена. 
2.4. Список на потребниот број лица коишто можат 
да бидат избрани во наставно-научни, односно на-
ставни и соработнички звања и да стекнат работен 
однос за сите наставни предмети предвидени во сту-
диската програма, најмалку за првите две години на 
студии; 
- списокот треба да содржи податоци за: името и пре-
зимето на кандидатот, дата на раѓање, степен на 
образование, односно научен степен, каде и кога го 
завршил образованието, односно се стекнал со нау-
чен степен, доколку е во работен однос, да се наведе 
институцијата каде работи и звањето во кое е избран. 
2.5. Писмена изјава од кандидатот за избор на на-
ставник односно соработник, дека е подготвен да 
заснова работен однос согласно член 141 од Законот 
за високото образование. 
3. Други документи и докази што служат како доказ 
дека основачот може да ги исполни и другите усло-
ви што се утврдени со Правилникот за нормативи и 
стандарди за основање високообразовни установи и 
за вршење високообразовна дејност. 

 
ПРИЛОГ 2 

 
С П И С О К 

ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСНОВАЊЕ 
НА ПРИВАТНА ВИСОКООБРАЗОВНА УСТАНОВА 

 
1. Проект за основање на приватна високообразовна 
установа, кој што треба да содржи податоци за:  
- студиската област која што ќе се изучува; 
- опис на студиските програми за целата студиска 
област, како и за одделните студиски групи, оддели 
и насоки; 
- соодветни простории и опрема за изведување на на-
ставно-образовната, научната и уметничката дејност; 
- изворот на неопходните финансиски средства за 
вршење на дејноста; 
- можноста за обезбедување на потребниот број ли-
ца за изведување на наставата, а кои ги исполнуваат 
условите за избор во наставно-научни звања; 
- план за начинот на исполнување на другите усло-
ви што се утврдени со Правилникот за нормативите 
и стандардите за основање на високообразовни ус-
танови и вршење на високообразовна дејност. 
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2. Прилози кон Проектот: 
2.1. Предлог на одлука за основање на приватна ви-
сокообразовна установа 
Основачот донесува предлог-одлука во која се содр-
жани: 
- областите во кои ќе се врши високообразовната 
дејност; 
- видот, називот и седиштето на високообразовната 
установа; 
- изворот и начинот на финансирањето; 
- правата и обврските на основачот и 
- други податоци што се од значење за основањето 
на високообразовната установа. 
2.2. Документација за обезбедување на сопствени 
простории или простории под закуп кои се соодвет-
ни за вршење на високообразовната дејност: 
- заверена копија кај нотар од документот (решение, 
договор и др.) за сопственоста на основачот на про-
стории наменети за изведување на високообразовна 
дејност; 
- заверена копија од договорот за користење просто-
рии под закуп за вршење на високообразовна деј-
ност, што основачот го склучил со сопственикот на 
просториите; 
- заверена копија од Одлуката на Владата на Репуб-
лика Македонија за доделување на градежно земји-
ште сопственост на Република Македонија, кога об-
јектот за вршење на високообразовна дејност е во 
фаза на изградба на тоа земјиште; 
- имотен лист издаден од Државниот завод за гео-
детски работи за сопственоста на основачот над гра-
дежното земјиште на кое што се гради објектот за 
вршење на високообразовна дејност; 
- заверена копија од одобрението за градење на об-
јектот наменет за вршење на високообразовна деј-
ност, доколку тој е во процес на изградба. 
2.3. Список на опрема и на наставни средства за вр-
шење на дејноста што одговараат на нормативите и 
стандардите за вршење на високообразовна дејност; 
- списокот треба да содржи податоци за опремено-
ста на високообразовната установа со технички и со 
нагледни средства по вид, број и намена. 
2.4. Список на потребниот број лица што можат да 
бидат избрани во наставно-научни, односно наставни 
и соработнички звања и да стекнат работен однос за 
сите наставни предмети предвидени во студиската 
програма, најмалку за првите две години на студии; 
- списокот треба да содржи податоци за: името и 
презимето на кандидатот, дата на раѓање, степен на 
образование, односно научен степен, каде и кога го 
завршил образованието, односно се стекнал со нау-
чен степен, доколку е во работен однос, да се наведе 
институцијата каде работи и во кое зваење е избран. 
2.5. Писмена изјава од кандидатот за избор на на-
ставник односно соработник, дека е подготвен да 
заснова работен однос согласно член 141 од Законот 
за високото образование. 
2.6. Извори на финансирање. 
2.7.Финансиски план за одржливо ниво на финанси-
рање на приватната високообразовна установа во 
циклус од 4 години. 
2.8. Доказ за обезбедените гаранции за надомест на 
школарината и другите трошоци во случај високообра-
зовната установа да престане со работа пред време; 
- оригинален документ или заверена копија кај но-
тар од документот издаден од банка, државен орган 
или друга институција за обезбедени средства како 
гаранција за надомест на школарината. 
3. Други документи и докази што служат како доказ 
дека основачот може да ги исполни и другите усло-
ви што се утврдени со Правилникот за нормативи и 
стандарди за основање високообразовни установи и 
за вршење високообразовна дејност. 
4. Одобрение од Владата на Република Македонија 
кога странско правно или физичко лице основа при-
ватна високообразовна дејност. 

ПРИЛОГ 3  
С П И С О К 

НА ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТA-  
ЦИJA НА СТУДИСКА ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗИРА-
ЊЕ СТУДИИ ЗА НОВ ПРОФИЛ НА СТРУЧЕН КАДАР  
НА ДРЖАВНА ВИСОКООБРАЗОВНА УСТАНОВА  
1. Елаборат за организирање студии за нов профил 
на стручен кадар кој содржи: 
- опис на студиската програма за нов профил на стру-
чен кадар кој содржи: услови за запишување, опис на 
профилот, стручен назив, академско стручно односно 
научно звање; траење на студиите, список на задол-
жителните, на изборните и на факултативните на-
ставни предмети, неделен фонд на часови, распоред 
на наставните предмети според кредит-системот, ус-
лови за запишување на нови наставни предмети во 
друг семестар, односно во повисока година на сту-
дии; начинот, облиците и техниката на наставата 
(предавања, вежби, практична настава и др.); 
- соодветни просторни услови и опрема за оствару-
вање на образовната, на научната, односно уметнич-
ката дејност и стручната дејност; 
- изворот на финансиските средства; 
- можноста за обезбедување на потребниот број ли-
ца кои ги исполнуваат условите и кои можат да би-
дат избрани во наставно-научни, научни, наставни и 
соработнички звања, за сите наставни предмети 
предвидени со студиската програма, најмалку за пр-
вите две години на студии; 
- план за начинот на исполнување на другите усло-
ви што се утврдени со Правилникот за нормативите 
и стандардите за основање на високообразовни 
установи и вршење на високообразовна дејност. 
2. Прилози кон Елаборатот: 
2.1. Одлука од наставно-научниот односно настав-
ничкиот совет на високообразовната установа за до-
несени студиски програми за организирање на нови 
профили на стручни кадри. 
2.2. Одлука од универзитетот за давање согласност 
на студиските програми.  
2.3. Документација за обезбедени простории кои 
што се соодветни за вршење на новата високообра-
зовна дејност, согласно Правилникот за нормативи-
те и стандардите за основање на високообразовни 
установи и вршење на високообразовна дејност. 
2.4. Список на опрема и на наставни средства за вр-
шење на дејноста што одговараат на нормативите и 
стандардите за вршење на високообразовна дејност; 

- списокот треба да содржи податоци за опреме-
носта на високообразовната установа со технички и 
со нагледни средства по вид, број и намена. 
2.5. Списокот на потребниот број лица кои што се 
избрани или кои што можат да бидат избрани во на-
ставно-научни, односно наставни и соработнички 
звања за сите наставни предмети предвидени во сту-
диската програма најмалку за првите две години на 
студии и писмена изјава од кандидатот: 
- списокот треба да содржи податоци за: името и 
презимето на кандидатот, дата и место на раѓање, 
степен на образование, односно научен степен, каде 
и кога го завршил образованието, односно се 
стекнал со научен степен, доколку е во работен од-
нос, да се наведе институцијата каде што работи, во 
кое звање е избран; 
- доколку кадарот се обезбедува од постојниот на-
ставен и соработнички кадар на високообразовната 
установа, во списокот да се наведат и податоци за 
наставните предмети кои што ги предаваат со вкуп-
ниот број на часови; 
- писмена изјава од кандидатот за избор на настав-
ник или соработник дека е подготвен да заснова ра-
ботен однос согласно член 141 од Законот за висо-
кото образование. 
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2.6. Други документи што служат како доказ дека 
основачот може да ги исполни и другите услови 
што се утврдени со Правилникот за нормативите и 
стандардите за основање на високообразовни уста-
нови и вршење на високообразовна дејност. 

 
ПРИЛОГ 4 

 
С П И С О К 

НА ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТА-
ЦИЈА НА СТУДИСКА ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗИРА-
ЊЕ СТУДИИ ЗА НОВ ПРОФИЛ НА СТРУЧЕН КАДАР 
НА ПРИВАТНА ВИСОКООБРАЗОВНА УСТАНОВА 

 
1. Елаборат за организирање студии за нов профил 
на стручен кадар кој содржи: 
- опис на студиската програма за нов профил на стру-
чен кадар кој содржи: услови за запишување, опис на 
профилот, стручен назив, академско стручно односно 
научно звање; траење на студиите, список на задол-
жителните, на изборните и на факултативните настав-
ни предмети, неделен фонд на часови, распоред на 
наставните предмети според кредит-системот, услови 
за запишување на нови наставни предмети во друг се-
местар, односно во повисока година на студии; начи-
нот, облиците и техниката на наставата (предавања, 
вежби, практична настава и др.); 
- соодветни просторни услови и опрема за оствару-
вање на образовната, на научната, односно уметнич-
ката дејност и стручната дејност; 
- изворот на финансиските средства; 
- можноста за обезбедување на потребниот број ли-
ца кои ги исполнуваат условите и кои можат да би-
дат избрани во наставно-научни, научни, наставни и 
соработнички звања, за сите наставни предмети 
предвидени со студиската програма, најмалку за пр-
вите две години на студии; 
- план за начинот на исполнување на другите услови 
што се утврдени со Правилникот за нормативите и 
стандардите за основање на високообразовни уста-
нови и вршење на високообразовна дејност. 
2. Прилози кон Елаборатот: 
2.1. Одлука од наставно-научниот односно настав-
ничкиот совет или друг соодветен стручен орган на 
високообразовната установа за донесени студиски 
програми за организирање на нови профили на 
стручни кадри. 
2.2. Одлука од универзитетот за давање согласност 
на студиските програми, доколку приватната висо-
кообразовна установа е во состав на универзитет. 
2.3. Документација за обезбедени простории коишто 
се соодветни за вршење на новата високообразовна 
дејност, согласно Правилникот за нормативите и 
стандардите за основање на високообразовни уста-
нови и вршење на високообразовна дејност. 
2.4. Список на опрема и на наставни средства за вр-
шење на дејноста што одговараат на нормативите и 
стандардите за вршење на високообразовна дејност. 
- списокот треба да содржи податоци за опремено-
ста на високообразовната установа со технички и со 
нагледни средства по вид, број и намена. 
2.5. Списокот на потребниот број лица коишто се 
избрани или коишто можат да бидат избрани во на-
ставно-научни, односно наставни и соработнички 
звања за сите наставни предмети предвидени во сту-
диската програма најмалку за првите две години на 
студии и писмена изјава од кандидатот: 
- списокот треба да содржи податоци за: името и 
презимето на кандидатот, дата и место на раѓање, 
степен на образование, односно научен степен, каде 
и кога го завршил образованието, односно се стек-
нал со научен степен, доколку е во работен однос, 
да се наведе институцијата каде што работи, во кое 
звање е избран; 

- доколку кадарот се обезбедува од постојниот на-
ставен и соработнички кадар на високообразовната 
установа, во списокот да се наведат и податоци за 
наставните предмети коишто ги предаваат со вкуп-
ниот број на часови; 
- писмена изјава од кандидатот за избор на настав-
ник или соработник дека е подготвен да заснова ра-
ботен однос согласно член 141 од Законот за висо-
кото образование. 
2.6. Извори на финансирање. 
2.7. Финансиски план за одржливо ниво на финан-
сирање на приватната високообразовна установа во 
циклус од 4 години. 
2.8. Доказ за обезбедените гаранции за надомест на 
школарината и другите трошоци во случај високообра-
зовната установа пред време да ги укине студиите; 
- оригинален документ или заверена копија кај но-
тар од документ издаден од банка, државен орган 
или друга институција за обезбедени средства како 
гаранција за надомест на школарината. 
2.9. Други документи што служат како доказ дека 
основачот може да ги исполни другите услови што 
се утврдени со Правилникот за нормативите и стан-
дардите за основање на високообразовни установи и 
вршење на високообразовна дејност. 

 
ПРИЛОГ 5 

 
С П И С О К 

НА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ВРШЕЊЕ 
ВИСОКООБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ ОД СТРАНСКА ВИ-
СОКООБРАЗОВНА УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

1. Елаборат за вршење на високообразовна дејност 
кој треба да содржи податоци за: 
- студиската област којашто ќе се изучува; 
- опис на студиските програми за целата студиска 
област, како и за одделните студиски групи, оддели 
и насоки; 
- соодветни простории и опрема за изведување на 
наставно-образовната, научната и уметничката деј-
ност; 
- изворот на финансиски средства неопходни за вр-
шење на дејноста; 
- потребниот број наставници и соработници за ос-
тварување на високообразовната дејност, избрани во 
наставно-научни, наставни и соработнички звања; 
- план за начинот на кој ќе бидат исполнети и други-
те услови утврдени со Правилникот за нормативите 
и стандардите за основање на високообразовни 
установи и вршење на високообразовна дејност. 
2. Прилози кон Елаборатот: 
2.1. Документација за признат статус на високообра-
зовна установа и право да врши високообразовна деј-
ност, издадена од надлежен орган во државата од ка-
де потекнува странската високообразовна установа. 
2.2. Документација за обезбедување на сопствени 
простории или простории под закуп кои се соодвет-
ни за вршење на високообразовната дејност: 
- заверена копија кај нотар од документот (решение, 
договор и др.) за сопственоста на основачот на про-
стории наменети за изведување на високообразовна-
та дејност; 
- заверена копија од договорот за користење просто-
рии под закуп за вршење на високообразовна деј-
ност, што основачот го склучил со сопственикот на 
просториите. 
2.3. Список на опрема и на наставни средства за вр-
шење на дејноста што одговараат на нормативите и 
стандардите за вршење на високообразовна дејност; 
- списокот треба да содржи податоци за опремено-
ста на високообразовната установа со технички и со 
нагледни средства по вид, број и намена. 
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2.4. Список на потребниот број наставници и сора-
ботници за остварување на високообразовната деј-
ност избрани во наставно-научни, наставни и сора-
ботнички звања за сите наставни предмети предви-
дени во студиската програма, најмалку за првите 
две години на студии; 
- списокот треба да содржи податоци за: името и 
презимето на кандидатот, дата на раѓање, степен на 
образование, односно научен степен, каде и кога го 
завршил образованието, односно се стекнал со нау-
чен степен, доколку е во работен однос, да се наведе 
институцијата каде работи и во кое звање е избран. 
2.5. Финансиски план за одржливо ниво на финан-
сирање на вршењето на високообразовната дејност 
во циклус од 4 години. 
2.6. Доказ за обезбедените гаранции за надомест на 
школарината и другите трошоци во случај високоо-
бразовната установа предвреме да престане со вр-
шењето на високообразовната дејност; 
- оригинален документ или заверена копија кај но-
тар од документот издаден од банка, државен орган 
или друга институција за обезбедени средства како 
гаранција за надомест на школарината. 
2.7. Други документи и докази што служат како до-
каз дека основачот може да ги исполни и другите 
услови што се утврдени со Правилникот за нормати-
ви и стандарди за основање високообразовни уста-
нови и за вршење високообразовна дејност. 

_______________________________________________ 
 
АДВОКАТСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

39. 
С Т А Т У Т 

НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

 
I. ОПШТА ОДРЕДБА 

 
Член 1 

Со овој статут се уредува делокругот на работа, ор-
ганизацијата и работата  на Адвокатската комора на Ре-
публика Македонија (во натамошниот текст: Комора-
та), нејзините органи и тела, општите акти и постапка-
та за нивно донесување, начинот и постапката за при-
ем, упис и бришење од Именикот на адвокатите, Име-
никот на адвокатските друштва, Именикот на адвокат-
ските стручни соработници и Именикот на адвокатски-
те приправници, правата и должностите на адвокатите, 
адвокатските стручни соработници и адвокатските 
приправници, постапката за издавање и одземање на 
лиценца, финансирање на Комората и други прашања. 

 
II. ДЕЛОКРУГ НА РАБОТА НА КОМОРАТА 
 

Член 2 
Комората во извршувањето на работите од својот де-

локруг обезбедува унапредување на адвокатурата како са-
мостојна и независна јавна служба и ефикасно обезбеду-
вање правна помош и вршење јавни овластувања. 

Работите од својот делокруг, Комората ги извршува 
самостојно и независно, врз основа и во рамките на 
Уставот, Законот за адвокатурата и други закони, меѓу-
народните договори, Статутот, Кодексот на адвокат-
ската етика и други прописи и општи акти. 

 
Член 3 

Комората:  
- ја претставува адвокатурата; 
- ги застапува интересите на адвокатурата; 
- обезбедува услови за непречено вршење на адво-

катската дејност, во рамките на независноста, самостој-
носта и јавноста на адвокатската професија; 

- решава за стекнување и престанок на правото на вр-
шење адвокатска дејност и упис и бришење во Именикот 
на адвокатите; Именикот на адвокатските стручни сора-
ботници и Именикот на адвокатските приправници; 

- врши упис и бришење во Именикот на адвокат-
ските друштва; 

- издава и одзема лиценци; 
- решава за одговорноста за повреда на адвокатска-

та должност и угледот на адвокатурата; 
- решава за привремена забрана на вршење адвокат-

ска дејност; 
- донесува Тарифа за награда и надоместок на тро-

шоците на адвокатите; 
- донесува акти на Комората; 
- донесува Кодекс на адвокатската етика; 
- се грижи за стручно оспособување и усовршување 

на адвокатските стручни соработници и адвокатските 
приправници; 

- одлучува за реципроцитетот ; 
- остварува соработка со сите правни институции 

во државата, како и со оние кои директно или инди-
ректно можат да помогнат во остварувањето на целите 
и задачите на адвокатурата; 

- ја развива адвокатската етика; 
- воспоставува и ја развива соработката со други адво-

катски комори и меѓународни адвокатски асоцијации и 
- врши други работи што се ставени во надлежност 

на адвокатурата како самостојна и независна јавна 
служба. 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ  

НА КОМОРАТА 
 

Член 4 
Називот на Комората е: АДВОКАТСКА КОМОРА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА.  
 

Член 5 
Комората има својство на правно лице. 
За своите обврски Комората одговара со целиот 

свој имот.  
Член 6 

Седиштето на Комората е во Скопје. 
 

Член 7 
Комората има печат, штембил и лого. 
Печатот на Комората има тркалезна форма со преч-

ник од 3см., во чија внатрешна страна полукружно е 
испишано: Адвокатска комора на Република Македо-
нија, а во средината симболот. 

Штембилот е со правоаголна форма и на него е ис-
пишано: Адвокатска комора на Република Македонија 
и празен простор за број и датум на актот што се прима 
или испраќа и во последниот ред стои: во Скопје. 

 
Член 8 

Работата на органите на Комората е јавна. 
При одлучување во одредени случаи и за одредени 

прашања, јавноста во работата на Комората може да 
биде исклучена со акт на Комората. 

