
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Понеделник, 14 јули 2003 
Скопје 

Број 47                        Год.  LIX 

Претплатата за 2003 година изнесува
9.200 денари. Овој број чини 220
денари. Жиро сметка 300000000188798

 
1081. 
Врз основа на член 16 од Законот за рибарството 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
62/93), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 7.07.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ КОНЦЕСИЈА ВО 
ТРАЕЊЕ ОД 5 (ПЕТ) ГОДИНИ НА РИБЕН ФОНД 

ОД АКУМУЛАЦИЈА  
1. На Здружението на спортски риболовци �Бабуна� 

- Велес му се дава на пет години користење концесија 
на рибниот фонд од акумулацијата �Младост� - Велес. 

2. Како почеток на користење концесија на акуму-
лацијата ќе се смета денот на потпишување на догово-
рот за концесија. 

3. Во името на Владата на Република Македонија 
договорот ќе го потпише министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а  
     Бр. 23-3149/1        Претседател на Владата  
7 јули 2003 година     на Република Македонија, 
         Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1082. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговија ("Служ-

бен весник на Република Македонија" бр. 23/95, 30/95, 
43/95 и 43/99), член 28 од Законот за акцизите ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 32/01, 50/01, 52/01 и 
45/02), член 28, 29 и 30 од Законот за данокот на додадена 
вредност (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01 и 21/03) Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
14.07.2003 година, донесе  

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

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 
1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                         до 13,530 
- МБ - 98                                                         до 14,801 
- БМБ - 95                                                       до 14,962 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д - 1                                                              до 14,364 
- Д - 2                                                              до 13,516 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                        до 13,603 
 
г) Мазут                                            до 12,351 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 49,00 
- МБ - 98                                                           до 50,50 
-  БМБ - 95                                                         до 47,50 
б) Дизел гориво                               ден/лит. 
- Д - 1                                                                до 35,50 
-  Д - 2                                                                до 34,50 
в) Масло за горење                                       ден/лит. 
-  екстра лесно (ЕЛ)                                         до 24,00 
г) Масло за горење (мазут)           до 15,164 ден/кг. 
 
Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б" 

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

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

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците 
согласно Законот изнесуваат и тоа:  
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                              24,395 
- МБ - 98                                                              24,396 
-  БМБ - 95                                                            21,692 
б) Дизел гориво                               ден/лит. 
- Д - 1                                                                   12,121 
-  Д - 2                                                                   12,121 
в) Масло за горење                                       ден/лит. 
-  екстра лесно (ЕЛ)                                               3,136 
г ) Масло за горење (мазут)                  0,100 ден/кг. 
4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на 

оваа одлука содржани се и трошоците за превоз од 
0,400 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат: 

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                             до 3,20 
- МБ - 98                                                             до 3,20 
-  БМБ - 95                                                           до 3,20 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д - 1                                                                  до 3,20 
-  Д - 2                                                                  до 3,20 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
-  екстра лесно (ЕЛ)                                           до 3,20 
г) Масло за горење (мазут)                 до 0,4 ден/кг. 
 
5. Од износот на платените акцизи од точка 3 на 

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

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија", а ќе се применува од 00,01 часот на 
15.07.2003 година. 

 
      Бр. 23-3371/1                     Претседател на Владата 
14 јули 2003 година                на Република Македонија, 
          Скопје      Бранко Црвенковски, с.р. 
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1083. 
Врз основа на член 4 и член 14 од Законот за правата, 

обврските и одговорностите на органите на државната 
власт во поглед на средствата во државна сопственост што 
тие ги користат (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 61/2002) и член 36, став 3 од Законот за Владата на 
Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 7.07.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ 
НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖЕН ИМОТ 

 
Член 1 

Се пренесува правото на користење на дел од при-
земјето на недвижниот имот - објект сопственост на 
Република Македонија на Јавното правобранителство -  
Битола, кој се наоѓа на ул. �Славко Лумбарко� бр. 12 
во Битола, лоциран на КП бр. 6247 КО Битола, наведен 
во ПЛ 10392 и тоа: 14 соби во површина од 398,83 м2; 7 
ходници во површина од 147,49 м2; ходник со скали во 
површина од 14,12 м2 и 4 тоалети во површина од 10,35 
м2 или целото приземје измерено во етаж во вкупна по-
вршина од 570,79 м2, според скица на Државниот завод 
за геодетски работи - Одделение за премер и катастар - 
Битола, која е составен дел на оваа одлука. 

 
Член 2 

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

 
     Бр. 23-2318/1       Претседател на Владата  
7 јули 2003 година     на Република Македонија, 
         Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1084. 
Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2003 го-
дина (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 07.07.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

 
Член 1 

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-
нија за 2003 година, кај сметката 637, кај разделот 
15010 Општествена заштита на децата, Програма 11 
Администрација, потставката 422114 - Течни горива, 
се намалува за 9.000.000 денари, а по потставката 
426111 - Примарна здравствена заштита се додава нова 
потставка 426718 - Други договорни услуги со износ 
од 9.000.000 денари. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе биде објавена во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
     Бр.23-3275/1                     Претседател на Владата 
7 јули 2003 година                   на Република Македонија, 
          Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

____________ 
1085. 
Врз основа на член 25 од Законот за научно-истра-

жувачката дејност (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 13/96 и 29/2002), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 30 јуни 2003 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СО-
ВЕТОТ НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА СОЦИОЛОШКИ  
И ПОЛИТИЧКО-ПРАВНИ ИСТРАЖУВАЊА - 

СКОПЈЕ 
 
1. За претставници во Советот на ЈНУ Институт за 

социолошки и политичко-правни истражувања - Скоп-
је, се определуваат: 

- д-р Добринка Тасковска, доцент на Правниот фа-
култет во Скопје, 

- д-р Бранко Саркањац, професор на Филозофскиот 
факултет - Скопје,  

- м-р Мерсел Билали. 
2. Со определувањето на овие претставници во Со-

ветот на ЈНУ Институт за социолошки и политичко-
правни истражувања - Скопје на досегашните прет-
ставници им престанува мандатот. 

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

 
 Бр. 17-37/5                        Претседател на Владата  

30 јуни 2003 година               на Република Македонија, 
      Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1086. 
Врз основа на член 11 од Законот за Фондот за земјо-

делство (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 11/2002 и 24/2003), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 30 јуни 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ФОНДОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО - СКОПЈЕ 
 
1. За член на Управниот одбор на Фондот за земјо-

делство - Скопје се именува Ѓорѓе Кочев, индивидуа-
лен производител од Негорци. 

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

 
 Бр. 17-1140/3                    Претседател на Владата  

30 јуни 2003 година               на Република Македонија, 
      Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1087. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претприја-

тија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/96, 6/2002 и 40/2003), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 30 јуни 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈП ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАН-
СКИ ДЕЈНОСТИ ХС �ЗЛЕТОВИЦА� - ПРОБИШТИП 

 
1. За членови на Управниот одбор на ЈП за извршу-

вање на водостопански дејности ХС �Злетовица� - Про-
биштип, се именуваат: 

- Рами Ќерими, дипл. машински инженер, 
- Емрула Укшини. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
 Бр. 17-1467/3                    Претседател на Владата  

30 јуни 2003 година               на Република Македонија, 
      Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
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1088. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002 и 40/2003), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 30 јуни 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА УЦСО �МИРКО  

МИЛЕСКИ� - КИЧЕВО  
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

Училишниот центар за средно образование �Мирко 
Милески� - Кичево се разрешуваат: 

- Миле Крагуевски, 
- Сулејман Велиу. 
2. За членови на Училишниот одбор на Училишни-

от центар за средно образование �Мирко Милески� - 
Кичево, се именуваат: 

- Јордан Станишоски, 
- Јусуфи Нухи, дипл. правник. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
 Бр. 17-2304/3                    Претседател на Владата  

30 јуни 2003 година               на Република Македонија, 
      Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1089. 
Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), а во врска со 
одредбите на Националната стратегија за изедначување 
на правата на лицата со хендикеп во Република Маке-
донија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр.101/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 30 јуни 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НА-
ЦИОНАЛНОТО КООРДИНАТИВНО ТЕЛО ЗА ЕД-
НАКВИ ПРАВА НА ЛИЦАТА СО ХЕНДИКЕП ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
1. Ванчо Каранфилов се разрешува од должноста 

член на Националното координативно тело за еднакви 
права на лицата со хендикеп во Република Македонија, 
а за член на ова национално координативно тело се 
именува Миодраг Игњатовиќ, дипл.правник - претседа-
тел на Сојузот на телесно инвалидизираните лица на 
Македонија. 

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

 
      Бр. 17-2802/2                     Претседател на Владата 
30 јуни 2003 година               на Република Македонија, 
           Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1090. 
Врз основа на член 96 од Законот за основното 

образование (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002 и 
40/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 30 јуни 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ �БАЈРАМ ШАБАНИ� 

- КОНДОВО - СКОПЈЕ  
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ОУ �Бајрам Шабани� - Кондово - Скопје се разрешуваат: 
- Фета Ибраими, 
- Фадиљ Мамути. 

2. За членови на Училишниот одбор на ОУ �Бајрам 
Шабани� - Кондово - Скопје се именуваат: 

- Нејази Муареми од с.Долно Свиларе, вработен во 
АД �Топлификација� - Скопје, 

- Хасан Рамадани од Кондово, професор во гимна-
зијата �Зеф Љуш Марку� - Скопје. 

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

 
      Бр. 17-2820/2                     Претседател на Владата 
30 јуни 2003 година               на Република Македонија, 
           Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1091. 
Врз основа на член 100, став 2, а во врска со член 

35 од Законот за културата (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 31/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 30 јуни 2003 го-
дин , донесе а 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ 
И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА МАТИЧНА-

ТА БИБЛИОТЕКА �ИСКРА� - КОЧАНИ  
1. Од должноста претседател и членови на Управ-

ниот одбор на Матичната библиотека �Искра� - Кочани 
се разрешуваат: 
а) претседателот 
- Љупчо Савев, 
б) членовите: 
- Милан Стојков, 
- Блаже Станков, 
- Вера Анастасова, 
- Вангелија Цавкова. 
2. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Матичната библиотека �Искра� - Кочани се именуваат: 
а) за претседател 
- Александра Крушарова, доктор на медицина, 
б) за членови: 
- Павлина Атанасова, професор во ЕМАУЦ �Гошо 

Викентиев� - Кочани, 
- Борис Тодоров, дипл.електро инженер, директор 

на �АИС КОМПЈУТЕРИ� - Кочани. 
Од редот на вработените: 
- Мара Анастасова, раководител на Матична служба, 
- Стојка Арсова, библиотекар архивар.  
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
      Бр. 17-2843/2                     Претседател на Владата 
30 јуни 2003 година               на Република Македонија, 
           Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1092. 
Врз основа на член 96 од Законот за основното 

образование (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002 и 
40/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 30 јуни 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ �ПЕТРЕ ГЛИГУ-

РОСКИ� - С.КОСТИНЦИ, ПРИЛЕП  
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ОУ �Петре Глигуроски� - с.Костинци, Прилеп се разре-
шуваат: 

- Рамадан Алиоски, 
- Нурикемал Ибраимоски. 
2. За членови на Училишниот одбор на ОУ �Петре 

Глигуроски� - с.Костинци, Прилеп се именуваат: 
- Беким Рушитоски, 
- Муамер Елезоски. 
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3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 
 
      Бр. 17-2850/2                     Претседател на Владата 
30 јуни 2003 година               на Република Македонија, 
           Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1093. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 од 

Законот за културата (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 31/98), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 30 јуни 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА 

НАРОДНИОТ МУЗЕЈ СВЕТИ НИКОЛЕ 
 
1. Од должноста претседател и членови на Управниот 

одбор на Народниот музеј Свети Николе се разрешуваат:  
а) претседателот 
- Јорданчо Давитков, 
б) членовите: 
- Александар Андонов, 
- Љупчо Насков, 
- Валентина Ташева, 
- Борис Лазаров. 
2. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Народниот музеј Свети Николе се именуваат:  
а) за претседател 
- Љубомир Трајчев, дипл. филолог, 
б) за членови: 
- Јелица Андонова, проф. во УСО �Кочо Рацин� - 

Свети Николе, 
- Љубе Костов, дипл. технолог, приватен стопанс-

твеник, 
Од редот на вработените: 
- Борис Лазаров, архивар благајник, 
- Благица Стојановска, етнолог. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
      Бр. 17-2871/2            Претседател на Владата 
30 јуни 2003 година     на Република Македонија, 

    Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  
___________ 

1094. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
број 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002 и 
40/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 30 јуни 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА 
ОБРАЗОВАНИЕ НА КАДРИ ОД ОБЛАСТА  

НА БЕЗБЕДНОСТА - СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

Центарот за образование на кадри од областа на без-
бедноста - Скопје, се разрешуваат: 

- Владо Грујовски, 
- Шабан Шеху. 
2. За членови на Училишниот одбор на Центарот за 

образование на кадри од областа на безбедноста - 
Скопје, се именуваат: 

- Моме Николовски, главен инспектор во Единица-
та за професионални стандарди во Министерството за 
внатрешни работи, 

- Авдиљ Реџепи, заменик во Секторот за гранични 
премини во Одделот за полиција во Министерството за 
внатрешни работи. 