 
Член 9 

Комората, врз основа на одлука на Собранието на 
Комората, може да членува  во адвокатски меѓународ-
ни организации и други правни асоцијации и здруже-
нија во земјата и во странство. 

 
Член 10 

На подрачјето на основен суд во Република Маке-
донија се основа адвокатска заедница (во натамошниот 
текст: АЗ), освен за подрачјето на основните судови на 
град Скопје каде се основаат четири адвокатски заед-
ници (АЗ Скопје 1; АЗ Скопје 2; АЗ Скопје 3 и АЗ 
Скопје 4) кои бројат еднаков број адвокати.  
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Бројот и припадноста на адвокатите на адвокатска-
та заедница ги утврдува Управниот одбор со своја од-
лука.  

Адвокатската заедница ја сочинуваат сите адвокати 
запишани во Именикот на адвокатите, коишто имаат 
седиште на канцеларијата на подрачјето утврдено во 
став 1 од овој член. 

Член 11 
Името на адвокатските заедници гласи: АДВОКАТ-

СКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - 
Адвокатска заедница..., со додавање на градот за кој е 
основана заедницата, а за адвокатските заедници на 
градот Скопје името: Адвокатска заедница Скопје  1; 2; 
3 или 4. 

Член 12 
Адвокатската заедница ги има следните права и 

должности:  
- избира претседател на АЗ, 
- се грижи за угледот и достоинството на адвокату-

рата како професија, 
- избира свои претставници во органите на АКРМ, 
- разгледува прашања, дава мислења и предлози до 

органите на АКРМ, 
- комуницира со судовите од месна надлежност ка-

де делува АЗ  во врска со прашања кои се од интерес  
на АЗ, 

- соработува со  други АЗ по прашања кои се од за-
еднички интерес,  

- врши и други работи кои со одлука на орган на 
АКРМ им се доверени. 

Собирот на адвокати на АЗ избира  претседател, за-
меници претседатели по предлог на претседателот, 
претставници во  собранието  на АКРМ  и зазема мис-
лења и дава предлози  од интерес за АЗ.  

Со АЗ раководи претседател, чиј избор го врши со-
бирот на адвокати.  

Мандатот  на претседателот и неговите заменици е 
две години без ограничување на изборот.  

Со Правилник донесен од УО на АКРМ  поблиску 
се  утврдуваат правата должностите и  начинот на ра-
бота на АЗ.  

 
IV. ОРГАНИ И ТЕЛА НА КОМОРАТА 

 
Член 13 

Органи на Комората се: Собрание; Управен одбор; 
Надзорен одбор; Дисциплински обвинител; Дисцип-
лински суд и Жалбен совет. 

Мандатот на органите на  АКРМ  трае четири години.  
 

1. Собрание на Комората 
 

Член 14 
Собранието е највисок орган на Комората. 
Собранието го сочинуваат претставници на адво-

катските заедници. 
Во Собранието се избира по еден претставник за се-

кои десет адвокати од една адвокатска заедница, а ако 
преостанатиот број на членови на АЗ е  поголем од пет  
се избира уште еден претставник. 

Бројот на претставниците во Собранието, се утвр-
дува согласно  став 3 од овој член заклучно со  први ја-
нуари  во годината  во која  престанува мандатот на из-
браните претставници.  

Одлуката од став 4 на овој член ја донесува Управ-
ниот одбор и за истата ја известува адвокатската заед-
ница. 

Претставниците во Собранието на АКРМ, АЗ ги из-
бираат најдоцна шеесет дена пред истекот на мандатот 
на претходно избраните претставници.  

 
Член 15 

Седница на Собранието се одржува најмалку еднаш 
годишно, во последната сабота од месец мај. 

Собранието задолжително ќе се свика  ако тоа го 
побараат со писмено барање повеќе од 1/3 од претстав-
ниците  на Собранието, или десет адвокатски заедници, 
или најмалку триста адвокати поединечно.  

Седницата на Собранието од став 1 на овој член ја 
свикува Управниот одбор на Комората најдоцна  трие-
сет дена пред денот на одржувањето на седницата.  

Седницата од став 2 на овој член ја свикува Управ-
ниот одбор на АКРМ во рок од 30 дена по поднесува-
њето на барањето. Доколку Управниот одбор не ја сви-
ка седницата во овој рок седницата задолжително ќе се 
одржи во рок од 60 дена од денот на поднесеното бара-
ње. 

Ако Управниот одбор не свика седница на Собра-
нието согласно став 1 и 2 од овој член сите органи на 
АКРМ освен Собранието се распуштаат, а на  наредна-
та седница се бираат нови органи на АКРМ кои ќе ра-
ботат до истекот на мандатот на собранието на АКРМ. 

 
Член 16 

Дневниот ред на Собранието го предлага Управни-
от одбор, а го усвојува Собранието. 

 
Член 17 

Претставниците на Собранието се известуваат за 
закажаната седница на Собранието најмалку 15 дена 
пред денот на нејзиното одржување, а во итни случаи 
може и во покус рок. 

Член 18 
Седницата на Собранието се одржува ако на неа 

присуствуваат мнозинството од вкупниот број на прет-
ставници на Собранието, а одлуките се донесуваат ако 
за нив гласале мнозинството од присутните претстав-
ници на Собранието. 

Член 19 
Собранието: 
- го донесува Статутот на Комората; 
- го донесува Кодексот на адвокатската етика; 
- го избира Управниот одбор; 
- го избира Надзорниот одбор, Дисциплинскиот об-

винител, Дисциплинскиот суд и Жалбениот совет; 
- расправа за прашања од  интерес за адвокатурата 

и донесува одлуки во врска со тоа; 
- ја контролира и ја насочува работата на Управни-

от одбор; 
- го разгледува и усвојува извештајот за работа на: 

Управниот одбор, Надзорниот одбор, Дисциплинскиот 
обвинител, Дисциплинскиот суд и Жалбениот совет;  

- го разрешува Управниот одбор, Надзорниот од-
бор, Дисциплинскиот обвинител, Дисциплинскиот суд 
и Жалбениот совет  пред истекот  на мандатот, ако кон-
статира дека истите го кршат Уставот, законите и дру-
гите прописи, Статутот и другите акти на Комората; 

- ја  разгледува завршната сметка на Комората и 
- донесува финансов план на Комората. 
 

2. Управен одбор 
 

Член 20 
Управниот одбор е раководен орган на Комората и 

извршен орган на Собранието. 
Управниот одбор го сочинуваат 15 членови кои ги 

избира Собранието на начин утврден со Деловникот за 
работа на Собранието. 

При изборот на членовите на Управниот одбор се 
обезбедува територијална застапеност на адвокатите од 
целата држава. 

Член 21 
На конститутивната седница, Управниот одбор, од 

редот на своите членови избира Претседател на Управ-
ниот одбор и двајца заменици, со мандат од две годи-
ни. 

Претседателот на Управниот одбор ја застапува и 
претставува Комората. 
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Член 22 
Седници на Управниот одбор свикува Претседате-

лот на Управниот одбор и раководи со нив. 
Седница на Управниот одбор може да се свика и по 

барање на 1/3 од неговите членови. 
Во случај на спреченост на Претседателот на 

Управниот одбор, седница свикува и со неа раководи 
неговиот заменик. 

Член 23 
Управниот одбор: 
- донесува Тарифа за награда и надоместок на тро-

шоците на адвокатите; 
- донесува Правилник за дисциплинска одговорност 

на адвокатите ; 
- ги избира членовите на Советот на Комората; 
-формира постојани и повремени комисии и тела  и 

ги именува нивните членови, според потребите на 
Управниот одбор; 

- остварува соработка со институциите на државата,  
како и соработка со здруженија и организации; 

- остварува соработка со правните асоцијации на 
други држави и меѓународни институции; 

- разгледува предлози, ги проучува и по нив зазема 
став или донесува одлуки што се од интерес  за адвока-
турата; 

- соработува во подготовките на прописите што се 
однесуваат на работата на адвокатурата; 

- ја следи состојбата во адвокатурата и дава препо-
раки и мислење за поуспешно извршување на истата; 

- донесува Правилник за систематизација на работ-
ните места во стручната служба; 

- одлучува во втор степен за сите права од работен 
однос за вработените во стручната служба; 

- управува со средствата на Комората и поднесува 
извештај ; 

- ја одобрува завршната сметка; 
- ја определува висината на коморската членарина и 

коморскиот уписен влог; 
- одлучува  по жалби против одлуките на  Комиси-

јата за прием, упис и бришење во имениците и издава-
ње и одземање на лиценца; 

- се грижи за заштита на адвокатурата пред надлеж-
ни органи и институции; 

- определува свој претставник - адвокат кој присус-
твува при претрес на адвокатска канцеларија; 

- дава согласност за лишување од слобода  или при-
творање на адвокат; 

- поведува прекршочна постапка; 
- УО на АКРМ свикува изборен собир на АЗ докол-

ку тоа претседателот на таа заедница не го стори нај-
доцна 10 дена пред истекот на неговиот мандат; 

- врши и други работи кои со овој статут не се во 
надлежност на друг орган. 

 
3. Надзорен одбор  

Член 24 
Надзорниот одбор брои 3 члена кои ги избира Со-

бранието. 
Секој член има свој заменик, кој присуствува на ра-

ботата на Надзорниот одбор во случај на спреченост на 
членот кого го заменува. 

На првата седница, Надзорниот одбор, од членови-
те избира Претседател и заменик. 

 
Член 25 

Надзорниот одбор: 
- врши контрола на финансиското и материјалното 

работење на Комората; 
- ја разгледува завршната сметка на Комората и да-

ва мислење до Собранието. 
 

4. Дисциплински обвинител  
Член 26 

Дисциплинскиот обвинител поведува и застапува 
дисциплинско обвинение против член на Комората за 
сторени дисциплински повреди. 

Дисциплинскиот обвинител има  три заменици. 
Работата на дисциплинскиот обвинител се уредува 

со Правилникот за дисциплинска  одговорност, во сог-
ласност со Законот за адвокатурата и со Статутот на 
Комората. 

 
5. Дисциплински суд 

 
Член 27 

Дисциплинскиот суд одлучува по барањата на дис-
циплинско обвинение, поднесени против членовите на 
АКРМ за сторени дисциплински повреди.  

Дисциплинскиот суд го сочинуваат три члена, од 
кои еден е претседател. 

Претседателот и членовите имаат свои заменици.  
Дисциплинскиот суд на првата седница, од своите 

членови  избираат претседател и негов заменик. 
  

Член 28 
Работата на Дисциплинскиот суд се уредува со 

Правилникот за дисциплинска  одговорност, во соглас-
ност со Законот за адвокатурата и Статутот на Комора-
та. 

6. Жалбен совет 
 

Член 29 
Жалбениот совет одлучува по жалбите против од-

луки на Дисциплинскиот суд. 
 

Член 30 
Жалбениот совет го сочинуваат пет члена од кои 

еден е Претседател. 
Претседателот и членовите имаат свои заменици .  
Жалбениот совет од своите членови на првата сед-

ница избира претседател и заменик.  
 

Член 31 
Работата на Жалбениот совет се уредува со Правил-

никот за дисциплинска одговорност, во согласност со 
Законот за адвокатура и Статутот на Комората. 

 
7. Совет 

 
Член 32 

Советот е советодавно тело на Управниот одбор.  
Советот дава мислења по прашања кои се од инте-

рес за адвокатурата.  
Советот го сочинуваат најмалку тројца адвокати со 

најмалку дваесет години искуство во адвокатурата, 
пензионирани адвокати, како и истакнати научни и 
стручни лица од одредени области.  

Бројот на членовите, составот, начинот на работа на 
советот го уредува Управниот одбор со деловникот за 
работа.  

 
V. ОПШТИ АКТИ НА КОМОРАТА И ПОСТАПКА  

ЗА НИВНО ДОНЕСУВАЊЕ 
 

Член 33 
Општи акти на Комората се: 
- Статут на Комората; 
- Кодекс на адвокатската етика; 
- Тарифа за награда и надоместок на трошоците на 

адвокатите; 
- Правилник за дисциплинска  одговорност; 
- Деловници за работа  на  органи и тела на Комора-

та; 
- Правилници; 
- Одлуки и други акти кои имаат карактер на општи 

акти. 
 

Член 34 
Актите на Комората мора да бидат во согласност со 

Уставот, Законот за адвокатурата и другите закони. 
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Член 35 
Актите кои ги донесува Собранието не можат да се 

пренесат во надлежност на другите органи на Комората. 
 

Член 36 
Статутот и Кодексот на адвокатската етика ги доне-

сува Собранието на Комората со мнозинство гласови 
од вкупниот број  претставници. 

 
Член 37 

Управниот одбор ги донесува Тарифата за награда 
и надоместок на трошоците на адвокатите, Правилни-
кот за дисциплинска одговорност, Правилникот за ми-
нимално хигиенско-технички услови, правилници кои 
уредуваат одредени области, одлуки и други акти кои 
по својата природа се општи акти. 

 
Член 38 

Органите и телата на Комората донесуваат Делов-
ници за својата работа. 

 
Член 39 

Иницијатива за донесување на Статут и Кодекс на 
адвокатската етика, нивна измена и дополнување, може 
да покрене секој член на Комората, адвокатските заед-
ници, Советот и другите органи на Комората. 

Иницијативата од став 1 на овој член се доставува 
до Управниот одбор. 

Член 40 
Предлог за донесување на Статут и Кодекс на адво-

катската етика и предлог за нивна измена и дополнува-
ње поднесува Управниот одбор. 

 
Член 41 

Пред поднесување на предлогот од  член 43, Управ-
ниот одбор го доставува истиот на адвокатските заед-
ници, кои се должни своите забелешки да ги достават 
во рок од 30 дена. 

По истекот на рокот од став 1, Управниот одбор го 
утврдува конечниот текст на предлогот и го доставува 
на Собранието, најмалку 15 дена пред неговото одржу-
вање. 

Член 42 
Управниот одбор општите акти ги донесува со мно-

зинство гласови од вкупниот број членови. 
 

Член 43 
Постапка за донесување, измена или дополнување на 

општ акт, чие донесување е во надлежност на Управни-
от одбор, може да поведат комисиите на Управниот од-
бор, секој адвокат или адвокатско друштво. 

Постапката од став 1 на овој член се поведува со 
поднесување предлог во писмена форма. 

Управниот одбор е должен да го разгледа предло-
гот и по истиот да донесе одлука. 

Примерок од одлуката од став 3 на овој член, 
Управниот одбор му доставува на предлагачот. 
 

Член 44 
Одлуките на органите и телата на комората се доне-

суваат со  мнозинство од вкупниот број  на присутните 
членови на органите односно телото. 

 
Член 45 

Во “Службен весник на Република Македонија“ се об-
јавуваат: висината на коморската членарина, коморскиот 
уписен влог, тарифа за награда и надоместок на трошоци-
те на адвокатите, решението за одземање на лиценца. 

 
VI. АДВОКАТСКА ДЕЈНОСТ 

 
1. Носител на дејност и организациони форми 
 

Член 46 
Адвокатската дејност ја врши адвокат поединец или  

адвокатско друштво, како единствена професија. 
Вршењето на адвокатска дејност е неспоиво  со вр-

шењето на  друга дејност.  

Адвокатот слободно избира дали адвокатската деј-
ност ќе ја врши како адвокат поединец или преку адво-
катско друштво.  

Член 47 
Адвокатското друштво се основа со договор за ос-

новање, кој мора да содржи: 
- назив на адвокатското друштво; 
- име и презиме на адвокатите, основачи на друш-

твото; 
- седиште на друштвото; 
- висина на сопственичкиот удел на основачите; 
- одговорност на друштвото и на основачите за об-

врските на друштвото; 
- распределба на добивката меѓу основачите на 

друштвото; 
- поднесување на загубите во работењето; 
- начин на донесување на одлуките на друштвото; 
- лице овластено за застапување и претставување на               

друштвото и неговите овластувања во правниот промет 
- времетраење и престанок на постоење на друш-

твото; 
- други прашања за кои основачите сметаат дека се 

од значење за уредување на нивните односи. 
 

Член 48 
Називот на адвокатското друштво ги содржи зборо-

вите адвокатско друштво и името и (или) презимето на 
еден или на сите основачи. 

Забрането е во називот на адвокатското друштво да 
бидат содржани други зборови освен наведените во 
претходниот став. 

Член 49 
Адвокатското друштво и неговите основачи одгова-

раат со целиот свој имот за обврските на друштвото. 
 

Член 50 
Седиштето на канцеларијата на адвокатот го опре-

делува адвокатот поединец.  
Седиштето на адвокатското друштво го определу-

ваат основачите на друштвото.  
Седиштето на канцеларијата на адвокатот односно 

на адвокатското друштво е само на едно место. 
Промена на седиштето се врши врз основа на прет-

ходно известие на комисијата за прием, упис и брише-
ње во имениците и издавање и одземање на лиценца. 

 
Член  51 

Забрането е рекламирање на адвокатската дејност и 
давање на правни совети во печатени и електронски 
медиуми. 

За дебатни, стручни и научни истапувања соглас-
ност дава Управниот одбор. 

 
Член 52 

Седиштето на канцеларијата на адвокатот и седи-
штето на адвокатското друштво задолжително се обе-
лежува со називот на адвокатот односно на адвокатско-
то друштво.  

Називот се испишува на бела подлога со димензии  
60 х 40 сантиметри со црни букви. 

 
Член 53 

Седиштето на канцеларијата на адвокатот мора да 
ги исполнува минималните хигиено-технички услови и 
минималните технички уреди. 

Седиштето на адвокатското друштво мора да ги ис-
полнува минималните хигиено-технички услови и тоа: 
просторија за прием и просторија за адвокатите, сани-
тарен јазол и минималните технички уреди. 

Минималните хигиено-технички услови ги утврду-
ва комисијата за прием, упис и бришење во имениците 
и издавање и одземање на лиценца.  

Површината на просторот, начинот и  постапката за  
минималните хигиено-технички услови и минималните 
технички уреди ќе се уредат со посебен правилник кој  
го донесува Управниот одбор.   
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Член 54 
Адвокатот поединец и адвокатското друштво имаат 

печат со големина  40 х 20 милиметри.  
Печатот на адвокатот содржи: адвокат, име и прези-

ме, седиштето на канцеларијата на адвокатот и бројот 
на лиценцата. 

Печатот на адвокатското друштво содржи: назив на 
адвокатското друштво, седиштето, име и презиме и 
бројот на лиценцата на адвокатот. 

Адвокатското друштво има штембил со големина  
50 х 25 милиметри  и содржи: називот на  адвокатското 
друштво, седиштето, простор за деловоден број, ден, 
месец и година прием  испратено.  

 
Член 55 

На секоја правна работа составена во писмена фор-
ма, адвокатот и адвокатското друштво задолжително 
става свој печат и потпис. 

 
2. Постапка за прием, упис, издавање и одземање 

на лиценца 
Член 56 

Решение за  прием, упис и издавање донесува Ко-
мисијата за прием, упис и бришење од Имениците и за 
издавање и одземање на лиценца (во натамошниот 
текст: Комисија за прием ). 

Свечената изјава се дава пред претседателот на 
Управниот одбор и пред Комисијата за прием, упис и 
издавање  и одземање на лиценца.  

 
Член 57 

Прием на адвокати се врши  во месеците: март, ју-
ни, септември и декември.  

 
Член 58 

Својството адвокат се стекнува со упис во Имени-
кот на адвокати. 

Член 59 
На адвокатот, по уписот во Именикот на адвокати, 

му се издава лиценца за работа и легитимација. 
 