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

 
      Бр. 17-3003/2            Претседател на Владата 
30 јуни 2003 година     на Република Македонија, 

    Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  
___________ 

1095. 
Врз основа на член 666 од Законот за трговските 

друштва (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 
37/2000, 31/2001, 50/2001, 6/2002 и 61/2002) и член 7 од 
Одлуката за преобразба на Јавното претпријатие за 
производство, пренесување и дистрибуција на еле-
ктрична енергија �Електростопанство на Македонија� - 
Скопје во Акционерско друштво �Електростопанство 
на Македонија� - во државна сопственост - Скопје 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
80/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 30 јуни 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА АД ЗА ПРОИЗВОДСТВО, 
ПРЕНЕСУВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТ-
РИЧНА ЕНЕРГИЈА �ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА 
МАКЕДОНИЈА� - ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ  

- СКОПЈЕ ОД РЕДОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ 
 
1. Љупчо Мечев, се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор на АД за производство, пренесува-
ње и дистрибуција на електрична енергија �Електро-
стопанство на Македонија� - во државна сопственост - 
Скопје, а за член на Управниот одбор од редот на вра-
ботените се именува Владимир Лабудовиќ, дипл. еле-
ктро инженер од Подружница �Електродистрибуција� - 
Скопје. 

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

 
      Бр. 17-3124/2            Претседател на Владата 
30 јуни 2003 година     на Република Македонија, 

    Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  
___________ 

1096. 
Врз основа на член 5 од Законот за Владата на Ре-

публика Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 07.07.2003 
година, донесе 

 
Д Е Л О В Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВ-
НИКОТ ЗА РАБОТА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Деловникот за работа на Владата на Република 

Македонија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр.38/2001, 98/2002 и 9/2003), членот 2 се менува и гласи: 

�(1)  Владата донесува Годишна програма за својата 
работа со која временски се операционализира Програма-
та која мандаторот ја предлага при изборот на Владата. 

(2) Во Годишната програма и Буџетот на Република 
Македонија, Владата ги вградува стратешките приори-
тети и фискалната политика. 
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(3) Владата врз основа на Методологијата за стра-
тешко планирање донесува одлука за утврдување на 
стратешките приоритети  и фискалната политика. 

(4) Во Годишната програма се утврдуваат и други 
приоритети кои министерствата ги планираат во теков-
ната за наредната година што треба да се постават пред 
Владата, во рамките на извршувањето на нејзините 
надлежности утврдени со Уставот и закон.� 

 
Член 2 

Во членот 4, став 1, во точка 4, зборовите: �а особе-
но во утврдувањето на стратегиите�, се заменуваат со 
зборовите: �стратешките приоритети и анализа на по-
литиките�. 
По точката 12) се додава нова точка 13) која гласи: 
�13) презема покровителство во името на Владата 

за одделни прослави и манифестации од значење за Ре-
публика Македонија.� 
Точките 13), 14) и 15) стануваат точки 14), 15) и 16). 
 

Член 3 
Во член 8, став (1), точката 1) се менува и гласи: 
�1) да присуствуваат на седниците и да учествуваат 

во работата на Владата.� 
Во точката 6)  зборовите: �фискалното влијание�, се 

заменуваат со зборовите: �фискалните импликации�. 
Точка 7) се менува и гласи: 
�7) активно да учествуваат во утврдувањето на по-

литиките, особено во подготвувањето и усогласување-
то на материјалите и да бидат запознаени  со можните 
решенија и алтернативи.� 

 
Член 4 

Во член 17, по ставот (3) се додава нов став (4) кој 
гласи: 

�(4) Во Генералниот секретаријат се води евиденци-
ја за издадените легитимации.� 

 
Член 5 

Членот 20 се менува и гласи: 
�(1) Генералниот секретар во согласност со упат-

ствата на претседателот на Владата ги врши работите 
во врска со организирањето и подготвувањето на сед-
ниците на работните тела и на Владата. 

(2) Генералниот секретар учествува во работата на 
седниците на Владата без право на одлучување и се 
грижи за процедуралните прашања во текот на седни-
цата на Владата. 

(3) Генералниот секретар врши координирање на 
секторите на Генералниот секретаријат. 

(4) Генералниот секретар соработува  со министерс-
твата и другите органи на државната управа, особено 
по прашањата за стратешките приоритети и анализа на 
политиките. 

(5) Генералниот секретар го организира подготву-
вањето и спроведувањето на Годишната програма за 
работа на Владата. 

(6) Генералниот секретар ги потпишува заклучоци-
те на Владата, освен оние кои ги потпишува претседа-
телот на Владата и ги доставува до министерствата и 
другите органи на државната управа и го организира 
извршувањето на заклучоците на Владата. 

(7) Генералниот секретар се грижи за објавување на 
актите на Владата во "Службен весник на Република 
Македонија". 

(8) Генералниот секретар се грижи за обезбедување 
на условите за работа на Колегиумот на државни се-
кретари и на работните тела на Владата. 

(9) Генералниот секретар се грижи за остварување 
на соработката  и за извршување на  обврските на Вла-
дата спрема Собранието, во рамките на своите над-
лежности.� 

Член 6 
Во член 21 по ставот (2) се додава нов став (3) кој 

гласи: 
�(3) Генералниот секретар се грижи за унапредување 

на работата на Генералниот секретаријат и за создавање 
услови за негово поефикасно и поуспешно работење.� 

 
Член 7 

Членот 23 се менува и гласи: 
�Генералниот секретар остварува соработка со др-

жавните секретари во врска со доставувањето на мате-
ријалите за Владата, за евидентирање на  доставените 
заклучоци на Владата и за нивното спроведување.� 

 
Член 8 

Членот 26 се менува и гласи: 
�Во остварувањето на задачите, утврдени во член 

25 на овој деловник, Канцеларијата непосредно сорабо-
тува со Генералниот секретаријат на Владата, мини-
стерствата, кабинетите на Претседателот на Република 
Македонија  и Собранието на Република Македонија, 
генералните и државни секретари и со други органи и 
организации и нивни служби и други правни лица во 
зависност од прашањата, потребите и упатствата на 
претседателот на Владата. Канцеларијата остварува со-
работка со Уставниот суд на Република Македонија, 
Врховниот суд на Република Македонија, Републички-
от судски совет, Народниот правобранител на Републи-
ка Македонија, Народната банка на Република Македо-
нија, Државниот завод за ревизија и Јавното обвини-
телство на Република Македонија.� 

 
Член 9 

По член 26, насловот на подглавата 6 се менува и 
гласи: 

�Посебни работни тела� 
 

Член 10 
Членот 27 се менува и гласи: 
�Владата со одлука образува посебни работни тела 

за остварување на стратешките цели за интегрирање на 
Република Македонија во Европската унија и за вклу-
чување во евроатланските интеграции.� 

 
Член 11 

Во членот 28, став (3), ред петти, по зборот �упра-
ва� се додаваат зборовите: �преку Генералниот секре-
таријат�. 

 
Член 12 

Членот 31 се менува и гласи: 
�Комисијата за политички систем разгледува пред-

лози за донесување закони, нацрт-закони, предлог-за-
кони и други прописи и општи акти од областа на по-
литичкиот систем, како и прашања во врска со спрове-
дувањето на политиката за извршување на законите, 
другите прописи и акти на Собранието и на Владата од 
областа на надворешните работи, одбраната и безбед-
носта и & предлага на Владата соодветни мислења по 
прашањата од овие области; прашања во врска со орга-
низирањето и спроведувањето на подготовките од об-
ласта на одбраната што се од надлежност на Владата; 
прашања што се однесуваат на функционирањето на 
парламентарната демократија и на владеењето на пра-
вото; децентрализација на власта и развојот на локал-
ната самоуправа; изградувањето на правниот систем и 
законодавството; прашања од областа на внатрешните 
работи; судскиот систем; прашања од информативниот 
систем; организацијата и функционирањето на држав-
ните органи и реформата на јавната администрација; 
усогласувањето на националната политика со полити-
ките на Европската унија, усогласување на правниот 
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систем со законодавството на Европската унија; оства-
рувањето на политиката за извршувањето на законите 
и другите прописи на Собранието и на Владата; како и 
други прашања од интерес за развојот на овие области 
и &  дава мислења и предлози на Владата за решавање 
на прашањата од нејзината надлежност.� 

 
Член 13 

Членот 32 се менува и гласи: 
�Комисијата за економски систем и тековна еко-

номска политика разгледува предлози за донесување 
закони, нацрт-закони, предлог-закони и други прописи 
и општи акти од областа на економскиот систем и раз-
војната политика, како и разгледува прашања што се 
однесуваат на: стратешките приоритети и мерките за 
нивна реализација; поттикнување на одржлив економ-
ски развој и порамномерен просторен и регионален 
развој, научниот и технолошки развој; утврдување на 
материјалните, енергетски и други биланси; заштитата 
на животната средина и одржливиот развој; финансии-
те, даночната политика, земјоделието; економските од-
носи со странство, светски интегративни процеси; про-
цесот на интеграцијата на Република Македонија во 
Европската унија и усогласувањето на националната 
политика со политиките на Европската унија; урбаниз-
мот; банкарството и осигурувањето; кредитно-моне-
тарната политика; девизната и царинска политика; кре-
дитните односи со странство; долгорочни хартии од 
вредност; пазарот и цените, јавната потрошувачка; тех-
ничката култура и иновациите; ги следи вкупните сто-
пански движења и предлага мерки на економската по-
литика преку донесувањето и спроведувањето на ма-
кроекономската политика; ја следи материјалната по-
ложба на стопанството и јавната  потрошувачка  преку 
донесувањето и извршувањето на Буџетот на Републи-
ка Македонија, програмите за финансирање на одделни 
дејности и намени од интерес на Република Македони-
ја (јавните служби од материјалното производство);  
станбено-комуналните работи, животниот стандард; 
туризмот; имотно-правните односи; усогласувањето на 
правниот систем со законодавството на Европската 
унија; и & дава мислење и предлози на Владата за 
решавање на прашањата од нејзина надлежност; како и 
други прашања од интерес за развој на овие области.� 

 
Член 14 

Членот 33 се менува и гласи: 
�Комисијата за човечки ресурси и одржлив развој 

разгледува предлози за донесување закони, нацрт-зако-
ни, предлог-закони и други прописи и општи акти од 
областа на образованието, науката, уметноста, култура-
та, младите и спортот, организацијата и условите за ра-
бота во овие области и стручното усовршување на ра-
ботниците во нив; вработеноста и вработувањето; 
здравствената заштита; социјалната сигурност и соци-
јалното осигурување; посебната заштита на децата; 
здравственото, пензиското и инвалидското осигурува-
ње; социјалната заштита на борците, воените инвалиди 
и цивилните жртви во војната; усогласувањето на прав-
ниот систем со законодавството на Европската унија, 
организацијата и условите за работа во овие области и  
стручното усовршување на работниците во нив; како и 
други прашања од интерес за развојот на овие области 
и &  дава мислење и предлози на Владата за решавање 
на прашањата од нејзината надлежност.�  

 
Член 15 

Во член 36, ред седми по зборот �заштита� се дода-
ваат зборовите: �и Законот за посебните права на при-
падниците на безбедносните сили на Република Маке-
донија и на членовите на нивните семејства; на лица на 
кои им престанало станарското право согласно Законот 
за денационализација�. 

Член 16 
Во членот 38,  ред шести по зборот �генералниот �,  

се додаваат зборовите: �секретар на Владата,  неговиот 
заменик�, во ред тринаесетти по зборот �плати� се до-
даваат зборовите: �и други надоместоци� и во ред 
четиринаесетти по зборот �секретар� се додаваат збо-
ровите: �на Владата�. 