Член 60 
Лиценцата за работа ја издава и одзема Комисијата 

за прием.  
Член 61 

Лиценцата содржи: назив на издавачот АДВОКАТ-
СКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, на-
зивот лиценца испишан со стилизирани букви, бројот 
на лиценцата, името и презимето на носителот на ли-
ценцата, место и датум на издавање, органот кој ја из-
дал и симболот на Комората. 

 
Член 62 

Обликот, големината и стилизацијата на текстот го 
пропишува  со правилник  Управниот одбор. 

 
Член 63 

Лиценцата на адвокатот мора да биде истакната  во 
адвокатската канцеларија каде адвокатот ја врши деј-
носта. 

Член 64 
Комисијата за прием ја сочинуваат три члена, од 

кои едниот е претседател на комисијата.  
 

Член 65 
Членовите на Комисијата за прием ги избира  

Управниот одбор за време од четири  години.  
 

Член 66 
Барањето за прием се доставува до Комисијата за 

прием.  
Кон барањето  за прием се приложуваат:  
- кратка биографија; 
- доказ за завршен правен факултет; 

- доказ за положен правосуден испит; 
- уверение за државјанство; 
- уверение дека не е одземена  деловна способност; 
- уверение  дека не се води кривична постапка; 
- доказ дека не е во работен однос; 
- доказ дека не му е изречена мерка за безбедност 

забрана за вршење на професија или дејност; 
- мислење од работодавецот и од основната адво-

катска заедница. 
Член 67 

Врз основа на барањето и прилозите од член 67 од Ста-
тутот, Комисијата за прием донесува решение за прием.  

Ако кандидатот не ги исполнува условите од член 
67 од Статутот, Комисијата за прием донесува решение 
со кое се  одбива барањето за прием.  

Против решението со кое се одбива приемот канди-
датот има право на жалба во рок од 15 дена  од денот 
на приемот на решението.  

По жалбата одлучува Управниот одбор.  
Против конечното решение на Управниот одбор 

кандидатот може да поведе управен спор.  
 

Член 68 
По конечноста на решението за прием кандидатот 

дава свечена изјава  пред Комисијата за прием.  
Уписот во именикот на адвокати врши Комисијата 

за прием.  
Член 69 

По уписот во именикот адвокатот плаќа коморски 
уписен влог, го определува седиштето на канцеларија-
та, и му се издава лиценца за работа,  за што ја известу-
ва Комисијата за прием.  

По приемот на известувањето од ставот први од 
овој член комисијата  во рок од  15 дена  утврдува дали  
канцеларијата на адвокатот ги исполнува минималните 
хигиено-технички услови за што издава  решение.   

Член 70 
Лиценцата за работа на адвокатот се одзема во 

следниве случаи: 
- се откаже од правото на вршење на адвокатска 

дејност; 
- заснова работен однос; 
- го изгуби државјанството на Република Македонија; 
- биде лишен од деловна способност  или трајно ја 

загуби способноста за вршење на адвокатска дејност; 
- правосилно е осуден за кривично дело со безус-

ловна казна затвор од најмалку шест месеци или ако му 
е изречена мерка за безбедност забрана за вршење на 
професија или дејност; 

- не врши уплата на коморската членарина и три 
месеци по примена писмена опомена; 

- кога на адвокатот му е изречена дисциплинска 
мерка за сторена дисциплинска повреда. 

- за членување во здруженија, фондации и правни 
лица чија дејност претставува нелојална конкуренција 
на АКРМ. 

За време на мирување на правото на вршење адво-
катска дејност лиценцата привремено се одзема се до-
дека трае мирувањето. 

Пред денот на отпочнување на мирувањето адвока-
тот е должен да ја предаде лиценцата на Комисијата за 
прием. 

По завршеното мирување и писменото известување 
дека продолжува со вршење на адвокатската дејност, 
лиценцата се враќа. 

Член 71 
Лиценцата за работа на адвокатот ја одзема Коми-

сијата за прием. 
Член 72 

Лиценцата за работа се одзема:  
- кога ќе побара адвокатот; 
- по известие на дисциплинскиот обвинител; 
- по известие на дисциплинскиот суд; 
- по известие на друг орган на АКРМ; 
- по известие на државен орган или институција; 
- врз основа на сознание на Комисијата за прием. 
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Член 73 
По утврдување на постоењето на причините од 

член  71 од Статутот Комисијата за прием донесува ре-
шение за одземање на лиценцата за работа и престанок 
на правото за вршење на адвокатска дејност.  

 
Член 74 

Против решението на Комисијата за прием адвока-
тот има право на жалба  во рок од 15 дена од  денот на 
приемот на решението до Управниот одбор.  

Против конечното решение може да се поведе упра-
вен спор. 

Член 75 
По конечноста на решението за одземање на лиценца-

та за работа адвокатот е должен да ја предаде лиценцата и 
адвокатската легитимација на Комисијата за прием.  

Одлуката за одземање на лиценцата за работа по 
нејзината конечност се објавува во “Службен весник на  
Република Македонија“. 

 
Член 76 

По барање на адвокатот за мирување на вршење на 
адвокатската дејност решава Комисијата за прием во 
рок од 15 дена од денот на приемот на барањето.  

Кон барањето адвокатот доставува потребни доку-
менти  со кое ја докажува оправданоста на  барањето.  

Против решението со кое не се одобрува мирување 
на адвокатската дејност адвокатот има право на жалба  
во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до 
Управниот одбор.  

Против конечното решение адвокатот може да по-
веде управен спор.  

За време траењето на мирувањето на адвокатската 
дејност  мируваат правата и должностите  од вршењето 
на адвокатската дејност.  

 
3. Адвокатски именици 

 
Член 77 

Комората води Именик на адвокати, Именик на ад-
вокатски друштва, Именик на адвокатски стручни со-
работници и  Именик на адвокатски приправници.  

Именикот на адвокати содржи : 
Водорамни алинеи во кои се впишува - Име и пре-

зиме на адвокатот со Единствен матичен број, адреса 
на живеалиште, адреса на пријавено седиште, домашен 
телефонски број, телефонски број во седиштето, дату-
мот на упис во именикот, датумот на издавање на ли-
ценцата и бројот на лиценцата. 

Именикот на адвокатски друштва содржи: 
Водорамни алинеи во кои се впишува податоци за 

основачите - Име и презиме со Единствен матичен 
број, адреса на живеалиште на основачите, датумот на 
издавање на лиценцата, бројот на лиценцата, домашен 
телефонски број. 

Адреса на пријавено седиште, телефонски број во 
седиштето, датумот на склучениот договор за основа-
ње, датумот на упис во именикот. 

Именикот на адвокатски стручни соработници содржи: 
Име и презиме на адвокатскиот стручен соработник 

со Единствен матичен број, адреса на живеалиште, до-
машен телефонски број, телефонски број во седиштето 
и датумот на упис во именикот, како и 

Податоци за адвокатот или адвокатското друштво 
каде е пријавен адвокатскиот стручен соработник како 
во соодветниот Именик за упис. 

Именикот на адвокатски  приправници содржи:  
Име и презиме на приправникот со Единствен ма-

тичен број, адреса на живеалиште, домашен телефон-
ски број, телефонски број во седиштето и датумот на 
упис во именикот како и 

Податоци за адвокатот или адвокатското друштво 
каде е пријавен адвокатскиот приправник како во соод-
ветниот Именик за упис. 

Член 78 
Формата, обликот и содржината на адвокатската ле-

гитимација се уредува со Правилник кој го донесува 
Управниот одбор на Адвокатската комора на Републи-
ка Македонија. 

 
4. Реципроцитет 

 
Член 79 

Адвокати од други држави можат да даваат правна 
помош и да вршат адвокатска дејност на територијата 
на Република Македонија под услови на реципроцитет. 

Постоењето на реципроцитетот го утврдува Управ-
ниот одбор. 

Член 80 
Адвокатите од други држави  кои сакаат да даваат 

правна помош и да вршат адвокатска дејност преку 
нивната институција се обраќаат до Управниот одбор.  

Кон барањето доставуваат доказ дека е допуштено 
адвокати на Република Македонија да даваат правна 
помош и вршат адвокатска дејност во домицилната др-
жава.  

Обемот и видот на овластувањата за давање на 
правна помош и вршење на адвокатска дејност се уре-
дуваат со договор.  

Видот и обемот на овластувањата за давање на 
правна помош и вршење на адвокатска дејност  мора да 
се идентични.  

Член 81 
Управниот одбор поведува постапка и ги води пре-

говорите адвокати на АКРМ да даваат правна помош и 
да вршат адвокатска дејност во трети држави.  

 
VII. ФИНАНСИРАЊЕ НА КОМОРАТА 

 
Член 82 

Комората се финансира од: 
- коморска членарина; 
- коморски уписен влог; 
- подароци и фондации; 
- закупнина; 
- добивка од работењето на трговско друштво осно-

вано од  Комората; 
- други приходи во согласност со закон. 
 

Член 83 
Адвокатите, се должни да  плаќаат коморска члена-

рина. 
Висината на коморската членарина ја утврдува 

Управниот одбор и истата не може да биде помала од 
50 Евра, ниту поголема од 200 Евра годишно, во денар-
ска противвредност. 

Коморската членарина се  плаќа тримесечно.  
 

Член 84 
Коморски уписен влог се плаќа по упис на адвока-

тот во Именикот на адвокатите 
Висината на коморскиот уписен влог ја утврдува 

Управниот одбор со своја одлука и не може да биде по-
мала од 500 Евра ниту поголема од 2.000 Евра  во де-
нарска противвредност.  

 
Член 85 

Комората има свои фондови и тоа: 
- деловен фонд и  
- резервен фонд. 
Со одлука на Собранието на Комората може да се 

формираат и други фондови.  
 

Член 86 
Со средствата на Комората располага Управниот 

одбор, со одлуки што се извршуваат од страна на овла-
стени потписници, а врз основа на овој статут и зако-
нот. 
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VIII. СТРУЧНА СЛУЖБА 
 

Член 87 
Стручните, помошните и административните рабо-

ти за потребите на АКРМ ги извршува стручна служба 
на Комората. 

Член 88 
Со стручната служба раководи извршен директор. 
Извршниот директор за својата работа одговара 

пред Управниот одбор. 
Извршниот директор учествува во работата  на ор-

ганите и телата на Комората и дава свое мислење, без 
право на глас.  

Член 89 
Систематизацијата на работните места, бројот на 

работниците, нивните права и обврски, платите и дру-
гите надоместоци се уредуваат со Правилник, кој го 
донесува Управниот одбор на Комората. 

 
IX. СВЕЧЕНИ ПРИЗНАНИЈА 

 
Член 90 

Свечени признанија можат да се доделат на адвока-
ти, физички и правни лица. 

 
Член 91 

Плакета за успешно извршување на адвокатската 
дејност се доделува на адвокат кој со својата долгого-
дишна работа во адвокатурата дал придонес во подиг-
нување на угледот на адвокатурата.  

 
Член 92 

Плакета за особени заслуги се доделува на физичко 
или правно лице кое не е член на АКРМ, за особени 
заслуги во развојот и унапредувањето на адвокатурата. 

 
Член 93 

Благодарница за успешно извршена работа им се 
доделува на адвокати кои извршиле определени работи 
од особен интерес за адвокатурата. 

 
Член 94 

Плакета и благодарница ги доделува Собранието по 
предлог на Управниот одбор. 

 
Член 95 

Признанија за успешна соработка со АКРМ доделу-
ва Управниот одбор.  

 
X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 96 

На адвокатите кои на денот на влегување во сила на 
Статутот се запишани во Именикот на адвокати лицен-
ци се издаваат по автоматизам. 
 

Член 97 
Сите општи акти на Комората ќе се усогласат со 

одредбите на овој статут во рок од 60 дена од денот на 
неговото влегување во сила. 

 
Член 98 

Со денот на влегувањето во сила на овој статут, 
престанува да важи Статутот на Адвокатската комора 
на Република Македонија од 16.01.1998 година. 

 
Член 99 

Овој статут е донесен на ден 1 декември 2002 годи-
на, а влегува во сила на денот на неговото објавување 
во "Службен весник на РМ". 

 
          Адвокатска Комора  
     на Република Македонија 

    Собрание 

Огласен дел 
 

С У Д С К И    О Г Л А С И 
 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, во тек е по-

стапка по тужба на тужителите Зора Кочова и Кирил 
Кочов, двајцата од Скопје, Карпош III Руска зграда А-
17, влез 3, стан бр. 7, против тужениот Милисав Танев-
ски од Скопје, сега со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Милисав Таневски да се јави 
во судот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
и во истиот рок да ја достави својата адреса на живее-
ње. 

Доколку тужениот или негов полномошник не се ја-
ви во овој рок, постапката ќе продолжи преку посебен 
старател, адвокат Љиљана Багеска од Скопје, ул. “Руз-
велтова“ бр. 46/2-9. 

Адвокат Љиљана Багеска се поставува за посебен 
старател со решение на ЈУ Меѓуопштински Центар за 
социјална работа на град Скопје, бр. 3020-595 од 
06.12.2002 година, и ќе го застапува тужениот се доде-
ка тој или неговиот полномошник не се јави во судот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XIV. П. бр. 
2361/2002.           (32455) 

 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Во постапката заведена во Основниот суд Скопје II 
- Скопје, XV П. бр. 2297/02 по тужба на тужителката 
Атмије Бејтула од с. Батинци, Скопје, преку полно-
мошник адвокатот Шилегов Петре, ЈУ Меѓуопштински 
центар за социјална работа на Град Скопје со решение 
бр. 3020-617 од 10.12.2002 година, за посебен старател 
на тужениот Неџати Бејтула со непозната адреса на 
живеење го постави адвокатот Кирил Смичковски од 
Скопје, бул. “К. Ј. Питу“ бр. 22/11. 

Посебниот старател ќе го застапува тужениот во на-
ведената постапка за развод на брак и ќе ги штити не-
говите интереси се додека тужениот или негов полно-
мошник не се појави пред судот. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XV П. бр. 
2297/02.                                                                    (32667) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО БЕРОВО 

Пред овој суд се води спор по основ неосновано 
збогатување по тужба на тужителот Илмо Дибрамов од 
Берово, против тужениот Беќир Алимановски од Беро-
во, а сега со непозната адреса во странство. 

Се повикува тужениот Беќир Алимановски од Беро-
во, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се 
јави во судот или да назначи свој полномошник. 

Доколку по истекот на тој рок не се јави или не 
одреди свој полномошник на истиот ќе му биде поста-
вен привремен застапник од редот на стручните сора-
ботници на овој суд кој ќе ги застапува неговите инте-
реси се до окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Берово, П. бр. 194/02П. 
                                                                            (32912)                          
 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 
Основниот суд во Велес, во парничен предмет за  до-

говорен однос П. бр. 1098/02 по предлог на тужителот 
Цуцак Туфо од с. Горно Оризари, против тужениот Ре-
џеповиќ Рамо со непознато место на живеење и престо-
јување. Вредност на спорот 10.000,00 денари. За привре-
мен застапник на тужениот Реџеповиќ Рамо, поставен е 
стручниот соработник во Основниот суд во Велес, Би-
љана Јачева, согласно член 78, став 2 точка 5 од ЗПП. 

Привремениот застапник ги има сите права и долж-
ности на законски застапник по споменатиот предмет, 
се додека тужениот или неговиот полномошник не се 
јави пред судот, односно се додека органот за стара-
телство не го извести судот дека поставил старател. 

Од Основниот суд во Велес, П. бр. 1098/02.  (32914) 
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Пред Основниот суд во Велес, заведен е парнични-
от предмет П. бр. 242/02 за развод на брак,  по тужба на 
тужителот Нијазија Билевски од с. Мелница, против 
тужената Фетија Билевска од с. Мелница, сега со не-
позната адреса на живеење и престојување во Пеќ - 
СРЈ. Вредност на спорот 60.000,00 денари. 

За привремен застапник на тужената Фетија Билев-
ска се одредува Валерија Николова, стручен соработ-
ник при овој суд, согласно со член 78 став 1 и 2 точка 4 
и 5 од ЗПП. 

Привремениот застапник ги има сите права и долж-
ности на законски застапник по споменатиот предмет, 
се додека тужената или нејзин полномошник не се по-
јави пред судот, односно додека органот за старателс-
тво не го извести судот дека поставил старател. 

Од Основниот суд во Велес, П. бр. 242/02.    (32435) 
___________ 

 
Пред Основниот суд во Велес, заведен е парничен 

предмет П. бр. 1023/01, за долг, по тужба на тужителот 
“Оли - ТП“ од Велес, против тужениот Богдановски 
Драган од Велес, сега со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Богдановски Драган од Ве-
лес, сега со непозната адреса на живеење, во рок од 15 
дена од објавувањето на огласот, да се јави во судот за-
ради прием на тужба и покана за расправа која допол-
нително судот ќе ја определи, или во истиот рок да по-
стави свој полномошник кој ќе ги застапува неговите 
интереси. 

 Во спротивно, доколку во наведениот рок не се ја-
ви и не постави свој полномошник, за привремен за-
стапник на тужениот му се одредува стручниот сора-
ботник во Основниот суд во Велес, Јачева Билјана, која 
ќе ги има сите права и должности на законски застап-
ник по споменатиот предмет, се додека тужениот или 
негов полномошник не се јави пред судот, односно до-
дека органот за старателство не го извести судот дека 
поставил свој старател, согласно член 79 од ЗПП. 

Од Основниот суд во Велес, П. бр. 1023/01.  (32438) 
             

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред Основниот суд во Гостивар, се води постапка 

за развод на брак, по тужба на тужителката Ислами, ро-
дена Илјази Ардијана од с. Дебреше, застапувана од 
полномошникот Елези Ферат, адвокат од Гостивар, про-
тив тужениот Ислами Шпенди од Гостивар ул. “Балин-
долска“ бр. 145, сега со непозната адреса во Германија. 

Бидејќи тужениот Ислами Шпенди е со непозната 
адреса во Германија, со решение на овој суд П. бр. 
837/2002 од 09.12.2002 година, за привремен застапник 
му се поставува адвокатот Хабил Илјази од Гостивар, 
кој ќе го застапува тужениот се додека истиот не се по-
јави пред судот, односно додека органот за старателс-
тво не го извести судот дека му поставил старател. 

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 837/2002. 
            (32439) 

___________ 
 

Пред Основниот суд во Гостивар, заведен е спор за 
утврдување право на сопственост, по тужба на тужите-
лот Јакупи Бајрам од с. Бањица, против тужениот Кр-
стески Стојан од с. Сушица, сега со непозната адреса 
во странство. 

Бидејќи тужениот е во странство со непозната адре-
са, за привремен застапник му се поставува Игор Буре-
ски, адвокат од Гостивар, кој ќе го застапува тужениот 
се додека тој не се појави пред судот или додека орга-
нот за старателство не му одреди старател. 

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 958/02. (32441) 
___________ 

 
Пред Основниот суд во Гостивар, се води постапка 

за развод на брак, по тужба на тужителот Миџаити Џе-
ваир од Гостивар, против тужената Миџаити Виола 
Андреа, со непозната адреса. 

Бидејќи на судот не му е позната адресата на живе-
ење на тужената, за привремен застапник и се поставу-
ва Павле Рафајлоски, адвокат од Гостивар, кој ќе ги за-
стапува нејзините интереси.  

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 918/2002. 
            (32442) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Гостивар, се води вонпар-

нична постапка, ВПП. бр. 68/99. 
Судот во повеќе наврати се обидел да изврши до-

става до противниците, но бидејќи не се точно познати 
адресите на истите, по предлог на предлагачот се по-
ставува привремен застапник. 

За привремен застапник на противниците: Ибраими 
Мубије, Јакупи Бурамедин, Јакупи Орхан, Јакупи Ва-
рол и Јакупи Зенџузел, како и на законските наследни-
ци на покојните Рушитовиќ Резак, Имери Арифе и Џе-
маили Мукрем, се поставува Нијази Јонузи, адвокат од 
Гостивар. 

Рочиштето за расправа е закажано за 20.01.2003 го-
дина, во 8:00 часот, сала 6. 

Од Основниот суд во Гостивар, ВПП. бр. 68/99. 
            (32932) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ 

Пред Основниот суд во Кочани, поднесена е тужба 
за сопственост, од тужителот Ваид Хаџи-Хамидов од 
Кочани, против тужените Малике Саидова и Илијас 
Хаџи-Хамидов од Кочани, сега на работа во Швајцари-
ја со непозната адреса. Вредност на спорот 10.000,00 
денари. 

Се повикува тужениот Илијас Хаџи-Хамидов од 
Кочани, на привремена работа во Швајцарија, со не-
позната адреса, да се јави во Основниот суд во Кочани 
или во рок од 8 дена од денот на објавувањето на огла-
сот, да постави свој полномошник кој ќе ги штити не-
говите права и интереси. 

Доколку тоа не го стори, за привремен застапник ќе 
му биде поставен Благојчо Стоименов, стручен сора-
ботник во Основниот суд во Кочани, дипл. правник, со 
положен правосуден испит, кој ќе ги штити неговите 
права и интереси до правосилното окончување на по-
стапката. 

Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 281/2002. 
          (30436) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Кочани, се води спор за дог 

тужителот ДОО “Нова трговија“ Кочани - во стечај, под-
несе тужба против тужениот Стојменов Стојан од с. При-
бачево, сега на привремена работа во Германија, со непоз-
ната адреса. Вредност на спорот 154.063,00 денари. 

Се повикува тужениот Стојан Стојменов од с. При-
бачево, сега со непозната адреса во Германија, да се ја-
ви во Основниот суд во Кочани или да си постави свој 
полномошник, кој ќе ги брани неговите интереси, во 
рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот. 

Доколку тоа не го стори, ќе му биде поставен при-
времен застапник кој ќе го одреди судот. 

Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 412/2002. 
                                                                           (32913) 

___________ 
 
Основниот суд во Кочани, со овој оглас го повикува 

Нако Зиков од с. Врбица, Кочани, роден 25.5.1890 годи-
на, во с. Врбица, Кочани, од татко Зико и мајка Кираца, 
кој наводно умрел на 1.09.1921 година во с. Врбица, ме-
ѓутоа смртта на Нако Зиков не е заведена во матичната 
книга на умрените, во рок од 20 дена од денот на објаву-
вање на огласот во “Службен весник на Република Ма-
кедонија“, да се јави во овој суд , затоа што после исте-
кот на споменатиот рок ќе се утврди дека Нако Зиков 
починал на 1.9.1921 година во с. Врбица, Кочани. 

Од Основниот суд во Кочани, Р. бр. 60/2002.(32915) 
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ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН 
Се повикува лицето Наумовски Митко од с. Д. Б. Цр-

ква, со последно место на живеење, односно на лекува-
ње во Демир Хисар, како и секој друг што знае за него 
или за неговиот живот да се јави во Основниот суд во 
Ресен, во рок од три месеци од објавувањето на огласот 
во “Службен весник на Република Македонија“. 

Во спротивно, лицето ќе се прогласи за умрено по 
постапката што следува. 

Од Основниот суд во Ресен, ВПП. бр. 45/02. 
                                                                            (32911) 

_______________________________________________ 
 

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

ции под Рег. број 1429 се запишува здружението на 
граѓани: Здружение за организирање на Летна Зограф-
ска работилница и негување на зографските традиции 
"ДИЧО ЗОГРАФ" во с. Тресонче, со седиште во Скопје 
на ул. "Илинден" бр. 9. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на развивање зографската традиција, ревитали-
зација на зографството како еден од традиционалните 
ликовни изрази на македонскиот народ, со посебен ак-
цент на активностите на мијаците како непосредни но-
сители на зографскиот занает и зографската уметност. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 19.11.2002 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 225/02. 
             (32590) 

____________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1424 се запишува здружението на гра-
ѓани: Асоцијација за хуманитарна акција, со седиште 
во Скопје на ул. "Железничка" бр. 48. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на пружање хуманитарна помош и поддршка на 
категориите на сиромашни граѓани, корисници на со-
цијална помош, стари и изнемоштени лица, раселени 
лица од војната, самохрани родители, сексуално злоу-
потребени лица и деца без родители. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 15.11.2002 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 191/02. 
             (32592) 

____________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1430 се запишува здружението на гра-
ѓани: Хуманитарно здружение ИНТЕГРАЦИЈА, со 
скратено име Х.З. ИНТЕГРАЦИЈА, со седиште во 
Скопје на ул. "Петар Поп Арсов" бр. 36. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на заштита, згрижување и давање помош на нез-
грижени и напуштени деца, стари изнемоштени лица, 
хендикепирани лица и бездомници. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 20.11.2002 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 236/02. 
             (32593)  

____________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1156 се запишува Фондација Свети 
Константин и Елена, со седиште во Скопје на бул. 
"Партизански Одреди" бб. 

Работата и активностите на фондацијата ќе се одне-
суваат на враќање на одземениот недвижен имот на 
Македонската православна црква, како и возобновува-
ње на имотот на Св. Константин и Елена, Св. Мина, 
Св. Богородица, Св. Спас, Св. Андреја и други со цел 
нивна ревитализација. 

Фондацијата стекнува својство на правно лице и 
може да започне со работа од 25.11.2002 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Ф. бр. 183/01. 
       (32595) 

____________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1436 се запишува здружението на 
граѓани: Слободен Софтвер Македонија, со седиште во 
Скопје на ул. "Кукушка" бр. 15. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на распространување и промовирање на слобод-
ниот софтвер, развивање на софтвер како научно 
истражување како и учество и организирање државни и 
меѓународни натпревари од пријателски и официјален 
карактер во програмирање. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 28.11.2002 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 241/02. 
             (32596)                           

____________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1431 се запишува здружението на 
граѓани: Здружение на граѓани "ДУА", со седиште во с. 
Грчец- Скопје- ОУ "Борис Кидрич". 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на развивање и задоволување на културните и 
духовните потреби на граѓаните, со цел поголема до-
верба и толеранција помеѓу раните ентитети во Репуб-
лика Македонија. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 21.11.2002 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 223/02.      
            (32597) 

____________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1432 се запишува здружението на 
граѓани: Здружение на инвалидите "Шпреса", со седи-
ште во Скопје на ул. "Цветан Димов" бр. 116, во М.З. 
"Лириа". 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на евиденција на лицата и индивидуите кои при-
паѓаат на категоријата лица со физички, психички не-
достатоци, како и собирање на помош, ортопедски по-
магала, лекови, санитарни материјали. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 21.11.2002 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 200/02. 
             (32598) 

____________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1433 се запишува здружението на 
граѓани: Сојуз на здруженија на одгледувачи на свињи 
МАК-СВИС, со скратено име СЗОС-МАК-СВИС, со 
седиште во Скопје на ул. "Васил Ѓоргов" бб. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на развојот и унапредувањето на одржливо, со-
времено и економски ефикасно свињарство во Репуб-
лика Македонија, заштита на интересите и правата на 
одгледувачите на свињи, привлекување на странски 
инвестиции, заложба за слободна трговија и економска 
соработка. 
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Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 22.11.2002 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 237/02. 
             (32600)  

____________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1434 се запишува здружението на 
граѓани: Здружение на граѓани "АРТИ М", со седиште 
во Скопје на ул. "Крсте Мисирков" бр. 57-А. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на заштита и унапредување на правата на граѓа-
ните кои се однесуваат на сферата на културниот и ду-
ховниот живот, зачувување на културните и духовните 
вредности на Р. Македонија. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 25.11.2002  го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 222/02. 
             (32601) 

____________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1435 се запишува здружението на 
граѓани: Здружение на граѓани - апстиненти за едука-
ција, мотивација, рехабилитација, ресоцијализација и 
превенција од алкохол, дрога, тутун, таблети и друго 
"ЗДРАВ ЖИВОТ", со скратено име Здружение за ап-
стиненти, со седиште во Скопје на ул. "Партизански 
одреди" бр. 72/2-11. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на поттикнување и унапредување и координаци-
ја на заедничките интереси на здружените членки, како 
и поттикнување за формирање на нови клубови на ле-
кувани зависници од разни супстанци и здружување на 
сите заинтересирани во Здружение на апстиненти по-
ради остварување на интереси и унапредување на ква-
литетот на работата и апстиненцијата на членовите во 
клубовите на лекувани зависници од разни супстанци. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 28.11.2002 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 239/02. 
       (32602) 

____________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1428 се запишува здружението на 
граѓани: Здружение на трговци во малопродажба со 
прехранбени производи на Република Македонија, со 
седиште во Скопје, кеј ГТЦ. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на промовирање на претприемаштвото во мало-
продажбата со прехранбени производи и унапредување 
на деловните активности, преку обезбедување на усло-
ви за еднаков пристап на трговците од малопродажбата 
со прехранбени производи. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 19.11.2002 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 238/02.                                                          
             (32603)  

____________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје во регистарот на 

здруженија на граѓани и фондации го одобри уписот на 
здружението на граѓани под името Унија на жени 
"Норма Ф" и го запиша следното: 

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на здружението под име Унија на 
жени "Норма Ф", со скратено име УЖ "Норма Ф" со 
седиште на ул. "Тале Христов" бр. 1/2 во Скопје. 

Основните цели и задачи на здружението Унија на 
жени "Норма Ф" од Скопје се: промовирање, унапреду-
вање и заштита на женските и детските права како чо-
векови права, подобрување на нивната положба во се-
мејството и во опшеството и придонес кон развојот на 
демократските односи и граѓанското општество, да 
промовира, поттикне, освести и заштити женски и дет-
ски права со цел да даде придонес кон унапредување 
на нивната положба и благосостојба во семејството и 
општеството во целина, да влијае во еманципација на 
жените преку освестување, поттикнување и едукација 
за активно учество во политичките, економските и кул-
турните процеси, промовирање ненасилна комуникаци-
ја и решавање на проблемите по пат на дијалог и толе-
ранција со цел да даде придонес кон стабилни и хармо-
нични меѓучовечки односи, иницирање на основање на 
мрежа на невладини организации од сличен карактер 
поради поефикасно дејствување во општеството. 

Со денот на запишувањето во регистарот на здру-
женија на граѓани, здружението на граѓани Унија на 
жени "Норма - Ф", се стекнува со својство на правно 
лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, З.Г. бр.91/02. 
             (32883) 

____________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје со решение II. 

Рег. зг. бр. 92/02 од 11.12.2002 година, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на Здружението на студенти со по-
себни образовни потреби - Скопје, со седиште на Фи-
лозофски факултет, бул. "Крсте Мисирков" бб во Скоп-
је. 

Цели и задачи на здружението се: унапредување по-
ложбата на младите луѓе и студенти со хендикеп и нив-
но успешно вклучување во општеството, рамноправ-
ност на младите луѓе и студенти со хендикеп во смисла 
на создавање услови во кои тие ќе можат да се едуци-
раат и комплетно да ги реализираат своите интелекту-
ални капацитети во корист на целото општество, вове-
дување современи информатички технологии во висо-
ко образовните институции прилагодени за користење 
на студентите со хендикеп, надминување на сите пре-
драсуди и анимирање на јавната свест во општествена-
та заедница, како и создавање услови за подобро инте-
грирање на лицата со хендикеп во сите сегменти на 
образовниот систем преку отстранување на архите-
ктонски бариери, обезбедување на соодветна аудио-ви-
зуелна опрема, оспособување на стручни лица преведу-
вачи на македонски гестовен јазик, соработка со слич-
ни невладини организации на РМ и надвор од неа со 
цел унапредување за образување на високообразовниот 
процес и прилагодување на истиот за потребите на сту-
дентите со хендикеп, организирање семинари, тренинг 
курсеви, креативни работилници со цел подобра инте-
грација и социјализација на младите луѓе со хендикеп, 
обезбедување пристап на учесниците со посебни обра-
зовни потреби од средните стручни училишта и други-
те средни училишта во високообразовните институции, 
посеопфатно информирање на граѓаните на РМ за 
проблемите со кои се соочуваат младите луѓе и студен-
ти со хендикеп и нивното големо ангажирање во реша-
вањето на овие проблеми, промовирање на меѓусебни-
те односи помеѓу луѓето, генерациските, половите, ре-
лигиозните и етничките припадности почитувајќи ги 
разликите, како и да истражува, експериментира, соз-
дава и развива методи за ново унапредување. 

Со денот на запишувањето во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации, Здружението на студен-
ти со посебно образовни потребни- Скопје се стекнува 
со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, З.Г. бр. 92/02. 
             (32665) 
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Основниот суд во Кочани, со решение ЗГ . бр. 25/02 
од 02.12.2002 година, во регистарот на Здруженија на 
граѓани и фондации го запиша Здружението на маке-
донски бранители од резервниот состав на полицијата 
на Р. Македонија "МАКЕДОНИЈА", с. Мојанци, оп-
штина Кочани. 

Овластено лице за застапување на здружението е 
Костадин Христов од с. Мојанци, Кочани, претседател 
на здружението. 

Работата и активностите на здружението се однесу-
ваат на следните цели и задачи: остварување на еко-
номските, социјалните, културните, научните, стручни-
те, техничките, хуманитарните, образовните, спортски-
те и другите права и интереси и уверувања на членови-
те на здружението кои беа во резервниот состав на по-
лицијата на Р. Македонија, во воените дејства за одбра-
на на татковината во 2001 година, или кои се во резерв-
ниот состав на полицијата на Р.Македонија, а кои свои-
те права ќе  ги остваруваат во согласност со Уставот и 
Законите на Р. Македонија. 

Здружението на македонските бранители од резерв-
ниот состав на полицијата на Р. Македонија "МАКЕ-
ДОНИЈА", с. Мојанци, општина Кочани, стекнува 
својство на правно лице на ден 02.12.2002 година. 

Од Основниот суд во Кочани, З.Г. бр. 25/02. (32902) 
____________ 

 
Да се запише во регистарот на здруженија на граѓа-

ни и фондации под реден број 28 за 2002 година, Здру-
жение на земјоделски производители "Владимирски 
златен клас"- с. Владимирово кое е основано заради 
меѓусебно помагање и преземање мерки за унапредува-
ње на земјоделството и земјоделските производи, со 
организирање семинари за примена на агротехнички и 
помотехнички мерки, заштита од болести и штетници, 
помагање во набавка на квалитетни семенски материја-
ли од сите видови земјоделски култури, набавка на ме-
ханизација, набавка на списанија и информативни гла-
сила и обезбедување на стручна  помош  при пласира-
њето на земјоделските производи на териториите на 
општините Берово и Пехчево и пошироко, како и сове-
ти за обезбедување на поволни земјоделски кредити и 
грантови. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-
штина Берово и Пехчево, а неговото седиште се наоѓа 
на ул. "Гоце Делчев" бр. 31 - с. Владимирово. 

Од Основниот суд во Берово, З.Г. бр. 28/02.  (32903)   
_______________________________________________ 

                       
С Т Е Ч А Ј Н И    П О С Т А П К И 

 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 210/02 

од 3.12.2002 година, отвори стечајна постапка према 
должникот Трговско друштво за трговија на големо и 
мало на Неделкоски Тоде НЕТО ПРОМЕТ увоз извоз 
ДООЕЛ Прилеп, со седиште на ул. "Егејска" бр. 65, со 
рег. влошка 01002358?-8-01-000 на Основен суд Битола 
со основна дејност трговија на големо со мешовита 
стока, со жиро сметка 30002000079478 во Комерцијал-
на банка Филијала Прилеп. 

Стечајната постапка се отвора поради престојна не-
избежна неликвидност кај должникот. 

Од Основниот суд во Прилеп.                         (32920) 
____________ 

 
Основниот суд во Тетово, со решение Ст. бр. 48/02 

од 18.9.2002 година, над Друштво за производство, тр-
говија и услуги "БЕЛ-МАК" Виолета ДООЕЛ експорт 
импорт од Тетово, со жиро сметка 290300000012646 и 
регистарска влошка 02030863-8-03-000, отвори стечај-
на постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Тетово.                          (32921) 

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со реше-
ние Ст. бр. 59/02 од 28.11.2002 година, се отвора сте-
чајна постапка над должникот Трговец поединец Ман-
чев бутик Манчева Јован Сијча - Неготино, ул. "Стра-
шо Пинџур" бр. 7, со жиро сметка бр. 41630-601-72707, 
регистриран со решение Трег. бр. 9123/99 од 
20.07.1999 година и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над стечајниот долж-
ник Трговец поединец Манчев бутик Манчева Јован 
Сијча - Неготино, ул. "Страшо Пинџур" бр. 7 со жиро 
сметка бр. 41630-601-72707, регистриран со решение 
Трег. бр. 9123/99 од 21.07.1999 година , се заклучува. 

По правосилноста на решението стечајниот долж-
ник да се брише од трговскиот регистар при Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Кавадарци.                    (33126) 
____________ 

 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 119/02 од 12.12.2002 година 
отворена е стечајна постапка над должникот Услужно, 
производно, угостителско и трговско друштво БЕСТ-
СОФТВЕР Агрон ДООЕЛ увоз-извоз од Гостивар, но 
истата не се спроведува поради немање на имот, па 
отворената стечајна постапка над должникот се заклу-
чува. 

Од Основниот суд во Гостивар.                      (33127) 
____________ 

 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 302/02 

од 16.12.2002 година, над Друштво за производство, 
трговија и услуги "Лабанесе" Битола ДООЕЛ, ул. "Та-
ки Даскалот" бр. 10, Трег. бр. 01012233?-8-03-000 со 
дејност услужна и жиро сметка 40300-601-107570 при 
Агенцијата за блокирани сметки Битола, отвори стечај-
на постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                          (33128) 
____________ 

 
На 22.01.2003 година во 10 часот во сала бр. 5 во 

Основниот суд во Штип се повикуваат доверителите на 
"Македонка Постелнина" АД во стечај на завршно со-
брание. 

На завршното собрание ќе се расправа по завршни-
те сметки и завршниот извештај на стечајниот управ-
ник. 

Завршната сметка и завршниот извештај, доверите-
лите можат да ги разгледаат во стечајното досие на 
"Македонка Постелнина", при Основниот суд Штип 
или да добијат препис по нивно барање и трошоци. 

Од Основниот суд во Штип.                            (33129) 
____________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 

решение на овој суд II Ст. бр. 444/02 од 28.11.2002 го-
дина, се определуваат следните мерки за обезбедување: 

За привремен стечаен управник се определува Ма-
ринко Саздовски од Скопје, со адреса на ул."Елисие 
Поповски" бр. 15. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да го 
заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водењето на претпријатието на должникот, да испи-
та дали постојат причини за отворање на стечајна по-
стапка и какви се изгледите за продолжување на долж-
никовиот деловен потфат, како и да испита дали од 
имотот на должникот можат да се намират трошоците 
на постапката. 

Се повикуваат должниците на должникот своите 
обврски и должниковите солидарни содолжници и га-
ранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон 
должникот. 
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Се задолжува должникот ДЈАГО-М Скопје да му 
овозможи на привремениот стечаен управник да влезе 
во неговите деловни простории за да може да ги спро-
веде потребните дејствија како и да му допушти увид 
во трговските книги и неговата деловна документација. 