 
Член 17 

Во членот 41 по зборот �финансиски� се додаваат 
зборовите: �и други�. 

 
Член 18 

Во член 46, по ставот (3) се додава нов став (4) кој 
гласи: 

�(4) Претседателот на работното тело остварува со-
работка со Генералниот секретаријат и користи совети 
и мислења во однос на утврдување на ставови по од-
делни прашања од дневниот ред на седницата.� 
Ставот (4) станува став (5). 
 

Член 19 
Во член 49, ставот (1) се менува и гласи: 
�(1) Претседателот на работното тело може, по 

предлог на предлагачот на материјалот или по своја 
иницијатива, на седницата на работното тело да повика 
и претставници на заинтересираните органи, организа-
ции, здруженија на граѓани, синдикати, комори, како и 
научни и стручни лица, заради давање мислења по 
прашањата што се на дневен ред на седницата.� 

 
Член 20 

Членот 50 се менува и гласи: 
�За работа на работното тело во поглед на стручно 

организационите работи како и за други прашања што 
ќе ги определи претседателот на телото се грижи  рако-
водниот државен службеник од Генералниот секрета-
ријат кој се определува согласно актите за  организаци-
ја и систематизација на Генералниот секретаријат.� 

 
Член 21 

Во членот  51, ставот (1) се менува и гласи: 
�(1) Раководниот државен службеник одговорен за ра-

ботното тело е должен предлогот на дневниот ред на ра-
ботното тело да го достави до сите членови на Владата.� 

 
Член 22 

Во член 56, ставот (4) се менува и гласи: 
�(4) Ако работното тело од било кои причини не 

може да заземе став или да утврди предлог-заклучок по 
одделно прашање од дневниот ред на седницата, тогаш 
тоа прашање се одлага, по правило, за наредната сед-
ница на работното тело за дополнително разгледување 
и усогласување�.  

 
Член 23 

Во членот 58, по зборот �управа � се додаваат збо-
ровите: �и на Генералниот секретаријат�. 

 
Член 24 

По член 58, во насловот на подглавата 3, зборовите: 
�во управна постапка� се бришат. 

 
Член 25 

Во членот 59, точките 3 и 10  се менуваат и гласат: 
�3. Комисија за решавање во управна постапка во 

втор степен од областа на економијата и финансиите 
(стопанство, трговија, државна помош, статистика, игри 
на среќа, банки и осигурување и хартии од вредност). 

10. Комисија на Владата на Република Македонија 
за решавање во втор степен по предметите од пензи-
ското и инвалидското осигурување.� 
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Во точка 11, на крајот од реченицата, точката и за-

пирката и сврзникот �и� се бришат и се става точка. 
Точката 12 се брише. 
По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи: 
�(2) За решавање на прашања од областа на работните 

односи во втор степен (кои не се во надлежност на Аген-
цијата за државни службеници) се образува Комисија за  
решавање на прашања од областа на работните односи во 
втор степен. Комисијата решава во втор степен и за 
прашањата од областа на работните односи  за државните 
службеници од Агенцијата за државни службеници.� 

 
Член 26 

Во член 60,  ставот (1) се менува и гласи: 
�(1) Комисиите кои решаваат во втор степен, по 

правило се составени од претседател и негов заменик и 
четири членови и нивни заменици.� 

 
Член 27 

Член 61 се менува и гласи: 
�(1) Претседателот на Комисијата и неговиот заме-

ник на предлог од Комисијата за именување, од редот 
на членовите на Владата, замениците на министрите и 
државните секретари ги именува Владата. 

(2) Членовите на комисиите и нивните заменици ги 
именува Владата на предлог на Комисијата за именува-
ње од групата на раководни и стручни државни 
службеници од министерствата и другите органи на 
државната управа и од Генералниот секретаријат.� 

 
Член 28 

Во членот 63, во ставот (1) зборовите: �во управна 
постапка� се бришат. 
Ставот (3) се менува и гласи: 
�(3) За работата на комисијата во однос на стручно 

организациони прашања се грижи раководниот држа-
вен службеник  од  Генералниот секретаријат кој се оп-
ределува согласно актите за организација и системати-
зација на Генералниот секретаријат.� 

 
Член 29 

Во член 65, став (1), по зборот �извештај� се додава 
зборот �осврт�.  
Во ставот  (2), зборовите: �ќе го определи� се заме-

нуваат со зборовите �го определува�. 
 

Член 30 
Во член 66  став (2) се брише. 
Ставот (3) кој станува став (2) се менува и гласи: 
�(2) Предлозите на законите, другите прописи и 

акти задолжително содржат изјава за усогласеноста на 
прописите со законодавството на Европската унија. 
Содржината и формата на изјавата за усогласеноста на 
прописите со законодавството на Европската унија ја 
пропишува Владата.� 
Ставовите (4) и (5)  стануваат ставови (3) и (4). 
 

Член 31 
Во член 67, во став (1), по зборот �извештаите� се 

додава зборот �освртите� и по зборот �прашања� се до-
даваат зборовите: �во врска со политиката на извршу-
вањето на законите и другите прашања�. 

 
Член 32 

По член 67 насловот на подглавата 2. се менува и 
гласи:  

�2. Соработка на Генералниот секретаријат со ми-
нистерствата и органите на државната  управа  во изра-
ботката на  материјалите и актите� и се додаваат два 
нови члена 67-а и 67-б кои гласат: 

�Член 67-а 
(1) Министерствата и другите органи на државната 

управа, во реализацијата на задачите кои произлегува-
ат од Годишната програма за работа остваруваат коор-
динација и соработка со Генералниот секретаријат. 

(2) Заради остварување на Годишната програма за 
работа на Владата, Генералниот секретаријат учествува 
во разгледување на содржината на материјалите и 
актите кои се доставуваат до Владата од страна на ми-
нистерствата и на другите органи на државната управа. 

 
Член 67-б 

За материјалите и актите што се доставуваат до 
Владата, а за кои министерствата и другите органи на 
државната управа по одредени прашања имаат раз-
лични ставови и мислења, Генералниот секретаријат за 
разрешување на прашањата соработува и врши коорди-
нација со министерствата и со другите органи на 
државната управа, со цел да се разгледаат последиците 
врз утврдената политика и нивното влијание врз стра-
тешките приоритети на Владата.� 

 
Член 33 

По член 69 се додава нов член 69-а кој гласи: 
 

�Член 69-а 
(1) Министерствата и другите органи на државната 

управа до кои се упатени барања на мислење во смисла 
на член 68 од овој деловник, се должни да ги достават 
своите мислења писмено до барателите најдоцна во 
рок од 10 дена од денот на приемот на материјалите. 

(2) Министерствата и другите органи на државната 
управа од став (1) на овој член, на барање на Владата, 
своите мислења се должни да ги достават во рок од 5 
дена, кога се работи за прашања по кои треба итно да 
се заземе став или да се донесе одлука.� 

 
Член 34 

По членот  69-а се додава нова подглава 2-а која 
гласи: 

�2-а. Колегиум на државни секретари� 
 

Член 35 
Во член 70, ставот (1) се менува и гласи: 
�(1) Заради координација во подготвувањето на 

седниците на Владата и за разгледување на степенот на 
подготвеност на материјалите и актите за седница на 
Владата,  за нивните стручни аспекти, како и за оства-
рувањето на стратешките приоритети на Владата се 
образува Колегиум на државни секретари (во ната-
мошниот текст: Генерален колегиум).� 
По став (1) се додава нов став (2) кој гласи: 
�(2) Со работата на Колегиумот на државни секре-

тари раководи генералниот секретар, а во негово отсус-
тво и спреченост заменикот на генералниот секретар.� 
Ставот (2) станува став (3). 
По ставот (3) кој станува став (4) се додаваат  два 

нови става (5) и (6) кои гласат: 
�(5) Колегиумот на државните секретари донесува 

деловник за својата работа со кој поблиску се опреде-
лува начинот на работа и одлучување на Колегиумот 
на државни секретари. 

(6) За работата на Колегиумот на државни секрета-
ри во однос на стручно-организационите прашања се 
грижи раководен државен службеник, согласно актите 
за организација и систематизација на Генералниот се-
кретаријат.� 
Ставот  (4) станува став (7). 
 

Член 36 
Во член 71, по ставот (2), се додаваат два нови ста-

ва (3) и (4) кои гласат: 
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�(3) Материјалите кои се разгледуваат на седниците 
на Генералниот колегиум се предлагаат во дневниот 
ред за втората наредна седница на Владата. 

(4) По исклучок, на седницата на Генералниот коле-
гиум може да се разгледуваат и материјали кои ќе би-
дат ставени во дневниот ред на првата наредна седница 
на Владата ако тие според својот карактер се итни и не 
трпат одлагање.� 
Во ставот (3) кој станува став (5), во ред шести, збо-

рот �или� се брише и се става запирка, а на крајот се 
додаваат зборовите: �или во итни случаи до надлежно-
то работно тело�.  
По ставот (4), кој станува став (6) се додава нов 

став (7) кој гласи: 
�(7) На почетокот на секоја седница на Генералниот 

колегиум, државните секретари информираат за оства-
рувањето на заклучоците од претходната седница на 
Владата.� 
Ставот (5) станува став (8). 
Во ставот (6) кој станува став (9), бројот �(3)� се за-

менува со бројот �(5)�. 
Ставовите (7), (8) и (9) стануваат ставови (10), (11) 

и (12). 
 

Член 37 
Членот 72  се брише. 
 

Член 38 
Во член 73, ставот (1) се менува и гласи: 
�(1) Материјалите за седниците на Владата предла-

гачите ги доставуваат преку генералниот секретар, со 
придружно писмо кое содржи: име на материјалот, што  
се поднесува за разгледување на седница на Владата 
или за информирање на членовите на Владата; усогла-
сеност со Годишната програма на  Владата; дали се  да-
дени  мислењата  предвидени во член 68 од Деловни-
кот за работа, односно дали се извршени консултации 
со министерствата и другите органи на државната 
управа за нивна усогласеност или неусогласеност; на 
која седница се предлага да се разгледа материјалот;   
карактерот на материјалот (степен на доверливост); да-
ли материјалот има итен карактер, со кратко образ-
ложение; и прилози - придружните материјали (фи-
скалните импликации од донесувањето на актите, изја-
ва за усогласеноста на прописите со законодавството 
на Европската унија, начинот на информирање на јав-
носта, датум и потпис на министерот, државниот се-
кретар или друго овластено лице).� 

 
Член 39 

По член 73 се додаваат два нови  члена 73-а и 73-б 
кои гласат: 

 
�Член 73-а 

(1) Материјалите што се доставуваат од министерс-
твата и другите органи на државната управа за разгле-
дување на Владата, задолжително се доставуваат со ме-
морандум за секој поединечен материјал како инфор-
мативен документ преку кои се обезбедуваат  јасни ин-
формации за содржината на материјалите. 

(2) Меморандумот од став (1) на овој член содржи:  
наслов (како што е во придружно писмо), место и да-
тум, потпис од министерот, државниот секретар или 
друго овластено лице; осврт по материјалот; разгледа-
ни можни решенија (за-против аргументи); резултати 
од извршените консултации со ресорните министерс-
тва и другите органи на државната управа и организа-
ции; решение кое се препорачува (со образложение); 
фискални импликации на материјалите што се предла-
гаат очекувани влијанија; оценка на Секретаријатот за 
законодавство по материјалот и клучни елементи за 
информирање на јавноста. 

(3) Материјалите од информативен карактер и акти-
те со кои се извршуваат законите (уредби, одлуки, 
упатства, програми, решенија и заклучоци) до Владата 
се доставуваат со придружно писмо. 

 
Член 73-б 

Образецот за придружното  писмо и меморандумот, 
Владата го донесува на предлог од генералниот секре-
тар на Владата.� 

Член 40 
Во член 75, став (1) зборот �системски � се замену-

ва со зборот �стратешки�.  
 