Решението да се објави на огласна табла на судот и 
во "Службен весник на РМ". 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (32583) 
____________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 

решение на овој суд II Ст. бр. 446/02 од 28.11.2002 го-
дина се определуваат следните мерки за обезбедување: 

За привремен стечаен управник се определува Ма-
ринко Саздовски од Скопје, со адреса на ул. "Елисие 
Поповски" бр. 15. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да го 
заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водењето на претпријатието на должникот, да испи-
та дали постојат причини за отворање на стечајната по-
стапка и какви се изгледите за продолжување на долж-
никовиот деловен потфат , како и да испита дали од 
имотот на должникот можат да се намират трошоците 
на постапката. 

Се повикуваат должниците на должникот своите 
обврски и должниковите солидарни содолжници и га-
ранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон 
должникот. 

Се задолжува должникот МАСТЕР ФУДС Скопје 
да му овозможи на привремениот стечаен управник да 
влезе во неговите деловни простории за да може да ги 
спроведе потребните дејствија како и да му допушти 
увид во трговските книги и неговата деловна докумен-
тација. 

Решението да се објави на огласна табла на судот и 
во "Службен весник на РМ". 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (32584) 
____________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение I Ст. бр. 515/02 од 27.11.02 е отворена стечај-
на постапка над должникот Производно трговско прет-
пријатие "МИА" ДОО Скопје, со седиште на ул. "Ва-
сил Главинов" бр. 3-5/12 и жиро сметка 40100-601-
270896, истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Про-
изводно трговско претпријатие "МИА" ДОО Скопје, со 
седиште на ул. "Васил Главинов" бр. 3-5/12 и жиро 
сметка 40100-601-270896 се заклучува. 

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на 
огласната табла во судот. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (32586) 
____________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение I Ст. бр. 397/02 од 28.10.2002 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот Трговско друш-
тво за трговија на големо и мало, услуги и посредување 
ИНЕКС Васил увоз-извоз ДООЕЛ Скопје на ул. 
"Франклин Рузвелт" бр. 6/33 и жиро сметка 40100-601-
2220 и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Тр-
говско друштво за трговија на големо и мало, услуги и 
посредување ИНЕКС Васил увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, 
на ул. "Франклин Рузвелт" бр. 6/33 и жиро сметка 
40100-601-2220 се заклучува. 

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на 
огласната табла во судот. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (32588) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV Ст. бр. 422/02 од 11.12.2002 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за производство, трговија и услуги "МАН-95" ДОО 
Скопје со седиште на ул. "Љуба Ивановиќ" бр. 36-б со 
жиро сметка 40100-601-330819 и регистарска влошка 
1-59937?-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скоп-
је I - Скопје и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, трговија и услуги "МАН-95" 
ДОО Скопје, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (32589) 
____________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II Ст. бр. 409/02 од 12.12.2002 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Производно ус-
лужно трговско друштво "ГОЛДЕН-ГЕЈТ" Фиданка и 
други ДОО увоз-извоз, Скопје, со седиште на ул. "Ра-
дишански пат - лево" бр. 3, со жиро сметка 40100-601-
368372 и регистарска влошка 02008284?-3-09-000 при 
регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата 
не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Про-
изводно услужно трговско друштво "ГОЛДЕН-ГЕЈТ" 
Фиданка и други ДОО од Скопје се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 

Жалбата поднесена против решението не го задр-
жува извршувањето на решението. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (32591) 
____________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II Ст. бр. 397/02 од 12.12.2002 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство, трговија, услуги и маркетинг "ОЗ-КОМЕРЦ" 
Оран ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. 
"Павле Илиќ" бр. 17/9 со жиро сметка 
300000001031825 при Комерцијална банка АД и реги-
старска влошка 02009122?-8-03-000 при регистарот на 
Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спрове-
дува. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Друштво за производство, трговија, услуги и марке-
тинг "ОЗ-КОМЕРЦ" Оран ДООЕЛ од Скопје се заклу-
чува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 

Жалбата поднесена против решението не го задр-
жува извршувањето на решението. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (32594)              
____________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV Ст. бр. 410/02 од 11.12.2002 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот ТП КОН-
СТАНТИН-КОКИ Цветан Илиевски такси превозник, 
Скопје, со седиште на бул. "Видое Смилевски Бато" бр. 
31/1-9, со жиро сметка 40100-601-390064 и регистарска 
влошка 1-68850-0-0-0 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I-Скопје и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот ТП 
КОНСТАНТИН-КОКИ Цветан Илиевски такси превоз-
ник Скопје се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (32599) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека  со 
решение на овој суд II Ст. бр. 550/02 од 04.12.2002 го-
дина, отворена е стечајна постапка над должникот 
Друштво за услуги и информатика "ПОСТ-ЛЕТЕРНА" 
ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. "Рајко Жинзифов"бр. 
49-б и жиро сметка 260-0005546702-49 при Радо банка 
АД Скопје и регистарска влошка бр. 02042443?-8-01-
000 при регистарот на овој суд, па истата не се спрове-
дува и се заклучува отворената стечајна постапка над 
должникот ДУИ "ПОСТ-ЛЕТЕРНА" ДООЕЛ Скопје. 

Должникот да се брише од регистарот кој го води 
овој суд. 

Да се објави оглас на огласната табла во судот и во 
"Службен весник на РМ". 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (32869) 
____________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II Ст. бр. 522/02 од 20.11.2002 го-
дина, отворена е стечајна постапка над должникот 
Друштво за трговија на големо и мало МАК ЛАСТА 
Јове ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на бул. 
"Партизански одреди" бр. 80/5-10 и жиро сметка 
40120-601-171618 при Агенцијата за работа со блоки-
рани сметки на учесниците во платниот промет на РМ, 
па истата не се спроведува и се заклучува. 

Должникот да се брише од трговскиот регистар кој 
го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (32870) 
____________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV Ст. бр. 152/02 од 18.06.2002 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за туризам и трговија "ОРБИС ТУРС" ДОО Скопје со 
седиште на ул. "Јани Лукроски"бб, Трговски центар 
Автокоманда, локал 71, кат 1, со жиро сметка 40110-
601-247226 и регистарска влошка 1-44443-0-0-0 при ре-
гистарот на Основниот суд Скопје 1 -Скопје и истата 
не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за туризам и трговија "ОРБИС ТУРС" ДОО 
Скопје се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I- Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (32872) 
 

____________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение II Ст. бр. 425/02 од 17.12.2002 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Автотакси ТП 
"ЛОЗА-КОМПАНИ" Марко Владимир Зечевиќ Скопје 
со седиште на бул. "АСНОМ" бр. 74/29 со жиро сметка 
40100-601-393477 и регистарска влошка 1-69493-0-0-0 
при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и 
истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Авто-
такси ТП "ЛОЗА-КОМПАНИ" Марко Владимир Зече-
виќ од Скопје се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 

Жалбата поднесена против решението не го задр-
жува извршувањето на решението. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (32910) 
____________ 

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

шение I Ст. бр. 447/02 од 04.12.2002 година, над долж-
никот "ИМПЕД КОМЕРЦ" ДОО Скопје, со седиште на 
ул. "50 Дивизија" бр. 20 и жиро сметка број 40100-601-
335397 кај РМ,  Агенција за работа со блокирани сметки 
на учесниците во платниот промет-Скопје. 

Се определуваат следните мерки за обезбедување: 
За привремен стечаен управник се определува Ѓорѓе 

Костов од Скопје, со адреса на ул. "Атинска" бр. 1/1-9. 
Се задолжува привремениот стечаен управник да го 

заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водењето на претпријатието на должникот се до до-
несување на одлука за отворање на стечајна постапка и 
да испита дали од имотот на должникот можат да се 
намират трошоците на постапката. 

Се повикуваат должниците на должникот своите 
обврски и должниковите солидарни содолжници и га-
ранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон 
должникот. 

Се задолжува должникот "ИМПЕД КОМЕРЦ" ДОО 
Скопје, да му овозможи на привремениот стечаен 
управник да влезе во неговите деловни простории за да 
може да ги спроведе потребните дејствија, како и да му 
допушти увид во трговските книги и неговата деловна 
документација. 

Решението да се објави на огласна табла на судот и 
во "Службен весник на РМ". 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (32906) 
____________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV Ст. бр. 400/02 од 11.12.2002 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за градежништво и инженеринг "ТЕРМИКА-М" ДОО 
Скопје, со седиште на ул. "3-та Македонска бригада" 
бр. 1, со жиро сметка 40100-601-348404 и регистарска 
влошка 1-63018-0-0-0 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I-Скопје и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за градежништво и инженеринг "ТЕРМИКА-
М" ДОО Скопје се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (32684) 
____________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II Ст. бр. 99/2000 од 26.09.2002 година се 
отвора стечајна постапка над должникот Трговско 
претпријатие"АВАЛОН"ДОО експорт-импорт Скопје 
со седиште на ул. "Питу Гули" бр. 14а, со жиро сметка 
40110-601-305275 и регистарска влошка 1-54809-0-0-0 
при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и 
истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Тр-
говско претпријатие "АВАЛОН" ДОО експорт-импорт 
се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (32733) 
____________ 

 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 204/02 од 18.10.2002 година, е отворена сте-
чајна постапка над стечајниот должник Друштво за 
производство, трговија и услуги "НИКОЛ" ДООЕЛ 
експорт-импорт, Куманово, ул. "Слободан Ковачевиќ" 
бр. 36, со истото решение е заклучена стечајната по-
стапка над Друштво за производство, трговија и услуги 
"НИКОЛ" ДООЕЛ експорт-импорт Куманово, ул."Сло-
бодан Ковачевиќ" бр. 36. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд Скопје I-Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово.                     (32893) 
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Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV Ст. бр. 428/02 од 16.12.2002 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
трговија и услуги "ХИПО-ЦИПО КОМПАНИ" ДОО 
Скопје со седиште на бул. "Јане Сандански" бр. 83/2-3 
со жиро сметка 2000000345066-75 и регистарска вло-
шка 02033136?-3-01-000 при регистарот на Основниот 
суд Скопје I-Скопје и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Друштво за трговија и услуги "ХИПО-ЦИПО КОМПА-
НИ" ДОО Скопје се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (32897) 
____________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV Ст. бр. 436/02 од 16.12.2002 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, промет, услуги и посредување "АЛТЕР" 
ДООЕЛ увоз-извоз со седиште на ул. "Афузпашина" 
бр. 21 со жиро сметка 40100-601-352547 и регистарска 
влошка 02038911?-8-09-000 при регистарот на Основ-
ниот суд Скопје I-Скопје и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Друштво за производство, промет, услуги и посредува-
ње "АЛТЕР" ДООЕЛ увоз-извоз се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (32851) 
____________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II Ст. бр. 552/02 од 4.12.2002 годи-
на, отворена е стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија на големо и мало и услуги во про-
метот "БЛАНЕ ПРОМЕТ" ЦО увоз-извоз Скопје со се-
диште на ул. "Белградска" бр. 26 и жиро сметка број 
40100-601-168605 при Агенцијата за работа со блоки-
рани сметки и регистарска влошка бр. 1-23282-0-0-0 во 
регистарот на овој суд, но истата поради немање усло-
ви не се спроведува туку се заклучува. 

Должникот да се брише од регистарот кој го води 
овој суд. 

Да се објави оглас на огласна табла во судот и во 
"Службен весник на РМ". 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (32854) 
____________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV Ст. бр. 426/02 од 16.12.2002 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
градежништво, трговија и услуги "ДАМ-ИНЖЕНЕР-
ИНГ" Орце ДООЕЛ експорт-импорт Скопје со седиште 
на ул. "Ленинградска" бр. 114/1, со жиро сметка 
200000009580973 и регистарска влошка 02031870?-8-
01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Друштво за градежништво, трговија и услуги "ДАМ-
ИНЖЕНЕРИНГ" Орце ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 
се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (32860) 
____________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение I Ст. бр. 535/2002 од 11.12.2002 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот Друштво за 
меѓународна шпедиција, превоз на стока и патници и 

трговија "ЦЕПЕЛИН" ББ Новица ДООЕЛ експорт-им-
порт - с. Сарај ул. "Маршал Тито" бр. 5/18, с. Сарај, 
Скопје и жиро сметка 40100-601-371803 и истата не се 
спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Друштво за меѓународна шедиција, превоз на стока и 
патници и трговија ЦЕПЕЛИН ББ Новица ДООЕЛ екс-
порт-импорт, с. Сарај, Скопје, со седиште на ул. "Мар-
шал Тито" бр. 5/18 и жиро сметка 40100-601-371803 се 
заклучува. 

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на 
огласната табла во судот. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (32937) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II Ст. бр. 554/02 од 11.12.2002 го-
дина, отворена е стечајна постапка над должникот 
Друштво за производство, трговија, транспорт, тури-
зам, угостителство и услуги НДЕРКО Садри ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Ѓуро Ѓоно-
виќ" бр. 34 и жиро сметка број 41500-601-82539 при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки на РМПО 
Тетово, со регистарска влошка бр. 02026769?-8-03-000 
и истата не се спроведува па се заклучува. 

Должникот да се брише од регистарот кој го води 
овој суд. 

Да се објави оглас на огласна табла во судот и во 
"Службен весник на РМ". 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (32938)             
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 402/02 од 11.12.2002 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство и услуги „ТЕХНОПЛАСТ-ТРЕЈД“ ДОО 
Скопје, увоз-извоз Скопје, ул. “403“ бр. 23, с. Марино, 
Скопје со жиро сметка 40110-601-350430 и  регистар-
ска влошка 1-63359-0-0-0 при регистарот на Основниот 
суд Скопје I - Скопје, истата не се спроведува. 

 Отворената стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за производство и услуги „ТЕХНОПЛАСТ-
ТРЕЈД“ ДОО Скопје, увоз-извоз, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скоп-
је I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (33475) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 438/02 од 16.12.2002 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Дилавер Елез 
Хасан ДЕЈАН Такси превозник Т.П., ул. “Дринска“ бр. 
58, со жиро сметка 0-54116-62 и  регистарска влошка 
02006427?-6-06-000 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје, истата не се спроведува. 

 Отворената стечајна постапка над должникот Дила-
вер Елез Хасан ДЕЈАН Такси превозник Т.П., се заклу-
чува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скоп-
је I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (33479) 
_______________________________________________ 

 
Л И К В И Д А Ц И И 

 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 195/02 

од 03.12.2002 година, отвори ликвидациона постапка 
над Претпријатието во приватна сопственост за произ-
водство, транспорт, услуги и трговија на големо и мало 
увоз-извоз Арти п.о. Берово, с. Негреево и истата пора-
ди немање на имот се заклучува. 
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По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 

Од Основниот суд во Штип.         (32486) 
__________ 

 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр.  90/01 

од 12.12.2002 година, отвори ликвидациона постапка 
над ППС за конфекција и трговија “Витекс“ увоз-из-
воз Виница и истата поради немање на имот се заклу-
чува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар што се води при Oсновни-
от суд во Штип. 

Од Основниот суд во Штип.         (32487) 
__________ 

 
Ликвидаторот Балова Снежана, дипл. екк. од Штип, 

ул. “Кочо Рацин“ бр. 2, Штип, запишан во судскиот ре-
гистар при Основниот суд во Штип, со решение П. 
трег. бр. 1034/02, објавува дека Друштвото за произ-
водство, трговија, услуги и автошкола Пајтон ДООЕЛ 
увоз-извоз Штип, ул. “Борис Кидрич“ бр. 10 и со број на 
жиро сметка 300080000007016, отворена при Комерци-
јална банка-Штип е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена, по обја-
вувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.          (32490) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II. Л. бр. 300/2002 од 11.12.2002 
година, отворена е ликвидациона постапка над долж-
никот Приватно трговско претпријатие “ЦАЦ-ТАН“ 
експорт-импорт ДОО Скопје, со седиште на ул. “Баг-
дадска“ бр. 17. 

За ликвидатор се определува лицето Крстева До-
брила од Скопје, ул. “Багдадска“ бр. 17. 

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 3 месеци од денот на последната об-
јава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (32492) 
_______________________________________________ 

   
Н О Т А Р С К И    О Г Л А С И 

 
Се продава земјоделско земјиште нива на КП бр. 

5766 во м.в. "Патче" класа во површина од 5590 м2 за-
ведена во Поседовен лист број 257 за КО Кривогашта-
ни, сопственост на Пупуноски Живко од Прилеп, ул. 
"Лазо Филипоски" бр. 75, за цена од 35.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите кои граничат со погоренаведе-
ната парцела, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата. Во спротивно го губат правото на првенстве-
но купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка 
Ѓорѓиоски" бб.           (32924) 

____________ 
 
Се продава земјоделско земјиште нива на КП бр. 

533/9 во м.в. "Кориче" класа 4 во површина од 999 м2 и 
ливада на КП бр. 583 во м.в. Калдрма класа 3 во повр-
шина од 642 м2 заведени во Поседовен лист број 7 за 
КО Бело Поле, сопственост на: 4/5 на Србиноска Доста 

од Штип, ул. "Кежовица" бр. 62; 1/10 на Димоски Бор-
че од Штип, ул. "Скоевска" бр. 18 и 1/10 на Димоска 
Славица од Штип, ул. "Скоевска" бр. 18 за цена од 
20.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите кои граничат со погоренаведе-
ната парцела, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата. Во спротивно го губат правото на првенстве-
но купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка 
Ѓорѓиоски" бб.            (32925) 

____________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: илозје на 

КП бр. 4638, в.м. "Голи Газ"кл. 3, со површина од 5518 
м2, кој имот е заведен на Имотен лист број 274 КО Ка-
вадарци 1 вон за цена од 75.000 денари, сопственост на 
Диме Златев од Кавадарци. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште право на првенство на купување имаат заеднички-
те сопственици, сосопствениците и соседите кои грани-
чат со земјиштето што се продава, па се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на 
ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно ќе се смета 
дека не се заинтересирани за купување.               (32926) 

____________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: лозје на КП 

бр. 1359, в.м. "Ќоралница", кл. 7 со површина од 2000 
м2, лозје на КП бр. 1359, в.м. "Ќоралница", кл. 6 од 
2147 м2 и нива на КП бр. 1361/2, в.м. "Трсје", кл. 6 од 
1923 м2, кој имот е заведен на Имотен лист број 1379 
КО Ваташа за цена од 50.000 денари, сопственост на 
Цвета Милачевска од с. Ваташа, Кавадарци. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште право на првенство на купување имаат заеднички-
те сопственици, сосопствениците и соседите кои грани-
чат со земјиштето што се продава, па се повикуваат  
истите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на 
ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно ќе се смета 
дека не се заинтересирани за купување.           (32927) 

____________ 
 
Се продава земјоделско земјиште: КО "Марена", 

КП бр. 1229, план 006, скица 003, место викано "Трн-
че", култура - лозје, класа 1, со вкупна површина од 
2.806 м2, сопственост на Никола Василев од с. Сопот, 
Кавадарци, евидентирано на Имотен лист бр. 925 изда-
ден од Државен завод за геодетски работи Одделение 
за премер и катастар Кавадарци, за цена од 20.000,00 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ственици и соседи чие земјиште граничи со земјиште-
то кое што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првен-
ство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, 
Кавадарци.           (32928) 

____________ 
 
Се продава земјоделско земјиште: КО "Сопот", КП 

бр. 1089, план 7, скица 582, место викано "Подсмодол-
је", култура - нива, класа 3, со вкупна површина од 
6.478 м2, сопственост на Драги Динов од с. Сопот, Ка-
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вадарци, евидентирано на Поседовен лист бр. 110 изда-
ден од Државен завод за геодетски работи Одделение 
за премер и катастар Кавадарци, за цена од 300.000,00 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
кое што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето во "Службен весник на Република Македони-
ја", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понуда-
та, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, 
Кавадарци.           (32929) 