Член 41 
Во членот 87, ставот (1) по зборот �управа� се дода-

ваат зборовите: �како и службите�. 
Ставот (3) се менува и гласи: 
�(3) Министерствата и другите органи на државната 

управа во рамките на обврските за следење на 
извршување на заклучоците на Владата, се должни во 
рокот утврден во заклучокот да ја информираат Влада-
та преку Генералниот секретар за извршувањето на 
заклучоците и степенот на остварените цели.� 

 
Член 42 

Во членот 88 се додава нов став (2) кој гласи: 
�(2) Генералниот секретаријат е должен да врши 

компјутерска евиденција на сите донесени заклучоци 
на Владата.� 
 

Член 43 
Членот 90, ставовите  (1) и (2) се менуваат и гласат: 
�(1) Кога Владата образува меѓуресорско тело за 

подготвување закон или друг пропис, истовремено во 
заклучокот ќе определи кој ќе биде негов координатор, 
(Генералниот секретаријат или надлежното министерс-
тво), а членовите на телото се должни да постапуваат 
според насоките на координаторот и да го извршат сво-
јот дел од задачите. 

(2) Во случај на непочитување или неисполнување 
на обврската дадена од координаторот во смисла на 
став (1) од овој член од страна на членот на меѓуресор-
ското тело, координаторот е должен за тоа да го изве-
сти министерот кој раководи со министерството од кое 
е определен координаторот на телото, како и министе-
рот и директорот кој раководи со органот од каде е 
членот на меѓуресорското тело, а генералниот секретар 
за членот од Генералниот секретаријат.� 

 
Член 44 

Во членот 92, по став (5) се додава нов став (6) кој  
гласи: 

�(6) За водење на записникот и за чување на ориги-
налните записници од седниците на Владата се грижи 
генералниот секретар.� 

 
Член 45 

Во член 93, ставот (2) се брише. 
 

Член 46 
Во член 94, по став (5) се додава нов став (6) кој 

гласи: 
�(6) Стенографските белешки за работа на Владата 

се чуваат во документацијата на Владата и тоа во еле-
ктронска и во оригинална форма.� 
Ставовите (6) и (7) стануваат ставови (7) и (8). 
Во ставот (8) кој станува став (9) бројот �(7)� се за-

менува со бројот �(8)�. 
 

Член 47 
Во член 114, ред осми по зборот �Владата� се додава-

ат зборовите: �и со законодавството на Европската унија�. 
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Член 48 
Во член 120, ставот (2) се менува и гласи: 
�(2) Замениците на претседателот на Владата и ми-

нистрите, во консултација со претседателот на Владата, 
координирано и со единствени ставови ја известуваат 
јавноста за одделни прашања од остварувањето на Го-
дишната програма за работа на Владата и за тековното 
работење, во доменот на нивното ресорно задолжение.� 

 
Член 49 

Во член 122, став (2), по зборот �министерства�, 
точката се брише и се додаваат зборовите: �и воспоста-
вува поинтензивен процес на меѓуресорска координа-
ција преку портпаролите на министерствата�. 

 
Член 50 

Во член 125, ставот (2) се менува и гласи: 
�(2) Со актите за организација и систематизација за 

работата на Генералниот секретаријат, а врз основа на 
овој деловник се обезбедува стручна поддршка на Вла-
дата во целина, на претседателот на Владата, заменици-
те на претседателот на Владата и членовите на Владата.� 

 
Член 51 

Се овластува Комисијата за политички систем да го 
утврди и да го објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија� пречистениот текст на Деловникот за 
работа на Владата на Република Македонија. 

 
Член 52 

Овој деловник влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавување во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
     Бр. 23-3318/1       Претседател на Владата 
7 јули 2003 година                  на Република Македонија, 
        Скопје       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1097. 
Врз основа на член 17-а од Царинскиот закон 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 21/98, 
26/98, 63/98, 86/99, 25/2000, 109/2000, 31/2001, 4/2002 и 
55/2002), министерот за финансии, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ 

 ЗА ЦАРИНСКИ УСЛУГИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за висината на надоместокот за ца-

рински услуги (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 102/01, 6/02, 37/02, 69/02, 78/02 и 98/02), во 
членот 2-а по зборот �трговија� се додаваат зборовите: 
�и за секое поднесено барање за распределба на стоки 
по повластен тарифен третман, согласно член 24-а од 
Царинскиот закон�. 

 
Член 2 

По членот 2-а, се додаваат четири нови члена 2-б, 
2-в, 2-г и 2-д, кои гласат: 

 
�Член 2-б 

(1) Во согласност со член 66 став 1 од Царинскиот 
закон, при секој преглед на стоки што се врши на бара-
ње на декларантот се наплаќа надоместок за сторени 
услуги во висина од 700,00 денари за секој час на анга-
жирање, при што секој започнат час на работа на ца-
ринскиот службеник се смета како цел час. 

(2) Надоместокот од став 1 на овој член се наплаќа 
кога прегледот се врши: 

- надвор од седиштето на царинскиот орган, односно 
надвор од местото, просторијата или просторот во кој 
царинскиот орган редовно врши царинење на стоки и  

- надвор од редовното работно време или во про-
должено работно време без разлика дали ангажирањето 
на царинскиот службеник е во или надвор од местото, 
просторијата или просторот во кој царинскиот орган 
редовно врши царинење на стоки. 

 
Член 2-в 

(1) Доколку за обезбедување на мерки на царински 
надзор согласно член 131 од Царинскиот закон во тран-
зитна постапка е побарана царинска придружба, царин-
ските органи ќе наплатат надоместоци за покривање на 
настанатите трошоци во износ од 700,00 денари за се-
кој час од времетраењето на придружбата. 

(2) Секој започнат час на придружбата се смета ка-
ко цел час. 

 
Член 2-г 

(1) По поднесено барање согласно член 17-а во врска 
со член 16 од Царинскиот закон за издавање на задолжи-
телната тарифна информација, се наплаќа надоместок за 
направени услуги во износ од 5000,00 денари. 

(2) По претходно добиена согласност од подносите-
лот на барањето од став 1 на овој член, Царинската 
управа наплаќа дополнителни трошоци настанати при 
испитувањето во соодветната стручна организација, 
ако при издавањето на задолжителната тарифна инфор-
мација е потребно хемиско-физичко-технолошко или 
било какво друго испитување на стоката што не е мож-
но да се изврши во царинската лабораторија. 

 
Член 2-д 

Согласно член 1 и член 12 од Конвенцијата за меѓу-
народен превоз на стоки врз основа на карнетот ТИР, а 
на барање на подносителот за преглед и утврдување на 
техничките услови на возилата според стандардите 
предвидени со ТИР Конвенцијата, царинскиот орган 
наплаќа надомест за издавање на уверение за одобрува-
ње во износ од 1000,00 денари.� 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
    Бр. 11-15088/1            Министер, 
9 јули 2003 година      Петар Гошев, с.р. 
         Скопје 

___________ 
1098. 
Врз основа на член 30 став 1 точка 2 од Законот за 

ветеринарното здравство (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 28/98), министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, донесува 

 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАРЕД-
БАТА ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА И ТРАНЗИТ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЖИВИ ДО-
МАШНИ И ДИВИ ЧАПУНКАРИ, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧ-
КО ОСЕМЕНУВАЊЕ, ЈАЈНИ КЛЕТКИ И ЕМБРИО-
НИ, СВЕЖО И  ЗАМРЗНАТО МЕСО, ПРОИЗВОДИ,  
СУРОВИНИ И ОТПАДОЦИ ПО ПОТЕКЛО 
ОД ДОМАШНИ И ДИВИ ЧАПУНКАРИ 

 
I. Во Наредбата за забрана на увоз во Република 

Македонија и транзит преку територијата на Република 
Македонија на живи домашни и диви чапункари, семе 
за вештачко осеменување, јајни клетки и ембриони, 
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свежо и замрзнато месо, производи, суровини и отпадо-
ци по потекло од домашни и диви чапункари (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 19/2003), во Ане-
ксот 1 од Наредбата, алинејата 39 се менува и гласи: 
�Србија и Црна Гора�. 
По алинеја 39 се додава нова алинеја 40 која гласи: 

�-Шведска�. 
Во Анексот 2, точка 1, потточка а), по зборовите: 

�Сан Хуан� се додаваат зборовите: �Сан Луис�. 
II.Оваа наредба влегува во сила со денот на објавува-

њето во �Службен весник на Република Македонија�. 
 
Бр. 11-6148/2                                      Министер, 

7 јули 2003 година                          Славко Петров, с.р. 
    Скопје 

___________ 
1099. 
Врз основа на член 57 од Законот за семенски мате-

ријал, саден материјал и материјал за размножување, 
признавање, одобрување и заштита на сорта (�Сл. вес-
ник на РМ� бр. 41/2000), министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, објавува 

 
Л И С Т А 

НА НОВИ ОДОБРЕНИ СОРТИ НА СТРАНСКИ 
ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Вид на 
растение 

Ознака на 
сортата 

 

Година на 
воведување 
на сортата 

Фирма односно 
име и адреса на 
одржувачот на 
сортата, односно 
застапникот 

Г. ГРАДИ-  
НАРСКИ 
РАСТЕНИЈА 

   

Г.31. 
Spinacea 
oleracea L- 
спанаќ 

Polka 
 
 
 

2003 
 
 
 
 

Seminis Vegetable 
Seeds-Holland 
�Агрохемија�  
ул. �Франклин  
Рузвелт� бр. 22,  
Скопје 

Г.1. 
Allium 
cepa L- 
кромид 

Swifft 
 
 
 
 
 
Baltik 

2003 
 
 
 
 
 
2003 

Bejo Zaden- 
Holland ДПТУ 
�Ве-ка� ДООЕЛ 
ул. �Балканска�  
бр. 14, Струмица 
 
Bejo Zaden- 
Holland ДПТУ 
�Ве-ка� ДООЕЛ 
ул. �Балканска�  
бр. 14, Струмица 

Г.18.3.  
Cucumis 
sativus L - 
краставица 
корнишон 

Nun 0091 
F1 

2003 Nunhems Zaden- 
Holland  
ДПТУ�Ве-ка� 
ДООЕЛ  
�Балканска� бр.14, 
Струмица 

Г.8.  
Brassica 
oleracea L - 
convar.botr
ytis -  
карфиол 

Baldo 2003 Seminis Vegetable 
Seeds-Holland 
�Агрохемија�  
ул. �Франклин  
Рузвелт� бр. 22,  
Скопје 

 Vinterdukt 2003 Bejo Zaden- 
Holland ДПТУ 
�Ве-ка� ДООЕЛ 
ул. �Балканска�  
бр. 14, Струмица 

Г.9. 
Brassica 
oleracea L. 
convar 
capitata -  
зелка 

Clinton F1 
 
 
 
 

2003 
 
 
 
 

Bejo Zaden- 
Holland ДПТУ 
�Ве-ка� ДООЕЛ 
ул. �Балканска�  
бр. 14, Струмица 

 Satelite F1  2003 Bejo Zaden- 
Holland ДПТУ 
�Ве-ка� ДООЕЛ 
ул. �Балканска�  
бр. 14, Струмица 

 
     Бр. 08-6028/1                        Министер, 
1 јули 2003 година                           Славко Петров, с.р. 
         Скопје 

___________ 
1100. 
Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за 

Народна банка на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 3/02) и член 49 
од Законот за сметководство (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 42/93, 48/93, 6/95, 3/96, 32/98, 
39/99, 70/01, 36/02), Советот на Народна банка на Ре-
публика Македонија на својата VI-та седница, одржана 
на 12.07.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЦЕНИТЕ НА БЛАГОРОДНИТЕ МЕТАЛИ КОИ 
ВАЖАТ НА 30.06.2003 ГОДИНА 

 
1. Цената на златото со финост 999�, на 30.06.2003 

година изнесува 18.532,73 денари за една унца. 
2. Цената на среброто со финост 999�, на 

30.06.2003 година изнесува 241,89 денари за една унца. 
3. Цените од точка 1 и точка 2 се однесуваат на 

предмети од сребро и злато, кршено сребро и злато, 
сребрени и златни лостови и ковано сребро и злато. 

4. Цената на една унца злато, односно сребро, со 
финост помала од 999�, се изведува од цените во точ-
ка 1, односно точка 2. 

5. Оваа одлука влегува во сила во рок од oсум од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
О. бр. 02-15/VI-1/2003                Претседател 
 12 јули 2003 година на Советот на Народна банка 

      Скопје      на Република Македонија 
       Гувернер, 
            Љубе Трпески, с.р. 

_______________________________________________ 
 

СПОГОД БИ  
21. 
Врз основа на член 95, од Законот за работни односи, 

Сојузот на синдикатите на Македонија и Одборот на ра-
ботодавачите при Стопанската комора на Македонија, 
на 11 јуни 2003 година, склучиja 

 
С П О Г О Д Б А 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОПШТИОТ 
КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА СТОПАНСТВОТО 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Важноста на Општиот колективен договор за стопанс-

твото на Република Македонија, склучен на ден 01.06.1999 
година, чија важност е продолжена на 30.05.1996 година,  
7.10.1999,  1.06.2000 година и 1.06.2002 година се про-
должува до 31.12.2003 година. 