____________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 

24/23 ливада од 4 класа на м.в. "ТЕФЕРИЧ" во површи-
на 600 м2 запишана во П.Л. бр. 1943 за КО Бањица, 
сопственост на Шабани Салија Минуп од с. Горна Ба-
њица за купопродажна цена од 200.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од За-
конот за земјоделско земјиште имаат право на првенс-
твено купување (заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава) да 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, кеј "Брат-
ство" бр. 5-А.           (32930) 

____________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 

24/22 ливада од 3 класа на м.в. "ТЕФЕРИЧ" во површи-
на 600 м2 запишана во П.Л. бр. 1943 за КО Бањица, 
сопственост на Зејнули Нимет Абдулсабит од с. Горна 
Бањица за купопродажна цена од 200.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од За-
конот за земјоделско земјиште имаат право на првенс-
твено купување (заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава) да 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, кеј "Брат-
ство" бр. 5-А.           (32931) 
_______________________________________________ 

 
М А Л И   О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважечки следните печати: 
Тркалезен печат и штембил под назив: "Република 

Македонија-Општина Петровец, Совет на Општина 
Петровец".                                             (32904) 

Се огласуваат за неважни следниве документи: 
Пасош бр. 051050 издаден од УВР-Охрид на име 

Арслан Мирче, ул. "7-ми Ноември" бр. 224, Охрид.                                                                    
       (31583) 

Пасош бр. 1117467 издаден од СВР-Скопје на име 
Томоска Вања, ул. "Ѓорѓи Сугаре" бр. 8/5-10, Скопје.                                                                    

(33449) 
Пасош бр. 1747439/02 издаден од СВР-Велес на име 

Димитар Чолаков, ул. "Лазо Трпков" бр. 64, Велес.                                                                    
       (32675) 

Пасош бр. 1664375/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Низакет Шериф, ул. "Црноок" бр. 24, Скопје.     (32791) 
Пасош бр. 1378461/00 издаден од СВР-Скопје на име 

Садат Беќири, с. Синѓелиќ, Скопје.               (32797) 
Пасош бр. 1047701 издаден од СВР-Тетово на име 

Мирсад Кучи, нас. Дреновец бр. 13, Тетово.       (32819) 
Пасош бр. 1537815 издаден од СВР-Скопје на име 

Реџеп Рефик, ул. "Виничка" бр. 5, Скопје.           (32853) 

Пасош бр. 475379 издаден од СВР-Скопје на име Јо-
вановски Анѓелко, ул. "Стоби" бр.11,Скопје.      (32858) 
Пасош бр. 196261/94 издаден од СВР-Тетово на име 

Бесетари  Скендер, ул. "Железничка' бр. 20, Тетово.                                
       (32862) 

Пасош бр. 1018524/98 издаден од СВР-Куманово на 
име Хасан Алији, с. Матејче, Куманово.           (32887) 
Пасош бр. 1447684/00 издаден од СВР-Скопје на име 

Марковска Василевска Наташа, бул. "АСНОМ" бр. 
28/2-1, Скопје.                                    (32894) 
Пасош бр. 0499460 издаден од СВР-Гевгелија на име 

Петрушевски Василије, ул. "Б. Петрушев" бр. 59, 
Богданци.                                                     (32896) 
Пасош бр. 1724357 издаден од СВР-Скопје на име Зе-

кир Шезает, ул. Кипарска бр. 7, Скопје.            (32901) 
Пасош бр. 736884/95 издаден од СВР-Тетово на име 

Османи Мурсељ, ул. "Браќа Миладинови" бр. 368, 
Тетово.                                                             (32908) 
Пасош бр. 1735505 издаден од СВР-Скопје на име 

Џебир Ибраимовски, с. Црн Врв, Скопје.        (32909) 
Пасош бр. 1485709/01 издаден од СВР-Тетово на име 

Бесник Беадини, с. Пирок, Тетово.               (32933) 
Пасош бр. 491687/94 издаден од СВР-Куманово на 

име Шабедини Исак, с. Романовце, Куманово.   (32934) 
Пасош бр. 1405774 издаден од СВР-Велес на име 

Филиповски Јонче, с. Мамутчево, Велес.            (32936) 
Пасош бр. 1177395 издаден од СВР-Скопје на име 

Авди Имери, ул. "188" бр. 45, Скопје.        (32940) 
Пасош бр. 1523796/01 издаден од СВР-Скопје на име 

Адеми Фејзи, с. Танушевци, Скопје.        (32942) 
Пасош бр. 1081909 издаден од СВР-Скопје на име 

Димировска Мери, ул. "И.Р. Лола" бр. 43/1, Скопје. 
                                                                    (32944) 
Пасош бр. 0569605 на име Наталија Марковиќ, ул. 

"Ленинова" бр. 13, Велес.                                      (32509) 
Пасош бр. 1539042/01 издаден од СВР-Скопје на име 

Ацевска  Надежда, ул. "К. Димишков" бр. 10-б, Скопје.
                                                                    (33115) 
Пасош бр. 1592985 на име Димески Марјанчо, ул. 

"Круме Спиркоски" бр. 34, Прилеп.        (33143) 
Пасош бр. 1269835 на име Селмани Абил, Струга. 
                                                                    (33144) 
Пасош бр. 1671813 на име Максутоски Џетан, Стру-

га.                                                                    (33145) 
Пасош бр. 287930 на име Ванчо Патраклиев, ул. "Ш. 

Дол" бр. 15/11, Штип.                              (33147) 
Пасош бр. 1696353 на име Стојанов Тони, ул. "11- ти 

Октомври" бр. 11, Штип.                              (33148) 
Пасош бр. 1367801 на име Демерџиев Јован, ул. "С. 

М. Данко" бр. 47, Гевгелија.                       (33149) 
Пасош бр. 1263082 на име Шабоски Амир, Струга. 
                                                                    (33174) 
Пасош бр. 1009673 на име Јусуфи Нурије, с. Туин, 

Кичево.                                                                    (33177) 
Пасош бр. 1281157 на име Јусуфи Џевид, с. Туин, Ки-

чево.                                                                 (33178) 
Пасош бр. 1503288/01 на име Ќемран Зендели, с. 

Матејче, Куманово.                                                 (33079) 
Пасош бр. 159070 издаден од СВР-Скопје на име 

Стојанов Витомир, ул. "Иво Лола Рибар" бр. 80, Ско-
пје.                                                                    (33224) 
Пасош бр. 3083546/94 на име Рамизи Нури, ул. 

"Штипска" бр. 54, Тетово.                              (33336) 
Пасош бр. 1016356/98 на име Рамизи Аљбн, Тетово.

                                                                    (33337) 
Пасош бр. 0369912 на име Мирсада Лузнаку, Дебар.

                                                                    (33340) 
Пасош бр. 0938627 издаден од СВР-Тетово на име 

Миртезан Локмани, с. Шипковица, Тетово.         (33351) 
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Пасош бр. 1151911/98 издаден од СВР-Куманово на 
име Аслани Менсур, с. Виштица, Куманово. 
Пасош бр. 1329845 издаден од СВР-Струмица на име 

Достинова Хани, ул. "Маршал Тито" бр. 4-1/7, 
Струмица. 
Чекови од тековна сметка на име Емилија Варади-

нова-Ивановска, ул. "АВНОЈ" бр. 46, Куманово.(32970) 
Чекови од тековна сметка бр. 11618459 од бр. 1075-

345 до бр. 1075349 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Димовски Игор, Скопје.         (33070) 
Чек од тековна сметка бр. 11246604 со бр.6256173 

издаден од Комерцијална банка на име Михаил 
Чешларов, Скопје.                                      (33171) 
Чекови од тековна сметка бр. 12700993 со бр. 1104-

406 и бр. 1104410 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Раим Заими, Скопје.               (33172) 
Чекови од тековна сметка бр. 204-19 од бр. 000000-

3762472 до бр. 0000003762478 издадени од КИБ АД -
Куманово на име Марина Аргировска, Куманово. 

                                                                    (33182) 
Во огласот објавен во Службен весник бр. 81/2002 

наместо чек бр. 127431 издаден од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Добревски Љубе-Скопје, треба да 
стои чек бр. 0015000127433.                       (27658) 
Чекови од тековна сметка бр. 1581677 од бр. 5770720 

до бр. 5770729, од бр. 198543 до 198547, 6200347 и бр. 
6200348 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Милевска Николина, Скопје.         (32740) 
Чек од тековна сметка бр. 4364789 со бр. 00300646-

8401 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Марија Тренчевска, Скопје.               (32877) 
Работна книшка на име Димишковски Борче, Скопје.

                                                                    (32688) 
Работна книшка на име Хот Есад, Скопје.        (32821) 
Работна книшка на име Ќенан Амети, с. Д. Свиларе, 

Скопје.                                                             (32888) 
Работна книшка на име Бошко Спасовски, ул. Т. Чан-

гов бр. 40, Скопје.                                      (32895) 
Работна книшка на име Абдулазиз Реџепи, Скопје.                                                                     

       (32907) 
Работна книшка на име Меад Идризи,Скопје.  (32941) 
Работна книшка на име Менсур Незири, Скопје. 
                                                                    (32943) 
Работна книшка на име Чагорски Милојче, Битола.                                                                     

       (32945) 
Работна книшка на име Иљази Реџеп, с. Боговиње, 

Тетово.                                                             (32957) 
Работна книшка на име Селами Муслиу, ул. "Т. Мен-

дол" бр. 55, Куманово.                              (32963) 
Работна книшка на име Ибраимов Фадиљ, ул. "С. 

Стоименов" бр. 76, Кочани.                                   (32979) 
Работна книшка на име Трајчо Стоилов, ул. "Цветан 

Димов" бр. 90, Штип.                              (32982) 
Работна книшка на име Сафет Фератов, с. Г. Ја-

болчиште, Велес.                                             (32984) 
Работна книшка на име Ајредин Ибрахими, с. Ара-

чиново, Скопје.                                             (32990) 
Работна книшка на име Даути Арбен, с. Франгово, 

Струга.                                                             (32994) 
Работна книшка на име Нестороски Ѓорѓи, ул. "1- ва 

М У Б" бр. 23, Струга.                              (32998) 
Работна книшка на име Ељези Зељберије, с. Отља, 

Куманово.                                                     (33001) 
Работна книшка на име Садик Садику, Гостивар. 
                                                                    (33009) 
Работна книшка на име Лумани Бељуљ, Струга. 
                                                                    (33010) 
Работна книшка на име Атанасовски Петраќи, 

Прилеп.                                                            (33030) 
Работна книшка на име Зендели Севдаиљ, с. Матејче, 

Куманово.                                            (33037) 

Работна книшка на име Зендели Ќемран, с. Матејче, 
Куманово.                                             (33040) 
Работна книшка на име Стојчев Горанчо, с. Чеши-

ново, Кочани.                                             (33046) 
Работна книшка на име Игор Ѓорѓиев, с. Лозово, Св. 

Николе.                                                            (33049) 
Работна книшка на име Михов Киро,Штип.     (33053) 
Работна книшка на име Миладинов Никола, ул. "15-

ти Корпус" бр. 20, Штип.                              (33055) 
Работна книшка на име Николовска Ида, Скопје. 
                                                                    (33064) 
Работна книшка на име Љуљета Асани, с. Д. Б. Црк-

ва, Ресен.                                                     (33076) 
Работна книшка на име Котевски Живко, с. Лева Ре-

ка, Ресен.                                                     (33099) 
Работна книшка на име Шиникоски Сашко, Струга.

                                                                    (33105) 
Работна книшка на име Кадриу Флутурим, Кичево.                                

       (33108) 
Работна книшка на име Дурловски Ванчо, Тетово.                                

       (33113) 
Работна книшка на име Јанчева Митра, Гевгелија.                                

       (33116) 
Работна книшка на име Андонов Тони, Гевгелија. 
                                                                    (33117) 
Работна книшка на име Садат Есати, с. Опае, Кума-

ново.                                                                    (33119) 
Работна книшка на име Назми Нухији, Куманово. 
                                                                    (33120) 
Работна книшка на име Костадиновски Виктор, ул. 

"И. Милутиновиќ" бр. 17, Куманово.       (33122) 
Работна книшка на име Иљаз Мандак, Скопје.(33138) 
Работна книшка на име Наташа Бутикоска, Скопје.                                

       (33152) 
Работна книшка на име Тиро Сулејнан, Гостивар. 
                                                                    (33153) 
Работна книшка на име Елмазов Бујар, ул. "Јордан 

Пиперката" бр. 25, Битола.                       (33154) 
Работна книшка на име Нурхан Љатифи, ул. "Х. Т. 

Карпош" бр. 78, Куманово.                       (33157) 
Работна книшка на име Исаки Јунуз, ул. "Д. Божи-

нов" бр. 62, Куманово.                              (33159) 
Работна книшка на име Јосеска Даниела, ул. "Г. Јан-

кулоски" бр. 11, Прилеп.                              (33164) 
Работна книшка на име Ќазимоска Недима, Прилеп.

                                                                    (33165) 
Работна книшка на име Цветковска Богица, с. Че-

лопек, Куманово.                                             (33167) 
Работна книшка на име Трпеска Силвана, Тетово. 
                                                                    (33169) 
Работна книшка на име Скендероска Ганисе, Тетово.

                                                                    (33170) 
Работна книшка на име Хасиќ Џемал,Скопје.  (33279) 
Работна книшка на име Муареми Елмас, с. Матејче, 

Куманово.                                                     (33289) 
Работна книшка на име Трајковска Валентина, ул. 

"11-ти Октомври" бр. 76/11, Куманово.            (33291) 
Работна книшка на име Зора Фиданска, с. Рисиново, 

Берово.                                                             (33294) 
Работна книшка на име Броња Назим, с. Лажани, 

Прилеп.                                                            (33326) 
Воена книшка на име Филиповиќ Јовица, с. Матејче, 

Куманово.                                             (33158) 
Воена книшка на име Стојкоски Рубин, с. Селце, 

Прилеп.                                                             (33327) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Ли-

рија"-Скопје на име Љуљзиме Имери, Скопје.    (32884) 
Свидетелство од основно образование на име Беќи-

роска Едита, Струга.                                      (32948) 
Свидетелство од 8 одделение на име Љуљије Емур-

лаи, с. Непроштено, Тетово.               (32951) 
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Свидетелство од 8 одделение на име Дашурије Азизи, 
с. Церово, Тетово.                              (32954) 
Свидетелство од 4 година издадено од "Гоце Дел-

чев"-Куманово на име Авдији Авди, ул. "К. Антевски" 
бр. 9, Куманово.                                             (32968) 
Свидетелство од 8 одделение на име Милошовски 

Трајче, Виница.                                                     (32973) 
Свидетелство од 8 одделение на име Димитриевска Б. 

Марина, Крива Паланка.                              (33000) 
Свидетелство на име Шербан Шабани, Гостивар. 
                                                                    (33004) 
Свидетелство на име Сулејманоски Јешиљоби, При-

леп.                                                            (33014) 
Свидетелство на име Земри Асани, с. Боговиње, Те-

тово.                                                                    (33033) 
Свидетелство од 8 одделение на име Ридван Рамадан, 

с. Морани, Скопје.                                      (33043) 
Свидетелство од 8 одделение на име Јованова Блажо 

Наташа, Радовиш.                              (33071) 
Свидетелства од 7 и 8 одделение на име Шерифе Ос-

мани, с. Џепчиште, Тетово.                       (33077) 
Свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение на име Хаса Фе-

та, Тетово.                                                     (33078) 
Свидетелство од 8 одделение на име Арифи Фарије, 

Куманово.                                                     (33123) 
Свидетелство за 3 година издадено од гимназијата 

"Кочо Рацин"-Скопје на име Узунова Антонија, Ско-
пје.                                                                    (33132) 
Свидетелство на име Стојановски Тони, Куманово.                                                                     

       (33155) 
Свидетелство на име Јашари Јакуп, с. Ропаљце, Ку-

маново.                                                            (33156) 
Свидетелство на име Ќелам Џамаилов, с. Сливник, 

Велес.                                                            (33160) 
Свидетелство од 8 одделение на име Диманоски Ру-

бинчо, с. Бучин, Крушево.                              (33161) 
Свидетелство од 7 одделение на име Јаоски Влади-

мир, с. Саждево, Крушево.                       (33162) 
Свидетелство на име Броња Назим, с. Лажани, При-

леп.                                                             (33163) 
Свидетелство од 8 одделение на име Селвије Камбе-

ри, Тетово.                                                     (33168) 
Свидетелство од 4 одделение на име Ферати Сабрика, 

Велес.                                                            (33187) 
Свидетелство од 3 одделение на име Синани Нухи, 

Велес.                                                             (33188) 
Свидетелство од 8 одделение на име Латифов Нус-

рет, Велес.                                                     (33189) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Ибе 

Паликуќа" на име Исмани Рамадан, Скопје.        (33232) 
Свидетелство од 8 одделение на име Мислими Фа-

рук, Куманово.                                                     (33290) 
Свидетелства од 5 и 8 одделение на име Мргуда 

Асмер, Велес.                                                     (33295) 
Ученичка книшка издадена од ОУ "Јохан Хајнрих 

Песталоци" на име Бабиќ Рушка, Скопје.            (33241) 
Индекс бр. 29/93 издаден од ЕТФ-Скопје на име Со-

тироски Гојко, ул. "Б. Тоска" бр. 27-А, Тетово.   (32961) 
Диплома од средно образование издадена од "Гоце 

Делчев"-Куманово на име Авдија Авди, ул. "К. Ан-
тевски" бр. 9, Куманово.                              (32967) 
Диплома на име Ванчо Сандов, с. Оризари, Кочани.

                                                                    (32976) 
Диплома за завршено МНСНО издадена од "25- ти 

Мај"-Прилеп на име Бошески Владо, ул. "К. Спир-
коски" бр. 28, Прилеп.                              (33013) 
Диплома издадена од ЦООВ "13 Ноември"-Скопје на 

име Петрушевски Зоран, Скопје.           (33142) 
Диплома на име Филиповски Синиша, ул. "Н. Рево-

луција" бр. 190, Куманово.                       (33292) 
Здравствена книшка на име Кочовска Соња, ул. "В. 

Ѓоргов" бр. 20/27, Скопје.                              (32987) 

Здравствена книшка на име Мустафа Назмис, с. Жи-
тоше, Крушево.                                             (33074) 
Здравствена книшка на име Анастасов Игор, Велес.

                                                                    (33118) 
Здравствена книшка на име Христов Трајче, Велес.                                

       (33323) 
Здравствена книшка на име Ахмедоски Рамадан, с. 

Житоше, Крушево.                                      (33329) 
Штедна книшка на име Ефтимова Мариче, Радовиш.

                                                                    (33069) 
Штедна книшка на име Спасески Дејан, ул. "Дебар-

ска" бр. 18, Прилеп.                                      (33166) 
Лична карта на име Мурсели Шафон,Тетово.  (33060) 
Лична карта на име Матлиоски Димитри, Охрид. 
                                                                    (33101) 
Уверение на име Илиевски Градимир, ул. "Илинден-

ска" бр. 214/13, Тетово.                              (33017) 
Штедна книшка 4000-01-15957-5 издадена од Инвест 

банка на име Миодраг Хаџи Ристиќ, Скопје.       (32817) 
Даночна картичка бр. 4030993247686 издадена од 

Управа за јавни приходи Скопје на име Тениска асо-
цијација на Македонија, Скопје.               (32898) 
Даночна картичка бр. 4030980247652 издадена од 

Управа за јавни приходи Скопје на име ЈУГ-Тениски 
Клуб, Скопје.                                             (32899) 
Даночна картичка бр. 4030992247631 издадена од 

Управа за јавни приходи Скопје на име Т.К.  ЈУГ-Ко-
мерц, Скопје.                                                     (32900) 
Даночна картичка бр. 5030995151442 издадена од 

Управа за јавни приходи Скопје на име Ковачка рабо-
тилница  " Ајдар ", Скопје.                       (33034) 
Даночна картичка С. Б. 0013334 издадена од Управа 

за приходи на име Боре Е. Начевски, Радовиш.  (33338) 
_______________________________________________ 

 
НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНА ГЛАВНИНА 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 4461/2002 од 02.09.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02006482?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар намерното намалување на основната 
главнина на Трговското друштво на мало и големо и 
производство ВИДРА КОМЕРЦ Гордана ДООЕЛ екс-
порт-импорт, ул. “Гаврил Радомир“ бр. 15-б, Скопје. 

Запишување на намерно намалување на основната 
главнина на: Трговско друштво на мало и големо и 
производство ВИДРА КОМЕРЦ Гордана ДООЕЛ екс-
порт-импорт Скопје, ул. “Гаврил Радомир“ бр. 15-б, 
Скопје. 

 Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје, П.Трег. бр.  
4461/2002.                                                                (32916)     
_______________________________________________ 

 
Ј А В Н И    П О В И Ц И 

 
Ј А В Е Н   П О В И К   З А   П О Н У Д И 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Проект за олеснување на трговијата и транспортот 
во Југоисточна Европа 

 
Изградба на граничен премин Табановце и рекон-
струкција на граничните премини Деве Баир  

и Ќафасан 
 

Кредит број 3402-МК 
 
1. Овој јавен повик за понуди следува по општиот 

оглас за набавка за овој проект, кој беше објавен во 
“Development Business“, бр. 535 од 31 мај 2000 година, 
ажуриран на 16 февруари 2002 година. 

2. Владата на Република Македонија доби кредит 
од Меѓународната асоцијација за развој (ИДА) за тро-
шоците за реализација на Проектот за олеснување на 
трговијата и транспортот во Југоисточна Европа и пла-
нира да искористи дел од средствата од овој кредит за 
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плаќања според договорот за изградба на граничен пре-
мин Табановце и реконструкција на граничните преми-
ни Деве Баир и Ќафасан. 

3. Царинската управа на Министерството за финан-
сии на Република Македонија ги повикува соодветните 
понудувачи да достават запечатени понуди за изградба 
на: 

Лот 1: Изградба на граничен премин Табановце 
Лот 2: Реконструкција на граничен премин Деве Ба-

ир 
Лот 3: Реконструкција на граничен премин Ќафасан 
Понудувачите имаат право да достават понуда за 

секој лот поединечно. Секој лот ќе се евалуира оддел-
но. 

Период за изградба на секој лот е 12 месеци. 
4. Лицијатијата ќе се спроведе со меѓународни по-

стапки за лицитација одредени во Прирачникот на 
Светска Банка: Набавка според IBRD заеми и IDA кре-
дити, јануари 1995 година, ревидирано во март 2000 и 
јануари 2001 година, отворено за сите понудувачи од 
соодветни земји извори како што е дефинирано во 
Прирачникот. 

5. Заинтересираните соодветни понудувачи може да 
добијат дополнителни информации од Тимот за Имп-
лементација на проектот на Царинската управа и да ги 
проверат тендерските документи на долуназначената 
адреса од 09:00 до 12:00 часот. Царинска управа на Ре-
публика Македонија, “Лазар Личеноски“ 13, 1000 
Скопје, Р. Македонија, Тел. + 389 2 116 188, + 389 2 
293 910, Факс. + 389 2 237 832, e-mail: 
ttfse@customs.gov.mk, време: од 9,00 до 12,00 часот. 

6. Сите тендерски документи на англиски јазик мо-
жат да се откупат од страна на заинтересираните пону-
дувачи при поднесување на писмена апликација на до-
луназначената адреса и при плаќање на неповратна уп-
лата од 400 УСД или еквивалентен износ во МКД. На-
чинот на плаќање е следниов: 

(а) При плаќање во УСД 
Во прилог на Министерството за финансии, Царин-

ска управа, Тимот за Имплементација на проектот, на 
сметка на Народна банка на Република Македонија 
број 36086854 со CITIBANK NA New York (Swift 
CITIUS 33) број на сметка 71700-840-464-1655. 

(б) При плаќање во МКД: 
Во прилог на Министерството за финансии, Царин-

ска управа, Тимот за Имплементација на проектот, број 
на сметка 090030017578625 (клиент на Народна банка 
за Република Македонија). 

Курсната разлика која треба да се запази е продаж-
ната курсна разлика од листата на Народната Банка на 
Република Македонија, со важност на денот на испла-
тата. 

Документот ќе се испрати авионски за прекуокеан-
ски испораки или по курир за локални испораки на 
адреса назначена од страна на понудувачот. 

7. Понудите мора да се испратат на гореназначената 
адреса пред 12 часот (напладне) до 27-ми јануари 2003 
година. Сите понуди мора да имаат и банковна гаран-
ција за понудата во износ од: 

Лот 1 - 60.000 УС$ или еквивалентен износ во МКД 
или друга конвертибилна валута. 

Лот 2 - 19.000 УС$ или еквивалентен износ во МКД 
или друга конвертибилна валута. 

Лот 3 - 19.000 УС$ или еквивалентен износ во МКД 
или друга конвертибилна валута. 

Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе 
бидат отворани во присуство на претставниците на по-
нудувачите кои ќе присуствуваат на долуназначената 
адреса во 12 часот на 27-ми јануари 2003 година. 

Адреса 1 
Царинска управа на Р. Македонија, Сала за обуки, 

“Лазар Личеноски“ 13, 1000 Скопје, Р. Македонија. 

SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE 
 

Invitation for Bids 
 

Republic of Macedonia 
 

Trade and Transport Facilitation in South-East Europe 
Project Credit No. 3402-MK 

 
Procurement of Civil Works 

For Border Crosing Points in Tabanovce, Deve Bair 
and Kafasan 

 
1. This invitation for bids follows the general procure-

ment notice for this project that appeared in Development 
Business, issue No. 535 of May 31, 2000 and as updated 
on February 16, 2002. 

2. The Government of Macedonia has received a credit 
from the International Development Association toward 
the cost of Trade and Transport Facilitation in South East 
Europe Project, and it intends to apply part of the proceeds 
of this credit to payments under the contract for the procu-
rement of Works in Border Crossing Points in Tabanovce, 
Deve Bair and Kafasan. 

3. The Customs Administration of the Ministry of Fi-
nance of the Republic of Macedonia now invites sealed 
bids from eligible bidders for the Procurement of Worksas 
follows: 

Lot # 1: Tabanovce Border Crossing Point including 
upgrading of existing Facilities; 

Lot # 2: Deve Bair Border Crossing Point including 
upgrading of existing Facilities; 

Lot # 3: Kafasan Border Crossing Point including 
upgrading of existing Facilities; 

4. Bidding will be conducted through the international 
competitive bidding procedures specified in the World 
Bank`s Guidelines: Procurement under IBRD Loans and 
IDA Credits, January 1999 and is open to all bidders from 
eligible source countries as defined in the Guidelines. 

5. Interested eligible bidders may obtain further infor-
mation from the Project Implementation Team of the Cu-
stoms Administration and inspect the bidding Documents 
at the address given below (address 1) from 09:00 to 12:00 
hours. 

6. A complete set of bidding documents in English may 
be purchased by interested bidders upon the submission of 
a written application to the address below (address 1) and 
upon payment of a non-refundable fee of USD 400 or equi-
valent MKD. The method of payment will be: 

(a) For payment in USD 
In favor of the Ministry of Finance, Customs Admini-

stration, Project Implementation Team, on the account of 
the National Bank of the Republic of Macedonia No. 
36086854 with CITIBANK NA New York (Swift CITIUS 
33) 

Acc. No. 71700-840-464-1655 
(b) For payment in MKD 
In favor of the Ministry of Finance, Customs Admini-

stration, Project Implementation Team, account No. 
090030017578625 (client of the National Bank of the Re-
public of Macedonia). 

Exchange rate to be applied is the selling exchange rate 
from the list of the National Bank of the Republic of Mace-
donia prevailing on the day of payment. 

The documents shall be forwarded by Special Courier 
(DHL) at the street address indicated by the bidder. 

7. Bids must be delivered to the address below (address 
1) at or before 12:00 hours (noon) January 27th, 2003. All 
bids must be accompanied by a bid security of: 

Lot # 1: US$ 60.000 or in equivalent convertible 
currency; 

Lot # 2: US$ 19.000 or in equivalent convertible 
currency; 

Lot # 3: US$ 19.000 or in equivalent convertible 
currency; 
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8. Late bids will be rejected. Bids will be opened in the 
presence of the bidders` representatives who choose to at-
tend at the address below (address 2) at 12:00 hours (noon) 
January 27th, 2003. 

Address 1 
Ms. Sanja Metodievska 
Customs Administration od R. Macedonia 
"Lazar Licenoski" 13, 1000 Skopje, R. Macedonia 
Tel: + 389 2 116 188 
       + 389 2 293 910  
Fax: + 389 2 237 832 
E-mail: ttfse@customs.gov.mk 
 
Address 2 
Customs Administration of Republic of Macedonia, 
"Lazar Licenoski" 13, 1000 Skopje, R. Macedonia. 
Training Room. 

___________ 
 
Врз основа на член 16 став 1 и член 19 од Законот 

за јавни набавки (“Службен весник на РМ“ бр. 21/2002 
- пречистен текст), Комисијата за јавни набавки на Ми-
нистерството за финансии, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 3/02 

ЗА НАБАВКА НА ПОТРОШЕН КАНЦЕЛАРИСКИ 
МАТЕРИЈАЛ  ЗА ПОТРЕБИТЕ НА  МИНИСТЕР -      
СТВОТО ЗА ФИНАНСИИ ВО 2003-ТА ГОДИНА 

 
1. НАБАВУВАЧ 
 Министерството за финансии на Република Маке-

донија, со седиште на ул. “Даме Груев“ бр. 14, Скопје. 
 
2. ПОНУДУВАЧИ 
- Право да поднесе понуда има секое заинтересира-

но домашно  правно и физичко лице кое е регистрира-
но за трговија на мало со канцелариска опрема. 

 
3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА 
Набавката на потрошен канцелариски материјал за 

потребите на подрачните единици и за Министерство-
то за финансии во 2003 -та година. 

- Понудувачите треба да достават понуда за пред-
метот на набавката во целост за сите глави од Листата 
на потрошен канцелариски материјал. 

- Понудите на понудувачите кои не ги содржат сите 
позиции од одделна глава во Листата, ќе се сметаат за 
некомплетни и нема да бидат разгледувани. 

 
4. НАЧИН НА ИСПОРАКА 
Испораката на потрошниот канцелариски материјал 

ќе се врши сукцесивно според месечните потреби на 
набавувачот по претходно доставени порачки во кои ќе 
бидат содржани видот и количината на потрошниот 
канцелариски материјал и местото на испорака. 

 
5. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ 
- опис на понудениот потрошен канцелариски мате-

ријал (за секој артикал назив на производителот, земја 
на производство и др); 

- поединечна цена по единечна мера (парче, ролна, 
кочан, сет, рис, кутија, ролна) за секоја позиција од Ли-
стата на потрошен канцелариски материјал, вкупна це-
на за секоја одделна глава од Листата и вкупна цена на 
понудата, крајна со засметан ДДВ и други давачки и 
искажана во денари; 

- рок на испорака (искажан во денови, сметан од де-
нот на доставувањето на порачката); 

- рок на плаќање (искажан во денови, сметан од де-
нот на доставувањето на фактурата за извршената ис-
порака). 

Понудите кои не ги содржат сите горенаведените 
податоци, односно, понудите во кои изнесените пода-
тоци не се искажани на бараниот, конкретен начин ќе 
се сметаат за некомплетни и ќе бидат исклучени од на-
тамошната постапка, односно нема да бидат евалуира-
ни (оценети). 

6. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
6.1. Придружната документација која понудувачот 

задолжително треба да ја приложи кон понудата: 
- Извод од судска регистрација на дејноста (и исто-

времено дејноста за трговија на мало со канцелариска 
опрема да биде заокружена); 

- Документ за бонитет на понудувачот издаден од 
Централниот регистар согласно со Правилникот за со-
држината на документот за бонитет (“Службен весник 
на РМ“ бр. 32/98 и 55/98); 

- Доказ дека не е во стечај или во процес на ликви-
дација (извод од судски регистар за поведена постапка 
за стечај - Потврда од надлежен Основен суд), не по-
стара од шест месеци; 

- Доказ дека со правосилна пресуда не му е изрече-
на мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност 
(извод од судска евиденција - Уверение од надлежен 
Основен суд - Оддел за прекршоци, не постаро од шест 
месеци; 

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки не постара од 
шест месеци. 

Сите документи кои ја сочинуваат придружната до-
кументација треба да бидат доставени во оригинален 
примерок или како копија заверена од нотар, со исклу-
чок на Изводот од судска регистрација на дејноста кој 
може да се достави како копија. 

6.2. Документи со кои понудувачот, согласно со 
член 25 став 1 од Законот за јавни набавки, ја докажува 
техничката способност, а кои треба да бидат приложе-
ни во ковертот кој носи ознака “документација“: 

- список на главни испораки на потрошен канцела-
риски материјал во претходната година со количините 
на испорачаниот потрошен канцелариски материјал и 
примачите, заверен и потпишан од одговорното лице; 

- писмена изјава дека понудувачот располага со ма-
гацин и дека во секое време има доволно количество на 
потрошен канцелариски материјал  во залиха, заверена 
и потпишана од одговорното лице; 

- писмена изјава за подготвеноста на понудувачот 
што ќе биде избран за најповолен, испораката да ја вр-
ши до подрачните единици на МФ во Република Маке-
донија, заверена и потпишана од одговорното лице на 
понудувачот. 

Понудите кои не ги содржат сите горенаведени 
списоци и изјави ќе се сметаат за некомплетни и ќе би-
дат исклучени од натамошната постапка, односно, не-
ма да бидат евалуирани (оценети). 

 
7. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- Цена                                                           35 поени; 
- Квалитет                                                    35 поени; 
- Рок на испорака                                        15 поени; 
- Начин и рок  на плаќање                          15 поени. 
 
8. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
Понудите треба да се достават најдоцна до 

03.02.2003 година до 12 часот во архивата на Мини-
стерството за финансии, а по истекот на наведениот 
рок, нема да бидат разгледувани. 

Понудите треба да бидат доставени на начин про-
пишан со членовите 56 и 57 од Законот за јавни наба-
вки. 

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

Понудите кои не ги содржат сите податоци назна-
чени во огласот, односно кон кои не е приложена бара-
ната придружна документација, ќе се сметаат за не-
комплетни и нема да се разгледуваат. 
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Понудите, во согласност со член 55 од Законот за 
јавни набавки, можат да се достават преку пошта, на 
адреса ул. “Даме Груев“ бр. 14, или да се предадат во 
архивата на Министерството за финансии на РМ (нај-
доцна до 15:15 часот секој работен ден). 

Листата на потрошен канцелариски материјал што 
ќе се набавува во Министерството за финансии во 
2003-та година, понудувачите ќе можат да ја подигнат 
од денот на објавувањето на Отворениот повик бр. 
3/02, секој работен ден од 08:00 до 15:15 часот, на I-ви 
кат во Министерството за финансии, канцеларија 15. 

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 
03.02.2003 година во 12:00 часот во просториите на 
Министерството за финансии на РМ (ул. “Даме Груев“ 
бр. 14, Скопје), III кат - сала за состаноци. 

Претставниците на понудувачите, кои ќе присус-
твуваат на јавното отворање на понудите, на Комисија-
та за јавни набавки треба да и предадат писмено овла-
стување од понудувачот. 

Комисија за јавни набавки  
___________ 

 
Врз основа на член 16 став 1 и член 19 од Законот 

за јавни набавки (“Службен весник на РМ“ бр. 21/2002 
- пречистен текст), Комисијата за јавни набавки на Ми-
нистерството за финансии, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 4/02 

ЗА НАБАВКА НА ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА 
КОМПЈУТЕРИ ЗА  ПОТРЕБИТЕ НА  МИНИСТЕ- 
   РСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ ВО 2003-ТА ГОДИНА 

 
1. НАБАВУВАЧ 
 Министерството за финансии на Република Маке-

донија, со седиште на ул. “Даме Груев“ бр. 14, Скопје. 
 
2. ПОНУДУВАЧИ 
- Право да поднесе понуда има секое заинтересира-

но домашно  правно и физичко лице кое е регистрира-
но за трговија на мало со канцелариска опрема. 

 
3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА 
Набавката на потрошен  материјал за компјутери за 

потребите на подрачните единици и за Министерство-
то за финансии во 2003 -та година. 

- Понудувачите треба да достават понуда за пред-
метот на набавката во целост за сите делови (а, б, в, г) 
од Листата на потрошен материјал за компјутери. 

- Понудите на понудувачите кои не ги содржат сите 
позиции од одделен дел во Листата, ќе се сметаат за не-
комплетни и нема да бидат разгледувани. 

- Понудените рибони и тонери требаат да бидат 
оригинали. 

 
4. НАЧИН НА ИСПОРАКА 
Испораката на потрошниот материјал за компјутери 

ќе се врши сукцесивно според месечните потреби на 
набавувачот по претходно доставени порачки во кои ќе 
бидат содржани видот и количината на потрошниот  
материјал за компјутери и местото на испорака. 

 
5. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ 
- опис на понудениот потрошен  материјал за комп-

јутери (за секој артикал назив на производителот, земја 
на производство и др); 

- поединечна цена по единечна мера (парче) за се-
која позиција од Листата на потрошен материјал за 
компјутери, вкупна цена на понудата, крајна со засме-
тан ДДВ и други  давачки и искажана во денари; 

- рок на испорака (искажан во денови, сметан од де-
нот на доставувањето на порачката); 

- рок на плаќање (искажан во денови, сметан од де-
нот на доставувањето на фактурата за извршената ис-
порака). 

Понудите кои не ги содржат сите горенаведени по-
датоци, односно, понудите во кои изнесените податоци 
не се искажани на бараниот, конкретен начин ќе се 
сметаат за некомплетни и ќе бидат исклучени од ната-
мошната постапка, односно нема да бидат евалуирани 
(оценети). 

 
6. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
6.1. Придружната документација која понудувачот 

задолжително треба да ја приложи кон понудата: 
- Извод од судска регистрација на дејноста;  
- Документ за бонитет на понудувачот издаден од 

Централниот регистар согласно со Правилникот за со-
држината на документот за бонитет (“Службен весник 
на РМ“ бр. 32/98 и 55/98); 

- Доказ дека не е во стечај или во процес на ликви-
дација (извод од судски регистар за поведена постапка 
за стечај - Потврда од надлежен Основен суд), не по-
стар од шест месеци; 

- Доказ дека со правосилна пресуда не му е изрече-
на мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност 
(извод од судска евиденција - Уверение од надлежен 
Основен суд - Оддел за прекршоци, не постаро од шест 
месеци; 

- Потврда од УЈП. 
Сите документи кои ја сочинуваат придружната до-

кументација треба да бидат доставени во оригинален 
примерок или како копија заверена од нотар, со исклу-
чок на Изводот од судска регистрација на дејноста кој 
може да се достави како копија. 

6.2. Документи со кои понудувачот, согласно со 
член 25 став 1 од Законот за јавни набавки, ја докажува 
техничката способност, а кои треба да бидат приложе-
ни во ковертот кој носи ознака “документација“: 

- список на главни испораки на потрошен  матери-
јал за компјутери во претходната година со количините 
на испорачаниот потрошен  материјал за компјутери и 
примачите, заверен и потпишан од одговорното лице; 

- писмена изјава дека понудувачот располага со ма-
гацин и дека во секое време има доволно количество на 
потрошен  материјал за компјутери во залиха, заверена 
и потпишана од одговорното лице; 

- писмена изјава за подготвеноста на понудувачот 
што ќе биде избран за најповолен, испораката да ја вр-
ши до подрачните единици на МФ во Републиката, за-
верена и потпишана од одговорното лице на понудува-
чот. 