2. Спогодбата се регистрира кај органот на држав-
ната управа надлежен за работите на трудот и се обја-
вува во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
СОЈУЗ НА СИНДИКАТИТЕ 
      НА МАКЕДОНИЈА 
           Претседател, 
 Ванчо Муратовски, с.р. 

ОДБОР НА РАБОТОДАВАЧИ 
ПРИ СТОПАНСКАТА  

КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
Претседател, 

  Димитар Стојановски, с.р.
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 АК ТИ  НА  ФОНДО ВИТ Е  И  З А ВО ДИ Т Е   
 

22
. 
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И С П Р А В К А 
 
По извршеното срамнување со изворниот текст утвр-

дено е дека во текстот на Законот за изменување и до-
полнување на Законот за регистрирање на готовински 
плаќања (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 42/2003), направена е грешка, поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ  

ПЛАЌАЊА 
 
Во членот 11 во новиот член 23-а во став 1 алинеја 

3 наместо износот �500,00� треба да стои износот 
�5000,00�. 

 
Бр. 10-2671/6                      Од Законодавно-правната 

11 јули 2003 година                  комисија на Собранието  
     Скопје                            на Република Македонија 

_______________________________________________ 
Огласен дел 

 
С У Д С К И   О Г Л А С И 

 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред овој суд поднесена е тужба за сопственост од 
тужителот Јовановски Петре од Скопје, против туже-
ниот Стојменов Василов Димитрија од Скопје со не-
познато место на живеење. 
Се повикува тужениот Стојменов Василов Дими-

трија, да се јави во судот или да постави полномошник 
кој ќе ги застапува неговите интереси во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот. Во спротивно, не-
говите интереси ќе ги застапува посебниот старател 
Никола Сековски адвокат, ул. �Пајко Маало� бб., 
Скопје, се до правосилното окончување на постапката 
што се води пред овој суд, односно се додека не се јави 
тужениот или неговиот полномошник пред судот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XX. П. бр. 

776/03.                                                                      (18589) 
 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред овој суд се води постапка за развод на брак, 

по тужба на тужителката Кировска Билјана, против ту-
жениот Кировски Перица, кој се наоѓа во странство,  со 
непозната адреса. 
Се повикува тужениот Кировски Перица, кој се на-

оѓа во странство, со непозната адреса, во рок од 20 де-
на по објавувањето на огласот да го извести судот за 
неговото живеалиште и адреса. Во спротивно, судот ќе 
му постави привремен застапник од редот на адвокати-
те, кој што ќе ги штити неговите права и интереси во 
постапката, до правосилното окончување на спорот. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XIII. П. бр. 

2550/2002.                                                     (19020)  
__________ 

 
Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, поднесена е 

тужба  за развод на брак, согласно член 40 од Законот 
за семејство од тужителката Бисера Темкова од Скопје 
преку полномошникот Драган Симоновски, адвокат од 
Скопје, против тужениот Стиви Барру Барнес од Страз-
бург со привремено непознато живеалиште во Лондон, 
Англија. 
Се повикува тужениот во рок од 30 дена од објаву-

вањето на огласот да се јави во судот и се вклучи во 
постапката. Во спротивно неговите интереси ќе ги за-
стапува привремениот застапник што ќе го определи 
Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на град 
Скопје од редот на адвокатите во Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XII. П. бр. 

1682/03.                                                                    (18770) 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред овој суд е поднесена тужба за развод на брак, 

од тужителката Беџа Рамадани, моминско Курта, про-
тив тужениот Рамадан Рамадани, со непозната адреса. 
Се повикува Рамадан Рамадани во рок од 30 дена од 

објавувањето на огласот да се јави во судот или на судот 
да му ја достави својата точна адреса на живеење. 
До неговото јавување интересите во постапката ќе 

ги застапува привремениот старател, адвокатот Никола 
Стојанов, кој што е определен од страна на Меѓуоп-
штинскиот центар за социјални работи на град Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, Х.П.бр.9/03. 
                                                       (19381)     

   
ОСНОВЕН СУД ВО БЕРОВО 

Пред овој суд се води спор по основ регресен долг 
заведен по тужбата на тужителот АД за осигурување 
�Вардар� Скопје, против тужениот Стојанче Михаилов 
од Пехчево, а сега со непозната адреса во Германија. 
Се повикува тужениот Стојанче Михаилов од Пех-

чево 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 окончувањето на постапката. 
О
 
д Основниот суд во Берово, П. бр. 87/03.    (18822) 

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР 
Пред Основниот суд во Дебар во тек е постапката за 

развод на брак, по тужба на тужителот Алим Карпузи од 
Дебар, против тужената Саније Карпузи, род. Буџаку од 
Дебар, сега со непозната адреса на живеење во странство. 
Се повикува тужената Саније Карпузи во рок од 30 

дена од денот на објавувањето на огласот да се јави во 
Основниот суд во Дебар или да постави свој полно-
мошник кој ќе ги застапува нејзините интереси до 
окончувањето на постапката. 
Доколку во определениот рок тужената не се јави 

или постави свој полномошник судот за привремен за-
стапник кој ќе ја застапува се додека таа или нејзиниот 
полномошник не се појават пред судот го одредува ад-
вокатот Неваип Исмаил од Дебар. 
Од Основниот суд во Дебар, П. бр. 124/03.    (18824) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 

Пред овој суд во тек е извршна постапка за непа-
рично побарување-попис проценка и продажба на под-
вижни предмети, по предлог на доверителот Комерци-
јална банка АД Скопје, кеј �Димитар Влахов� бр. 4, 
Скопје, против должникот Друштво за производство, 
промет на големо и мало, посредување, угостителство, 
туризам, транспорт и шпедиција �МИТКОМЕРЦ 94�-
Драган ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. �Октомвриска 
Револуција� бр. 51. Вредност на спорот 51.980.554,50 денари. 
Во текот на постапката судот утврди дека постои 

сомнение дека законскиот застапник на должникот е ис-
чезнат, поради што му постави привремен застапник, ад-
вокатот Мирјана Стојковска од Куманово, која ќе го за-
стапува до окончувањето на оваа постапка. Согласно 
член 13 од ЗПП во врска со член 78 став 1 точка 4 и член 
79 од ЗПП и член 80 и 81 од ЗПП, поставувањето на вре-
мен застапник го објави во �Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд во Куманово, ИС. бр. 13-14/03. 
            (18900) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 

Пред Основниот суд во Струмица, тече постапка по 
тужба за развод на брак од тужителот Ангелов Васил 
од с. Турново, преку полномошникот Никола Петров 
адвокат од Струмица, против тужената Дана Грчева 
Ангелова од с. Турново сега на привремена работа во 
Швајцарија со непозната адреса. Вредност на спорот 
60.000,00 денари. 
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Бидејќи предметот е закажуван повеќепати, од зака-

жуваните расправи се вратени доставите од кои се гле-
да дека тужената Дана Ангелова се наоѓала во Швајца-
рија со непозната адреса, па судот ја повикува тужена-
та да се јави пред Основниот суд во Струмица лично 
или да назначи свој полномошник за водењето и довр-
шувањето на постапката и тоа во рок од 30 дена смета-
но од денот на огласувањето. 
Доколку во определениот рок не се јави тужената 

пред Основниот суд во Струмица на истата ќе и биде 
назначен времен застапник за водењето и довршување-
то на оваа постапка. 
Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 497/03.  
                                                                           (19164)  

 
ОСНОВЕН СУД ВО СТРУГА 

Основниот суд во Струга постапувајќи по тужбата 
за поништување на тестамент и редуцирање на договор 
за доживотна издршка, на тужителот Костојчиноски 
Ангелко од Вевчани, против тужените Костојчиноски 
Трајан и Радован, ја назначува како привремен застап-
ник Костојчиноска Драгица, од татко Перо од Вевчани, 
на тужениот Костојчиноски Радован од истото место, 
согласно член 78, став 2, точка 5 од ЗПП. 
Привремениот застапник во постапката ги има сите 

права и должности на законски застапник. Тие права и 
должности привремениот застапник ќе ги врши се до-
дека тужениот или неговиот полномошник не се појави 
пред судот, односно додека Центарот за социјална ра-
бота не го извести судот дека поставил старател. 
Од Основниот суд во Струга, П.бр.457/00.    (19144)     

   
ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП 

Пред Основниот суд во Штип, е покрената постап-
ка за докажување на смртта на Алексов Филипов Сера-
фим од Пробиштип, роден 1857 година во с. Мождив-
њак, Крива Паланка, а кој умрел на 30.10.1959 година 
во с. Неокази Пробиштип, и е погребан на гробиштата 
во с. Неокази, Пробиштип, но неговата смрт не е заве-
дена во матичната книга на умрените. 
Се повикува секој оној кој знае нешто за смртта на 

лицето Алексов Филипов Серафим - Пробиштип, нај-
доцна во рок од 15 дена по објавувањето на огласот да 
се јави во овој суд и да го извести судот за тоа. Во спро-
тивно, смртта ќе се смета утврдена со други докази. 
Од Основниот суд во Штип, ВПП. бр. 24/03.(19166) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Штип, е покрената постап-

ка за докажување на смртта на Иванов Андов Пане, по-
ранешен од с. Трооло - Пробиштип, роден 1860 година, 
со последно место на живеалиште во с. Трооло, а кој 
умрел на 14.02.1944 година и е погребан на гробиштата 
во с. Трооло, но неговата смрт не е заведена во матич-
ната книга на умрените. 
Се повикува секој оној кој знае нешто за смртта на 

лицето Иванов Андов Пане од с. Трооло - Пробиштип, 
најдоцна во рок од 15 дена по објавувањето на огласот 
да се јави во овој суд и да го извести судот за тоа. Во 
спротивно смртта ќе се смета утврдена со други докази. 
Од Основниот суд во Штип, ВПП. бр. 30/03.(19168) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ 
НА СТРАНСКИ ЛИЦА 

 
Се запишува во регистарот на претставништва на 

странски лица во Република Македонија под Рег. бр. 
1311, број на регистарска влошка 3-0235/КН, отворање 
на претставништво на странско лице. 
Претставништвото на странското лице е: Кина Ин-

тернационал Вотер и Електрик Корпорација - Пекинг, 
Република Кина. 
Назив: Кина Интернационал Вотер и Електрик Кор-

порација - претставништво во Скопје. 

Седиште во Скопје, ул. �Миле Поп Јорданов� бр. 8. 
Дејности на претставништвото се: истражување на 

пазарот, вршење на претходни и подготвителни дејс-
твија за склучување на договори за извоз на стоки и ус-
луги од Република Македонија за увоз со кој се унапре-
дува и развива производството, на договори за долго-
рочна производствена кооперација, деловно-техничка 
соработка и странски вложувања и договори за приба-
вување и отстапување право од индустриска сопстве-
ност и знаење и искуство. 
Раководител на  претставништвото е Хуанг Јонг од 

Кина и Ванг Шенлианг од Кина - заменик раководител. 
Претставништвото почнува со работа по уписот во 

регистарот на претставништвата на странски лица во 
Република Македонија, кој се води во Министерството 
за економија под Рег. бр. 1313 и влошка 3-0235/КН. 
Решението за запишување на претставништвото во 

регистарот ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија� на сметка на странското лице. 

                                                                            (18841) 
_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

 
Основниот суд во Кичево, со решение Рег. Згф. бр. 