Понудите кои не ги содржат сите горенаведени 
списоци и изјави ќе се сметаат за некомплетни и ќе би-
дат исклучени од натамошната постапка, односно, не-
ма да бидат евалуирани (оценети). 

 
7. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- Цена                                                           35 поени; 
- Квалитет                                                    35 поени; 
- Рок на испорака                                        15 поени; 
- Начин и рок  на плаќање                          15 поени. 
Најповолниот понудувач ќе биде избран согласно 

член 27, став 1 алинеја 1 од Законот за јавни набавки. 
 
8. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
Понудите треба да се достават најдоцна до 

04.02.2003 година до 12 часот во архивата на Мини-
стерството за финансии, а по истекот на наведениот 
рок, нема да бидат разгледувани. 

Понудите треба да бидат доставени на начин пропи-
шан со членовите 56 и 57 од Законот за јавни набавки. 

Понудувачите, во согласност со член 57 став 1 од 
Законот за јавни набавки, понудите треба да ги доста-
ват во еден оригинален примерок кој треба да биде за-
верен и потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 
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Понудите кои не ги содржат сите податоци назна-
чени во огласот, односно кон кои не е приложена бара-
ната придружна документација, ќе се сметаат за не-
комплетни и нема да се разгледуваат. 

Понудите, во согласност со член 55 од Законот за 
јавни набавки, можат да се достават преку пошта, на 
адреса ул. “Даме Груев“ бр. 14, или да се предадат во 
архивата на Министерството за финансии на РМ (нај-
доцна до 15:30 часот секој работен ден). 

Листата на потрошен  материјал за компјутери 
што ќе се набавува во Министерството за финансии 
во 2003-та година, понудувачите ќе можат да ја по-
дигнат од денот на објавувањето на Отворениот по-
вик бр. 4/02, секој работен ден од 08:00 до 15:15 ча-
сот, на I-ви кат во Министерството за финансии, кан-
целарија 15. 

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 
04.02.2003 година во 12:00 часот во просториите на 
Министерството за финансии на РМ (ул. “Даме Груев“ 
бр. 14, Скопје), III кат - сала за состаноци. 

Претставниците на понудувачите, кои ќе присус-
твуваат на јавното отворање на понудите, на Комисија-
та за јавни набавки треба да и предадат писмено овла-
стување од понудувачот. 

 
Комисија за јавни набавки  

___________ 
 
Врз основа на член 8 од Законот за јавни набавки 

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

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-138/2002 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на отворениот повик бр. 01-138/2002 

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

1.2. Предметот на набавката е набавка на Обртен 
склоп за горна надградба за багери СХ 400/1 СХ 400/2, 
кат. бр. 095420. 

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

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки („Сл. вес-
ник на РМ“ бр. 21/2002). 

 
2. ОБЕМ, ВИД НА НАБАВКАТА И ПОДИГАЊЕ 

НА ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈАTA 
2.1. Обемот на работите е: 
- Обртен склоп за горна надградба за багери СХ 

400/1 СХ 400/2, кат. бр. 095420 
- Количина - 1 парче 
2.2. Понудата мора да се однесува на целиот обем 

на набавката - не е дозволена делумна понуда. 
 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот, како и името на производи-
телот. 

3.2. Понудата треба да ги содржи единечните и 
вкупни цени, како и вкупната вредност на целата пону-
да, (со сите давачки согласно член 57 од ЗЈН) на пари-
тет ДДП Скопје, изразена во МКД и со посебно иска-
жан ДДВ на вкупната вредност на понудата. 

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во 
странска валута. 

При одлучувањето, договарањето и реализацијата 
на набавката ќе се применува продажниот берзански 
курс. 

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

3.4 Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики  на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македонија 
и со меѓународните стандарди прифатени во Р.М. (член 
21 од ЗЈН). 

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

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

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

сиска и економска способност согласно член 24 од ЗЈН 
(„Службен весник на РМ“ бр. 21/2002). 

Домашните понудувачи треба да достават документ 
за бонитет кој го издава Централниот регистар. 

Странските понудувачи доставуваат ревизорски из-
вештај од реномирана ревизорска институција, Докол-
ку понудувачот не подлежи на изготвување на ревизор-
ски извештај, во тој случај доставува доказ од надлеж-
ната институција дека не е во обврска да изготвува ре-
визорски извештај и во исто време доставува друг со-
одветен документ за својата економска и финансиска 
способност, издаден од соодветна институција. 

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

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци придонеси и други давачки (член 24 од ЗЈН). 

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

- референтна листа, своја или на производителот за 
испорачани вакви или слични работи во последните 
три години. 

 4.5. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 31 од ЗЈН. 

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

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (член 27 од ЗЈН) 
5.1. Цена - 60 поени, 
5.2. Начин и услови на плаќање - 10 поени, 
5.3. Рок на изведба - 30 поени. 
 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
    ПОНУДИТЕ 
6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

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

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

ват на следната адреса: 
АД „Електростопанство на Македонија“, за Коми-

сијата за јавни набавки, ул. „11 Октомври“ бр. 9, 1000, 
Скопје. 

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
15.01.2003  во 11 часот, во просториите на АД „Електро-
стопанство на Македонија“, ул. „11 Октомври“ бр. 9, 
Скопје, стара зграда, подрумска сала за состаноци, во 
присуство на овластените претставници на понудувачите. 

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

на понуда. 
7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

ден рок и оние кои не се изработени според барањата 
на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокуп-
на документација која се бара во Отворениот повик, 
нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 14-17 од Законот за јавни наба-
вки (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
21/2002), Комисијата за јавни набавки на Фондот за ло-
кални патишта и уредување на градежно земјиште при 
општина Неготино, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ  
НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ  
1.1. Набавувач 
Фонд за локални патишта и уредување на градежно 

земјиште при општина Неготино, ул. “Ацо Аџи Илов“ 
бр. 2 - Неготино. 

1.2. Предмет на набавка 
Изградба на горен строј (поплочување) на улиците 

“Страшо Пинџур“ и “Први мај“ во Неготино. 
 
2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Обемот на работите е даден во тендерската доку-

ментација која заинтересираните понудувачи можат да 
ја подигнат во општина Неготино секој работен ден од 
07,00 до 15,00 часот, без надоместок. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба исто така да содржи докази за 

економската и финансиската состојба како и техничка-
та способност на понудувачот согласно член 23 од За-
конот за јавни набавки. 

3.2. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 
достават следната придружна документација: 

- извод од судската регистрација на дејноста; 
- документација за бонитет издаден од Централниот 

регистар; 
- потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки; 
- доказ дека понудувачот не е под стечај во процес на 

ликвидација и дека не му е изречена мерка на безбед-
ност - забрана на вршење дејност, издаден од страна на 
судот, согласно член 24 од Законот за јавни набавки; 

- референцна листа на досега извршени работи. 
Понудувачот да достави доказ за техничката спо-

собност, согласно член 23 од Законот за јавни набавки. 
Наведените документи потребно е да бидат доста-

вени во оригинален примерок или копие заверено од 
нотар и да не бидат постари од 6 месеци. 

4. Понудата треба да содржи единечна цена, која 
треба да биде конечна, со пресметан данок на додадена 
вредност. 

 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
5.1. Цена     30 поени; 
5.2. Рок за изведување на работата  20 поени; 
5.3. Техничка и кадровска опременост  20 поени; 
5.4. Начин на плаќање    10 поени; 
5.5. Референцна листа    20 поени. 
 
6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален 

примерок заверен и потпишан од одговорното лице на 
понудувачот, согласно член 57 од Законот за јавни на-
бавки. 

6.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој со-
држи уште два затворени и запечатени пликови соглас-
но член 56 од Законот за јавни набавки. 

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја 
носи ознаката “не отворај“, како и број на отворениот 
повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со 
која би можело да се идентификува понудувачот. Во 
средината на пликот треба да биде назначена адресата 
на набавувачот. 

Првиот внатрешен плик во кој е придружната до-
кументација ја носи ознаката “документација“, втори-
от внатрешен плик во кој е понудата ја носи ознаката 
“понуда“. 

6.3. Понудите можат да се доставуваат по пошта 
или лично на адреса на набавувачот Фонд за локал-
ни патишта и уредување на градежно земјиште при 
општина Неготино, ул. “Ацо Аџи Илов“ бр. 2-Него-
тино. 

6.4. Рок на доставување на понудите е 15 дена од 
денот на објавувањето на отворениот повик. 

6.5. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот 
рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се 
разгледуваат. 

6.6. Јавното отворање на понудите во присуство на 
овластени лица ќе се изврши на 17.01.2003 година, во 
просториите на општина Неготино на адреса наведена 
во точка 6.3. во 12,00 часот. Отворање и проверка на 
понудите ќе врши Комисијата за јавни набавки на 
ФЛПУГЗ при општина Неготино. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Претставниците на понудувачите треба на Ко-

мисијата за јавни набавки да и предадат писмено овла-
стување од понудувачот за нивно учество на јавното 
отворање. 

7.2. Дополнителни информации понудувачите мо-
жат да добијат во просториите на општина Неготино, 
секој работен ден од 09,00 до 14,00 часот, телефон 
043/361-045 и 043/361-161. 

                                           Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 16 и 35 од Законот за јавни наба-

вки (“Службен весник на РМ“ бр. 21/02), Комисијата за 
јавни набавки на Општина Центар, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 2-2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ  НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОД-
НО УТВРДУВАЊЕ  НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВА-
ЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА)  БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик е Општина Центар - 

Скопје, ул. „Михаил Цоков“ бб. 
2. Предмет на ограничениот јавен повик бр. 2/2002 

е прибирање на документација за претходно утврдува-
ње на подобност на понудувачите како можни носите-
ли на изведба на следните видови работи на подрачјето 
на Општина Центар за 2003 година: 

а) проектирање површини, реконструкција и санаци-
ја на јавни сообраќајни површини: сообраќајници, тро-
тоари, паркиралишта, спортски и детски игралишта, пе-
шачки патеки и други јавни површини со завршен 
асфалтен слој (асфалт, бетон, тврдо лиен асфалт и други 
материјали); 

б) проектирање и изградба на тротоари, пешачки 
патеки, јавни паркиралишта и други јавни површини со 
завршен слој од префабрикувани бетонски елементи, 
мермерни плочи и друг вид на градежни материјали 
кои се применуваат за поплочување;  

в) проектирање изградба и реконструкција на обје-
кти; 
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г) проектирање и изградба на инфраструктурни си-
стеми: водоводна, хидрантска, канализација (атмосфер-
ска и фекална) и топлификациона примарна и секун-
дарна мрежа; 

д) проектирање, изградба и реконструкција на јав-
ното осветлување и проектирање, реконструкција и из-
местување на НН- електрична мрежа; 

ѓ) одржување на јавното осветлување; 
е) набавка на материјали за одржување на јавното 

осветлување; 
ж) проектирање, изградба и реконструкција на јав-

ни зелени површини и нивно одржување; 
з) изработка спортски реквизити (кошеви и голови), 

детски реквизити (лулашки), урбана опрема (клупи, 
корпи за отпадоци и заштитни огради); 

ѕ) изработка на урбанистички планови за подрачје-
то на Општина Центар; 

и) вршење ревизија на урбанистички планови; 
ј) расчистување и транспорт на  комунален отпад, 

градежен шут и друг вид на отпад до одредена депони-
ја на подрачјето на Општина Центар; 

к) одржување на јавни површини: сообраќајници, 
пешачки патеки и тротоари - во зимски услови (чисте-
ње на снег и набавка, чување и посипување на сол). 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен и право на 
учество имаат правни и физички лица кои вршат соод-
ветна стопанска дејност. 

4. Постапката на повикот се спроведува согласно 
член 31 од Законот за јавни набавки. 

 
II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Општина Центар има потреба од претходно утвр-

дување на подобност на понудувачите (претквалифика-
ција), преку приложената документација врз основа на 
која ќе се оцени способноста на понудувачите за извр-
шување на работите што се предмет на набавка (поз.а; 
поз.б, поз.в, поз.г, поз.д, поз. ѓ, поз.е, поз.ж, поз.з, поз.ѕ, 
поз. и, поз. ј и поз. к). 

2. Набавувачот до квалификуваните понудувачи од 
утврдената листа ќе достави барање за поднесување 
понуди за извршување на работи предвидени со Про-
грамата за уредување на градежно земјиште на подрач-
јето на Општина Центар за 2003 година, Програма за 
изградба, реконструкција, одржување и заштита на сер-
висни и станбени улици и Програма за јавно осветлува-
ње на подрачјето на Општина Центар за 2003 година, 
според динамика утврдена од набавувачот. 

3. Понудувачите кои вршат соодветна стопанска 
дејност, односно извршуваат градежни работи, своето 
учество на јавниот повик можат да го пријават врз ос-
нова на оценка дали ги исполнуваат условите утврдени 
со членот 35 од Законот за јавни набавки. 

 
III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Понудувачите со пријавата за понудата ги доста-

вуваат следните документи: 
- документ за техничко - технолошки бонитет; распо-

ложива опрема и други физички капацитети потребни за 
реализација на набавката, досегашно искуство (рефе-
рентна листа) и стручен кадар (квалификација и број) за 
извршување на набавката (менаџерска способност); 

- документ за економско-финансиски бонитет; 
- потврда дека нема правосилна пресуда со која е 

изречена мерка за безбедност-забрана за вршење на 
дејноста; 

- потврда за регистрација на претпријатието за вр-
шење на дејноста; 

- потврда од надлежен суд дека не е отворена по-
стапка за стечај или ликвидација; 

- документ за издадено овластување за изработува-
ње на урбанистички планови од Министерството за 
транспорт и врски (лиценца); 

- документ за издадено овластување за вршење на 
ревизија на урбанистички  планови; 

- документ за техничко-технолошки бонитет треба 
да се однесува за видот на работата ( поз. а, поз. б, поз. 
в, поз. г, поз. д, поз. ѓ, поз. е, поз. ж, поз. ѕ, поз. и, поз. ј 
и поз. к)) од предметот на набавка за која понудувачите 
даваат своја понуда. 

Документот за издадено овластување за изработка 
на урбанистички планови, се однесува на точка „ѕ“. 

Документот за издадено овластување за вршење на 
ревизија на урбанистички планови се однесува на точ-
ка „и“. 

Понудувачите можат да дадат понуда за една или 
повеќе позиции од предметот на набавката. 

2. Документацијата и другите податоци се доставу-
ваат во оригинали или копија заверена од нотар, во за-
творен плик, кој во горниот лев агол треба да носи оз-
нака „не отворај“, бројот на јавниот повик и позицијата 
за која се дава понуда. Пликот не треба да содржи ни-
каква ознака со која би можело да се идентификува по-
нудувачот. 

3. Рокот за прием на документацијата  изнесува 21 
ден од денот на објавувањето во средствата за инфор-
мирање и во “Службен весник на РМ“ . 

4. Документацијата се доставува на адреса: Општи-
на Центар-Скопје, ул. „Михаил Цоков“ бб. 

 
IV.  ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Документацијата што нема да биде доставена во 

утврдениот рок и која нема да биде изработена според 
барањата содржани во повикот како и некомплетната, 
нема да се разгледува. 

2. Дополнителни појаснувања можете да добиете на 
телефон: 128-039 и 164-014, Општина Центар-Скопје. 

 
Комисија за јавни набавки 

_______________________________________________ 
 

Согласно член 622 од Законот за трговските друштва, 
управителот на Друштвото БОНУМ, ДООЕЛ извоз-
увоз, Скопје и управителот на Друштвото БОНУМ М 
Бонум и Катица ДОО, увоз-извоз, Скопје, го составија 
следниот 

ПЛАН ЗА ПРИПОЈУВАЊЕ 
 

1) ФОРМАТА, ФИРМАТА И СЕДИШТЕТО НА 
ДРУШТВАТА ШТО УЧЕСТВУВААТ ВО ПРОЦЕСОТ 
НА ПРИПОЈУВАЊЕ 
Во процесот на припојувањето учествуваат: 
Друштвото што се припојува и со тоа престанува да 

постои е: Друштво за транспорт, производство, промет 
и услуги БОНУМ М Бонум и Катица ДОО увоз-извоз, 
Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 16/2-2 (во натамошниот 
текст: припоено друштво) и  

 
Друштвото кон кое се припојува и кое продолжува со 

работа е: Трговско друштво за производство, промет и 
услуги БОНУМ Момчило ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, 
бул. "АВНОЈ" бр. 16/2-2 (во натамошниот текст: друш-
тво припојувач). 

 
2) НАМЕРИТЕ, ЦЕЛТА И УСЛОВИТЕ НА ПРИПО-

ЈУВАЊЕТО 
Намерата на припојувањето е престанување на 

Друштвото за транспорт, производство, промет и услу-
ги БОНУМ М Бонум и Катица ДОО увоз-извоз Скопје, 
запишано во регистарска влошка бр. 02021356?-3-03-
000, при регистарскиот суд Скопје I-Скопје, со цел на-
малување на трошоците на работењето. 
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Имотот на припоеното друштво во целост се прене-
сува на Трговското друштво за производство, промет и 
услуги БОНУМ Момчило ДООЕЛ извоз-увоз, Скопје, 
запишано во регистарската влошка бр. 02005093?-8-03-
000, при регистарскиот суд Скопје I-Скопје, според 
сметководствените показатели. 
Содружниците на припоеното друштво не стекнуваат 

својство на содружници во друштвото припојувач, туку 
нивниот статус на содружници престанува со денот на 
припојувањето. Уделите на овие содружници се прене-
суваат како дел од вкупниот имот на припоеното друш-
тво и влегуваат во капитал на друштвото припојувач. 
Преносот на удели се врши без надомест и без зголему-
вање на основната главнина на друштвото припојувач. 

 
3) ВРЕДНОСТА НА АКТИВАТА И ПАСИВАТА 

КОЈА СЕ ПРЕНЕСУВА 
Вредноста на активата и пасивата која се пренесува: 
Актива (средства на друштвото) 
 8.749.909,00 денари - 143.324,00 ЕУР 
Пасива (обврски кон доверителите) 
7.835.137,00 денари - 128.340,00 ЕУР   
Капитал (разлика помеѓу активата и пасивата) 
914.772,00 денари - 14.984,00 ЕУР 
 
4) НАЧИН И ПРЕЗЕМАЊЕ НА УДЕЛИТЕ 
Не се врши преземање на уделите во друштвото при-

појувач. 
 
5) ДАТА ОД КОЈА СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ОПЕ-

РАЦИИ НА ПРИПОЕНОТО ДРУШТВО ЌЕ БИДАТ 
СМЕТАНИ КАКО ИЗВРШЕНИ ОД ДРУШТВОТО 
ПРИПОЈУВАЧ 
Дата од која сметководствените операции на припое-

ното друштво се сметаат како извршени од страна на 
друштвото припојувач е 01.10.2002 година. 

 
6) ДАТА НА КОЈА ЌЕ БИДАТ ЗАПРЕНИ ПРЕС-

МЕТКИТЕ НА ЗАИНТЕРЕСИРАНИТЕ ДРУШТВА 
КОРИСТЕНИ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА УСЛОВИ 
ЗА ПРИПОЈУВАЊЕ 
Пресметките на заинтересираните друштва користе-

ни за воспоставување на услови за припојување ќе би-
дат запрени од 30.09.2002 година. 

 
                                Управител на припоеното друштво 
                                               Јорданчо Иванов 
 
                             Управител на друштвото припојувач 
                                            Момчило Ивановски 
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