17/03 од 02.07.2003 година, го запиша во регистарот на 
Здруженија на граѓани и фондации основањето на Здру-
жение на граѓани �ИЛИНИЦА� - Кичево од Кичево. 
Здружението ќе се залага за: едукација на младите 

во разни области од културата и образованието, созда-
вање и јакнење на еколошката свест на младите, созда-
вање на можности за интеракција со професионалци од 
различни области заради едукација на младите, разви-
вање на меѓуетничка и мултикултурна соработка, 
афирмирање на демократијата во функција на младите 
и општеството, едукација на младите во областа на му-
зиката, создавање контакти и разменување на искуства 
со други младински и слични здруженија и организа-
ции од Република Македонија и надвор од неа, борба 
против наркоманијата и друго. 
Седиштето на здружението е во Кичево на ул. �11-

ти Септември� бр. 53-2/5. 
Здружението ќе го застапува и претставува лицето 

Зоран Миладиноски од Кичево. 
Здружението се стекнува со својство на правно ли-

це од 02.07.2003 година. 
Од Основниот суд во Кичево, Рег. Згф. 17/03.   (18635) 

___________ 
 
Во регистарот на Здруженија на граѓани и фонда-

ции на Основниот суд во Ресен, под рег. Згф. бр. 8/03 
се запишува Здружението на граѓани со назив Здруже-
ние на трговци на Преспа - Ресен. 
Здружението има за цел да остварува и заштитува 

економски, социјални, стручни и други права и интере-
си, организира разни активности, како стручни совету-
вања, тркалезни маси, медиумска работа, јавни кампа-
њи, лобирања, организирање на панаѓури, издавање на 
публикации и друго. 
Седиштето на здружението се наоѓа во Ресен на ул. 

�Гоце Делчев� бр. 20. 
Лице овластено за застапување на здружението е 

Стерјо Ѓалевски од Ресен, претседател на здружението. 
Од Основниот суд во Ресен, Рег. Згф. 8/03.   (18831) 

___________ 
 
Се запишува во регистарот на Здруженија на граѓа-

ни и фондации под Згф. бр. 11/2003 од 03.07.2003 годи-
на, Здружението на граѓани со име Ловно друштво 
�ГОТЕН� Радовиш, кое е основано заради одгледува-
ње, размножување, заштита и ловење дивеч, унапреду-
вање на ловството и создавање услови за спорт и ре-
креација на своите членови. 
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Здружението ќе дејствува на територијата на Радо-

виш и Подареш, а неговото седиште се наоѓа во Радо-
виш на ул. �Маршал Тито� бб. 
Од Основниот суд во Радовиш, Згф. бр. 11/2003.  
                                                                            (18832) 

___________ 
 
Во регистарот на Здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. Згф. бр. 13/2003 од 03.07.2003 година се 
запишува Здружението на граѓани под име Фудбалски 
клуб �Стефан Толески� - Пештани. 
Здружението на граѓани има за цел: да се грижи за 

оформување, развој, унапредување и афирмација на 
своите членови и фудбалери, се грижи за правилно вос-
питување на членовите на фудбалерите, и се грижи за 
оформување на членовите на фудбалерите како спорт-
ски личности. 
Седиштето на здружението е во с. Пештани, каде и 

дејствува. 
Овластено лице за застапување на здружението е 

Ѓорги Толески од населба Елешец - с. Пештани. 
Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. 13/2003. 
                                                                            (18833) 

___________ 
 
Се утврдува престанок на работа на здружението на 

граѓани Шаховски спортски клуб �КОРНЕР�, со седи-
ште во Скопје, на бул. �Климент Охридски� бр. 44 а, 
сметано од 16.06.2003 година, ова здружение на граѓа-
ни се брише од судскиот регистар. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Рег. бр. 1338. 
                                                                            (18854) 

___________ 
 
Барање за промена на седиште на здружението на 

граѓани Здружение на инвалидите �Шпреса� од Скопје, 
се уважува. 
Во иднина седиштето на здружението на граѓани 

Здружение на инвалидите �Шпреса� од Скопје,  ќе се 
наоѓа на ул. �Тале Христов� бр. 1, локал 11, ламела 1. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.З.Г. бр. 

200/02.                                                                      (18856) 
___________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1578  се запишува здружението на граѓани  
Здружение на граѓани за промоција на електронско ин-
формирање и електронски запис на податоци �Страница 
Потоа�, со скратено име Страница Потоа, со седиште во 
Скопје, на ул. �Иван Аговски� бр. 9, влез 3 стан 7.  

 Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на промовирање, воспоставување и развивање 
база од која понатаму ќе се развива електронското ин-
формирање и електронскиот запис на податоци во Р. 
Македонија, како и координирано развивање на сора-
ботка и активности со странски организации кои се ба-
ват со оваа дејност. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 27.06.2003 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 118/03. 
                                                                            (18858) 

___________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. број 1586 се запишува здружението на гра-
ѓани  Здружение на граѓани за истражување на јавно 
мислење Прогресивно општество, со седиште во Скопје, 
ДТЦ Мавровка лам. А-1/11.   

 Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на промовирање на целите и работата на 
Европската унија и на Северно атлантската организа-
ција во Р. Македонија, поширока промоција на идејата 
за човекови права и нивна поголема заштита, промоци-

ја на мултикултурните вредности во Р. Македонија, ор-
ганизирање на проекти, трибини, научни советувања, 
концерти, изложби, спортски манифестации и др. како 
и соработка со организации, институции и здруженија 
од хуманитарен, научен, културен, спортски и образо-
вен карактер. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 02.07.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 112/03. 
                                                                            (18859) 

___________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. број 1583 се запишува здружението на гра-
ѓани  Агенција на студентите по новинарство ФЕЈС - 
Македонија, со скратено име ФЕЈС-МК, со седиште во 
Скопје, на ул. �Лондонска� бр. 11 б.  

 Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на застапување и заштита на интересите на 
студентите по новинарство, комуникологија и комуни-
кациско - информациони системи, успешно европско 
новинарство, образование во Македонија. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 02.07.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 140/03. 
                                                                            (18861) 

___________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. број 1574 се запишува здружението на гра-
ѓани  Полициски џудо клуб �7 Мај-Тигар�, со седиште 
во Скопје, на ул. �Бриселска� бр. 8-1/16.   

 Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на подобрување на психофизичките способности 
на припадниците на Министерството за внатрешни ра-
боти како и граѓаните на градот Скопје и Република Ма-
кедонија преку активностите на џудо спортот. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 24.06.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 130/03. 
                                                                           (18862) 

___________ 
 

Со решение Згф. бр. 10/03 од 09.04.2003 година во  
регистарот на здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип под реден број 10 
за 2003 година, се запишува - Здружение на таксисти Та-
кси 2003 - Штип. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул. �Вита Поп 

Јорданова� бр. 2 во Штип, а здружението ќе дејствува на 
територијата на Општина Штип и територијата на РМ. 
Здружението е основано поради штитење на интере-

сите на таксистите - членовите на здружението, обезбе-
дување на поволности и попусти за членовите при наба-
вка за потребите на таксистите. 
Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 10/03. 
                                                                            (18751) 

___________ 
 
Со решение Згф. бр. 11/03 од 14.04.2003 година во  

регистарот на здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип под реден број 11 
за 2003 година, се запишува - Едукативна - хуманитарна 
организација ЕХО Штип. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул. �Тодор 

Коларов� бр. 26 во Штип, а здружението ќе дејствува на 
територијата на Општина Штип и територијата на РМ. 
Здружението е основано поради подобрување на 

здравствено-социјалната и економската положба на гра-
ѓаните, едуцирање и давање на совети во областа на 
здравството, социјалата, востановување на советодавни 
канцеларии за помош на болни и хендикепирани лица, 
да се зазема за меѓуетничка соработка и развој на етнич-
ките заедници со нивно вклучување во своите активно-
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сти, да помага при решавање на прашањата поврзани со 
миграционата проблематика. 
Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 11/03.   (18753) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип со решение Згф. бр. 48/02, 

го утврди престанокот на здружението на граѓани Асо-
цијација за напредок, едукација и лобирање Штип чие 
основање е запишано во регистарот со решение Згф. 
бр. 33/02 и истото се брише од судскиот регистар сог-
ласно член 52 став 1 алинеја 4 од ЗЗГФ. 
Од Основниот суд во Штип. Згф. бр. 48/02.   (18754) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение II. 

Рег.Зг.бр.47/03, во регистарот на здруженија на граѓани и 
фондации го одобри уписот на ВРСКА - Здружение на 
граѓани за развој, компјутеризација и едукација на млади, 
со седиште на бул. �Јане Сандански� бр. 91/1-14 Скопје. 
Дејности на здружението ВРСКА - Здружение на 

граѓани за развој, компјутеризација и едукација на мла-
ди: развој, афирмација и максимално подобрување и 
унапредување на компјутеризацијата и компјутерската 
едукација на младите, како процес на приближување 
кон европските и светските норми и стандарди приме-
нети во основното образование, анализи и истражува-
ње за вклученоста на учениците во основното образо-
вание, во компјутерската техника, промоција на локал-
ни и регионални иницијативи во сите области кои се 
однесуваат на програмските активности, учество во 
програми за развој, едукација и компјутеризација на 
конкурси во земјата и светот, организирање и одржува-
ње на курсеви, активности за опремување со компјуте-
ри на сите основни училишта во РМ, популаризација 
на целите и програмските определби на здружението 
со организирање на семинари, конференции за инфор-
мативни медиуми, размена на искуства и други форми 
и активности од областа на програмските активности. 
Со денот на запишувањето во регистарот ВРСКА-

Здружението на граѓани за развој, компјутеризација и 
едукација на млади од Скопје, се стекнува со својство 
на правно лице. 
Од  Основниот  суд Скопје II - Скопје, II. Рег. Зг. 

бр. 47/03.                                       (16772)  
___________ 

 
Основниот суд во Куманово, со решението З.Г. бр. 

20/03 од 26.06.2003 година, во трговскиот регистарот  
го запиша Здружението на граѓани �Интер-Етник  Про-
ект Куманово� од Куманово, со седиште во Куманово 
ул. �Доне Божинов� бр. 11/8. 
Се запишува Здружението на граѓани �Интер-Етник  

Проект Куманово� од Куманово, со седиште во Кумано-
во ул. �Доне Божинов� бр. 11/8, со скратен назив �ИПК� 
во регистарот на здружение на граѓани и фондации при 
Основниот суд во Куманово под Рег. бр. 280. 
Основни цели и задачи како и начин и облици на 

дејствување на здружението се насочени кон унапреду-
вање на меѓунационални односи во Куманово и кума-
новскиот регион во различни релевантни области, како 
што се: образование, култура, јавен ред, женско прашање, 
спорт, човекови права, медиумите, демократизација на 
општество и екологија, залагање на развој на граѓанско 
општество со размена на искуства и кон развивање на 
нови конкретни иницијативи со посебен акцент за по-
добрување на меѓунационални односи во Општина Ку-
маново и Република Македонија. 
Здружението на граѓани �Интер-Етник Проект Ку-

маново� од Куманово, има седиште во Куманово на ул. 
�Доне Божинов� бр. 11/8. 
Здружението на граѓани се здобива со својство на 

правно лице со денот на запишувањето во регистарот 
на 26.06.2003 година. 
Од Основниот суд во Куманово, З.Г. бр. 20/03. 
                                                                            (19216) 

С Т Е Ч А Ј Н И   П О С Т А П К И 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд I. Ст. бр. 7/00 од 24.06.2003 година, 
отворената стечајна постапка над должникот Претприја-
тие за производство, услуги и трговија во надворешниот и 
внатрешниот промет на големо и мало �МАЛИКС� екс-
порт-импорт ДОО-Скопје, со седиште на ул. �Орце Нико-
лов� бр. 86-А и жиро сметка бр. 40100-601-160607 кај 
Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците 
во платниот промет на РМ-Скопје, се заклучува. 
Должникот да се брише од трговскиот регистар кој 

го води овој суд. 
Извод од решението да се објави на огласната табла 

во судот и во �Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (18588)  

__________ 
 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 
Ст. бр. 56/03 од 06.06.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот ТП Бутик МАНИ Исак Сатки 
Реџепи од Тетово, ул. �Радован Цониќ� бр. 38-Тетово, 
со жиро сметка бр. 41500-601-68258 што се води при 
Агенцијата за работа со блокирани жиро сметки-Скоп-
је П.Е. Тетово, запишано при Основниот суд Скопје I - 
Скопје, под Трег. бр. 3468/98 со регистарска влошка 
бр. 02004135-6-01-000 од 29.09.1998 година. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва и се заклучува, поради немање на имот согласно 
член 64 од ЗС. 
По правосилноста на решението должникот ќе се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.         (18625) 

__________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 71/03 од 06.06.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Идриз Ештреф Зеќири ТП ЛИ-
СИ трговија на мало Тетово, ул. �М. Тито�, Зелен пазар 
бб-Тетово, со жиро сметка бр. 41500-601-74124 што се 
води при Агенцијата за работа со блокирани жиро сме-
тки-Скопје П.Е. Тетово, запишано при Основниот суд 
Скопје I - Скопје, под Трег. бр. 12118/98 со регистарска 
влошка бр. 020010455-6-01-000 од 04.03.1999 година. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва и се заклучува, поради немање на имот согласно 
член 64 од ЗС. 
По правосилноста на решението должникот ќе се 

брише од судскиот регистар што се води при Oсновни-
от суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.         (18626) 

__________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 72/03 од 06.06.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот ТП Колонијал ЌЕНДРА Зел-
фи Бедри Емини, с. Ѓермо, Џепчиште-Тетово, со жиро 
сметка бр. 540-0000002109-42 што се води при Тетов-
ска банка АД Тетово, запишано при Основниот суд 
Скопје I - Скопје, под Трег. бр. 1695/98 со регистарска 
влошка бр. 02002792-6-01-000 од 19.06.1998 година. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва и се заклучува, поради немање на имот согласно 
член 64 од ЗС. 
По правосилноста на решението должникот ќе се 

брише од судскиот регистар што се води при Oсновни-
от суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.         (18629) 

__________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решениe III. Ст. бр. 328/03 од 3.07.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник 
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Друштво за меѓународен транспорт, шпедиција, произ-
водство, промет и услуги ТМД Миле ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје, со седиште на бул. �АВНОЈ� бр. 104/4-
17, со жиро сметка бр. 20000002167471 и регистарска 
влошка бр. 02030647?-8-01-000 при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (18703) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решениe III. Ст. бр. 348/03 од 7.07.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над стечајниот должник Претприја-
тие за трговија на големо и мало БАЧ ПРОМ Ц.О. Скоп-
је, со седиште на ул. �Бојмија � бр. 6, со жиро сметка бр. 
40100-601-85728 при Агенцијата за работа со блокирани 
сметки и регистарска влошка бр. 1-11280-0-0-0 при реги-
старот на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (18747) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решениe III. Ст. бр. 334/03 од 3.07.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник 
Претпријатие за производство, промет на големо и ма-
ло извоз-увоз ГРАТИС ц.о. Скопје, со седиште на ул. 
�Благоја Стефковски� бр. 59, жиро сметка бр. 40110-
601-57322 и регистарска влошка бр. 1-7829-0-0-0  при 
регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (18750) 

__________ 
 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 127/03 од 20.06.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над Претпријатието за производство, 
трговија, угостителство и услуги ДА-МИ КОМЕРЦ п.о. 
извоз-увоз Куманово, ул. �Ѓуро Ѓаковиќ� бр. 42 А, со 
жиро сметка 40900-601-41565 при Агенцијата за работа 
со блокирани сметки на РМ и број на регистарска вло-
шка 1-49429-0-0-0 и Срег. бр. 4777/94 од 13.04.1994 го-
дина на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Со истото решение согласно член 64 од ЗС е заклу-

чена стечајната постапка. 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

ше од трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - 
Скопје. 
Извод од решението да се објави во �Службен вес-

ник на РМ� и на огласната табла во судот. 
Од Основниот суд во Куманово.                     (18761) 

___________ 
 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 75/03 од 04.04.2003 година, е отворена стечај-
на постапка над Претпријатието за промет на големо и 
мало МВМ - Производ п.о. Куманово, ул. �Перо Шварц� 
бр. 34, со жиро сметка 40900-601-17730 при Агенцијата за 
работа со блокирани сметки на РМ и број на регистарска 
влошка 1-12920-0-0-0 и Срег. бр. 7473/91од 26.12.1991 го-
дина на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Со истото решение согласно член 64 од ЗС е заклу-

чена стечајната постапка. 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

ше од трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - 
Скопје. 
Извод од решението да се објави во �Службен вес-

ник на РМ� и на огласната табла во судот. 
Од Основниот суд во Куманово.                     (18762) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
ние Ст. бр. 88/03 од 11.04.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над Друштвото за трговија, производс-
тво и услуги ФЕРО ПРОМ Драган ДООЕЛ  извоз-увоз 
Куманово, ул. �Боро Прцан� бр. 8, со жиро сметка 
40900-601-2234 при Агенцијата за работа со блокирани 
сметки на РМ и број на регистарска влошка 02036033?-
8-01-000 и Трег. бр. 16538/99 од 05.12.2000 година на 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Со истото решение согласно член 64 од ЗС е заклу-

чена стечајната постапка. 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

ше од трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - 
Скопје. 
Извод од решението да се објави во �Службен вес-

ник на РМ� и на огласната табла во судот. 
Од Основниот суд во Куманово.                     (18763) 

___________ 
 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 73/03 од 28.03.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над Претпријатието за производство, 
трговија и услуги ДА-ЦО ДОО експорт-импорт Кума-
ново, ул. �Тоде Думба� бр. 78/1, со жиро сметка 40900-
601-42445 при Агенцијата за работа со блокирани сме-
тки на РМ и број на регистарска влошка 1-33782-0-0-0 
и Срег. бр. 129/96 од 31.01.1996 година на Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 
Со истото решение согласно член 64 од ЗС е заклу-

чена стечајната постапка. 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

ше од трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - 
Скопје. 
Извод од решението да се објави во �Службен вес-

ник на РМ� и на огласната табла во судот. 
Од Основниот суд во Куманово.                     (18764) 

___________ 
 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 01/03 од 22.04.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над Претпријатието за производство, 
услуги и трговија ЕМИ 91 ДОО експорт-импорт Кума-
ново, ул. �Перо Шварц� бр. 30, со жиро сметка 40900-
601-27926 при Агенцијата за работа со блокирани сме-
тки на РМ и број на регистарска влошка 1-24220-0-0-0 
и Срег. бр. 12281/93 од 13.08.1993 година на Основни-
от суд Скопје I - Скопје. 
Со истото решение согласно член 64 од ЗС е заклу-

чена стечајната постапка. 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

ше од трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - 
Скопје. 
Извод од решението да се објави во �Службен вес-

ник на РМ� и на огласната табла во судот. 
Од Основниот суд во Куманово.                     (18765) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III.Ст.бр.256/03 од 03.07.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над стечајниот должник Друштво 
за трговија, производство и услуги ДЕ-ГО Горан и дру-
ги ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. �Ја-
не Сандански� бр. 7, објект Б3, влез 1, жиро сметка бр. 
300000000146506 и регистарска влошка бр. 02025942?-
3-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје, и истата не се спроведува, се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.         (18767) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV.Ст.бр.325/03 од 07.07.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Трговско друштво 
за производство, трговија и услуги К.Ф.Т. КОНЗУМ 
ФУДТРЕИД Орхан Бербери и партнер ДОО Скопје, со 
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седиште на ул. �Индустриска� бб, со жиро сметка 40100-
601-420888 и регистарска влошка 020011818?-3-03-000, 
при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и 
истата не се спроведува, 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.        (18768) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III.Ст.бр.260/03 од 26.06.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над стечајниот должник Друштво 
за трговија, производство и услуги БОЈАН ТРЕЈД Вио-
лета Кироска ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на 
бул. �Асном� бр. 70-2/5, жиро сметка бр. 300000000961597 
и регистарска влошка бр. 02006652?-8-01-000 при реги-
старот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не 
се спроведува, 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.        (18769) 
__________ 

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

шение III.Ст.бр.313/03 од 07.07.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за 
производство, трговија и услуги ЕЛЕТРОБАТ Христо 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. �Првомај-
ска� бб, жиро сметка бр. 300000000127397 при Комерци-
јална Банка АД Скопје и регистарска влошка бр. 
02006332?-8-03-000 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (18772) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр.136/03 
од 25.06.2003 година, над стечајниот должник Друштво 
за трговија на големо и мало, производство, транспорт и 
услуги �Ровен-Комерц� увоз-извоз Битола ДООЕЛ, Би-
тола, ул. �Булевар 1-ви мај� бр. 181, запишан во реги-
старска влошка на Основниот суд во Битола бр. 
01011982, со жиро сметка бр. 500-0000002632-85 при 
Стопанска Банка АД Битола, со дејност со шифра 52.12, 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (18789) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр.142/03 
од 25.06.2003 година, над стечајниот должник Друштво 
за производство, услуги и трговија �МИВАГО� Милев-
ски Ванѓелче ДООЕЛ увоз-извоз Битола, со седиште на 
ул. �11-ти Октомври� бр. 5-а Битола, запишан во реги-
старска влошка бр. 01007539 на Основниот суд во Би-
тола, со жиро сметка бр. 500-0000002351 при Стопан-
ска Банка АД Битола, со дејност со шифра 52.11 - трго-
вија на мало, отвори стечајна постапка, не ја спроведе 
и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (18791) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр.148/03 
од 25.06.2003 година, над стечајниот должник Друштво 
за производство Алија и Раим Алија �Раим и Алија� 
Битола, ДОО, со седиште во Битола на ул. �15-ти мај� 
бр. 15, запишан во регистарска влошка бр. 01006034 на 
Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 40300-
601-77948 при Агенцијата за работа со блокирани сме-
тки на учесниците во платниот промет Скопје, ПЕ Би-
тола, со дејност производство на леб и бели пецива 
15.81/1, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја 
заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (18793) 

Основниот суд Скопје II � Скопје, објавува дека со 
решение III. Ст. бр. 338/03 од 07.07.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник 
Друштво за транспорт и трговија ГЕМС ШПЕД Георги 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. 
�Марко Орешковиќ� бр.  40, жиро сметка бр. 
300000000442841 при Комерцијална банка Скопје, и 
регистарска влошка бр. 02005052?-8-01-000 при реги-
старот на Основниот суд Скопје I � Скопје.  
Истата не се спроведува и се заклучува. 
Од  Основниот суд Скопје  II � Скопје.        (18886) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II � Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 330/03 од 07.07.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над стечајниот должник Трговско 
претпријатие СИКОМ-5 извоз-увоз ДОО Скопје, со сед-
иште на бул. �АСНОМ� бр. 12/1/44, жиро сметка бр. 
40100-601-395397, и регистарска влошка бр. 1-53118-000 
при регистарот на Основниот суд Скопје I � Скопје.  
Истата не се спроведува и се заклучува. 
Од  Основниот суд Скопје  II � Скопје.        (18892) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 137/03 

од 03.07.2003 година, над Друштвото за производство, 
услуги и трговија на големо и мало Талевски Тони 
МАРЦИПАН увоз-извоз Новаци ДООЕЛ с. Новаци-
Новаци, запишан во рег. влошка бр. 01002946?-8-03-
000 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 
40300-601-93326 при Агенцијата за работа со блокира-
ни сметки Скопје-филијала Битола, со дејност услуги 
на други угостителски објекти. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува но се заклучува. 
Од Основниот суд во Битола.           (18979) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 45/03 од 04.07.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот Превоз на 
патници и стоки �ФАТИ� ТП Тасин Џемаил Асани од 
село Дебреше � Гостиварско и истата не се спроведува, 
па отворената стечајна постапка над должникот се зак-
лучува. 
По правосилноста на ова решение должникот да се 

брише од регистарот при регистарското одделение при 
Основниот суд Скопје I � Скопје. 
Од Основниот суд во Гостивар.          (18987) 

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

120/2003 од 30.06.2003 година, отвори стечајна постап-
ка над должникот Претпријатие за производство, про-
мет и услуги �Пунктроник� увоз-извоз Прилеп П.О., со 
седиште на ул. �Лазо Филипоски� бр. 1-а во Прилеп, 
запишан во регистарска влошка бр. 1-13473, со реше-
ние Срег. бр. 1836/94 на Окружниот стопански суд во 
Битола, со основна дејност производство на електрич-
ни машини и уреди, со жиро сметка бр. 41100-601-
33299 во Агенцијата за работа со блокирани сметки-
Скопје. 
Стечајната постапка спрема должникот не се спро-

ведува но се заклучува поради тоа што должникот нема 
имот ни за покривање на трошоците на стечајната по-
стапка. 
Од Основниот суд во Прилеп.         (18988) 

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

114/2003 отвори стечајна постапка спрема должникот 
Друштво за производство, трговија и услуги Божидар 
Стојкоски �Вулкан� увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со се-
диште во Прилеп на ул. �Ѓорче Петров� бр.  194в, запи-
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шан во регистарска влошка бр. 01005338?-8-03-000 на 
Основниот суд во Битола, со основна дејност одржува-
ње и поправка на моторни возила, со жиро сметка бр. 
300020000038350 при Комерцијална банка АД Скопје � 
филијала Прилеп. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува но се заклучува поради немање на имот и идна не-
избежна неликвидност. 
Од Основниот суд во Прилеп.         (18991) 

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

39/2003 од 02.07.2003 година, отвори стечајна постапка 
према должникот Друштво за производство, трговија 
на мало и услуги КОМПАНИЈА-А Кирил Ацески и др. 
ДОО Прилеп со седиште на ул. �Душко Наумоски� бр.  
8, запишан во регистарска влошка бр. 000991 Битола 
форма 3 МБС 01000991, шифра на дејност 1, 3, 9, 8 на 
Основниот суд во Битола, со основна дејност трговија 
на мало со месо и производи од месо, со жиро сметка 
210051946360119 во Тутунска банка-Прилеп, жиро 
сметка со бр. 300020000038447 во Комерцијална банка-
Филијала Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, бидејќи должникот нема доволно имот за покри-
вање на трошоците на стечајната постапка. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ� 
преку овој суд до Апелациониот суд во Битола. 
По правосилноста на решението горенаведеното 

друштво да се брише од трговскиот регистар. 
Од Основниот суд во Прилеп.                       (18993) 

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

116/2003 од 30.06.2003 година, отвори стечајна постапка 
спрема должникот Трговско друштво за трговија �Е-Н-И� 
увоз-извоз ДООЕЛ од Крушево, со седиште на ул. �Томе 
Никле� бр.  79-а во Крушево, запишан во регистарска вло-
шка бр. 01014747?-8-01-000, со решение Трег. бр. 
24/06/2002 на Основниот суд во Битола, со основна деј-
ност трговија на мало во продавници претежно со храна, 
пијалаци и тутун, со жиро сметка бр. 200000744753188 во 
Стопанска банка-филијала Крушево. 
Стечајната постапка спрема должникот не се спро-

ведува но се заклучува поради тоа што должникот дол-
жи само на единствениот основач. 
Од Основниот суд во Прилеп.         (18995) 
___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 58/03 од 06.06.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот ТП Колонијал АЛВАРАДА 
Илбер Исљам Шаќири ГТЦ лок. бр. 66 Тетово � Тето-
во, со жиро сметка бр. 41500-601-85364 што се води 
при Агенцијата за работа со блокирани жиро сметки � 
Скопје П.Е. Тетово, запишано при Основниот суд Скоп-
је I � Скопје под Трег. бр. 3791/2000 со регистарска вло-
шка бр. 02029183-6-01-000 од 26.05.2000 година. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува и се заклучува, поради немање на имот согласно 
член 64 од ЗС. 
По правосилноста на решението должникот ќе се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд Скопје I � Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.         (18997) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 61/03 од 06.06.2003 година, е отворена стечајна по-
стапка над должникот Друштво за транспорт, трговија и 
услуги МОНИ Мендух ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, 
ул. �Ј. Златановски� бр.  110, Тетово, со жиро сметка бр. 

540-000000-1702-02 што се води при Тетовска банка АД 
Тетово, како и жиро сметка 41500-601-49290 што се води 
при Агенцијата за работа со блокирани жиро сметки � 
Скопје П.Е. Тетово, запишано при Основниот суд Скопје 
I � Скопје под Трег. бр. 468/1999 со регистарска влошка 
бр. 020161188-8-01-000 од 22.06.1999 година. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува и се заклучува, поради немање на имот согласно 
член 64 од ЗС. 
По правосилноста на решението должникот ќе се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд Скопје I � Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.         (18999) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 60/03 од 06.06.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Авто такси ДИНО ТП Мурте-
зан Ејуп Буран, с. Челопек-Брвеница-Тетово со жиро 
сметка бр. 41500-601-77815 што се води при Агенци-
јата за работа со блокирани сметки Скопје-Тетово, за-
пишано при Основниот суд Скопје I � Скопје под Трег. 
бр. 14170/1999 со регистарска влошка бр. 020226117-6-
06-000 од 03.12.1999 година. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува и се заклучува, поради немање на имот согласно 
член 64 од ЗС. 
По правосилноста на решението должникот ќе се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд Скопје I � Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.         (19000) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 66/03 од 06.06.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Колонијал БЕСА-2000 ТП Аб-
дилмеџит Имер Имери, с. Камењане-Камењане-Тетово, 
со жиро сметка бр. 41500-601-85866 што се води при 
Агенцијата за работа со блокирани жиро сметки � Скоп-
је П.Е. Тетово, запишано при Основниот суд Скопје I � 
Скопје под Трег. бр. 2535/2000 со регистарска влошка 
бр. 02033601-6-01-000 од 24.04.2000 година. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува и се заклучува, поради немање на имот согласно 
член 64 од ЗС. 
По правосилноста на решението должникот ќе се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд Скопје I � Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.         (19007) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. 

бр. 65/03 од 06.06.2003 година, е отворена стечајна постап-
ка над должникот Авто такси РУДИ Т.П. Ризвани Ружди 
Бедри с. М. Речица - Тетово, со жиро сметка бр. 41500-601-
70445 што се води при Агенцијата за работа со блокирани 
жиро сметки � Скопје П.Е. Тетово, запишано при Основни-
от суд Скопје I � Скопје под Трег. бр. 2212/97 со регистар-
ска влошка бр. 6-02000659-000-06 од 27.10.1997 година. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува и се заклучува, поради немање на имот согласно 
член 64 од ЗС. 
По правосилноста на решението должникот ќе се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд Скопје I � Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.         (19009) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I.Ст.бр.377/03 од 30.06.2003 годи-
на, се отвора стечајна постапка над должникот Тргов-
ско друштво �МАН ЕКСПОРТ� Ристо и други ДОО - 
Скопје, со седиште на ул. �Пајко Маало� бб, со сметка 
број 300000000650518 кај Комерцијална банка АД - 
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Скопје и регистарска влошка број 02015150?-3-01-000, 
и истата не се спроведува, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар 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.         (19120) 

__________ 
 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 
Ст.бр.80/03 од 04.07.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Љупче Милан Савески ТП 
ТУРБО трафика Тетово, ул. �Б.Миладинови� бр. 85, со 
жиро сметка бр. 41500-601-70877 што се води при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки Тетово, за-
пишано при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Трег. 
1286/99 од 24.02.1999 година и со регистарска влошка 
бр. 020010187-6-01-000 од 24.02.1999 година, и истата 
не се спроведува, се заклучува, поради немање на имот 
согласно член 64 од ЗС. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.                       (19127) 

__________ 
 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 
Ст.бр.68/03 од 06.06.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Трговско услужно претприја-
тие КРИМПЕН-МИСИМИ ХЕИЗУНГ ДОО експорт-
импорт с.Слатина Тетово, со жиро сметка бр. 41500-
601-52310 што се води при Агенцијата за работа со 
блокирани сметки Скопје - Тетово, запишано при 
Окружен стопански суд Скопје, под Срег.бр.1188/95, 
со регистарска влошка бр. 1-58641-0-0-0 од 07.02.1995 
година, и истата не се спроведува, се заклучува, поради 
немање на имот согласно член 64 од ЗС. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистарот што се води при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје. 

 Од Основниот суд во Тетово.                       (19130) 
__________ 

 
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр.109/2003, 

отвори стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, трговија, услуги и угостителство увоз-
извоз Ванка �Стил Текс� ДООЕЛ Крушево, со седиште 
во Крушево на ул. �Нико Доага� бр. 116, запишан во 
регистарска влошка бр. 01014352?-8-03-000, со реше-
ние Трег.бр.424/2002 на Основниот суд во Битола, со 
основна дејност друга трговија на мало во продавници 
со мешовита стока, со жиро сметка бр. 220691100482727 
при Македонска Банка, Скопје, и истата не се спрове-
дува, се заклучува, поради немање на имот и идна не-
избежна неликвидност. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (19154) 

__________ 
 

Основниот суд во Струмица, со решение Ст.бр.59/03, 
донесено од страна на стечајниот совет, поведува претход-
на постапка за утврдување на причините за отворање на 
стечајна постапка над должникот АД �Семкорп� Радовиш. 
За стечаен судија се определува Викторија Киров-

ска, член на советот. 
Се одредува мерка за обезбедување: општа забрана 

за располагање со имотот на должникот АД �Семкорп� 
Радовиш. 
Против ова решение не е допуштена посебна жалба. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (19156) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Ст.бр.285/03 од 28.05.2003 годи-
на, се отвора стечајна постапка над должникот Тргов-

ско друштво за производство, промет и услуги �ПИЛА-
НА БИНИ� Османи и други ДОО експорт-импорт - 
Скопје, со седиште во с.Долно Свиларе, Кондово, со 
сметка број 28004000001616 кај Алфа банка АД - 
Скопје и регистарска влошка број 02002040?-3-03-000, 
и истата не се спроведува, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар 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.              (19191) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение  II. Ст. бр. 382/02  донесено на ден 18.06.2003 
година,  е отворена стечајна постапка над  должникот 
Претпријатие за промет на големо, мало, посредување 
СМ увоз-извоз Скопје со седиште на ул. �Франц Пре-
шерн� бр. 213, Скопје со жиро сметка 40120-601-24032 
при Агенцијата за блокирани сметки на учесниците во 
платниот промет на Република Македонија. 
За стечаен судија се определува Зорица Илиовска 

судија на овој суд и член на стечајниот совет. 
За стечаен управник се определува Страхил Арсов-

ски од Скопје, на бул. �Дичо Петров� бр. 20-а, Скопје. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 

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

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

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

питување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на собрание на доверители на кое врз основа 
на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе 
одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (изве-
штајно рочиште) на 15.09.2003 година во 11,00 часот 
во соба бр. 72 во зградата на Апелациониот суд во 
Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (19155) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 206/03 од 03.07.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над стечајниот  должник Друштво 
за трговија, услуги и курсеви за странски јазици ДИМО-
РИЈДИЛ ДООЕЛ Скопје, со седиште на  ул. �Михаил 
Чаков� бр. 4-1/10, Скопје со жиро сметка бр. 300000000-
101983 при Комерцијална банка АД Скопје и регистар-
ска влошка бр. 02034702?-8-09-000  при регистарот на 
Основниот суд Скопје I- Скопје,  истата не се спроведу-
ва, се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (19025) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 168/03 од 12.06.2003 година, се спро-
ведува стечајна постапка над стечајниот  должник Транс-
портно  трговско друштво КМК Травел Крсте и др. ДОО 
увоз-извоз Скопје, со седиште на  ул. �Пекљане-7� бр. 16, 
со жиро сметка бр. 300000001167722 при Комерцијална 
банка АД Скопје и регистарска влошка бр. 02010968?-3-
06-000  при регистарот на Основниот суд Скопје I- 
Скопје,  истата не се спроведува, се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (19045) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение  

Ст. бр. 59/03 од 06.06.2003 година,е отворена стечајна 
постапка над  должникот Кафетерија �ПЕГАС� ТП Ис-
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маили Нешат Аќим од Тетово, ул. �Илинденска� ГТЦ I - 
кат бр. 37, Тетово со жиро сметка бр. 41500-601-70060 
што се води при Агенцијата за работа со блокирани сме-
тки - Скопје П.Е. Тетово, запишано при  Основниот суд 
Скопје I- Скопје, под Трег. бр. 1249/98, со регистарска 
влошка бр. 02002400-6-09-000 од 20.05.1998 година. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува и се заклучува поради немање на имот согласно 
член 46 од ЗС. 
По правосилноста на решението должникот ќе се 

брише од судскиот регистар што се води при  Основни-
от суд Скопје I- Скопје. 
Од Основниот суд во  Тетово.                         (19112) 

___________ 
 
Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решение 

Ст. бр. 21/03 од 27.05.2003 година, е отворена  стечајна 
постапка над стечајниот должник ТД �ШАЛАЈКО-КО-
МЕРЦ� од Негорци и жиро сметка бр. 41610-601-61257 
при Агенцијата за работа со блокирани сметки Скопје, но 
истата не се спроведува заради немање на имот од кој би 
се намириле трошоците на стечајната постапка, па отво-
рената стечајна постапка над должникот �ШАЛАЈКО-
КОМЕРЦ� од Негорци, веднаш се заклучува. 
Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 

дена од објавувањето преку овој суд до Апелациониот 
суд Скопје. 
Од Основниот суд во  Гевгелија.                     (19113) 

___________ 
 
Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Зако-

нот за стечај, со решение Ст. бр.31/03од 12.05.2003 
година према ПП "Ф. М. Мегаполис" од Струга, отвори 
и ја заклучи стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Струга.                          (19285) 

____________ 
 

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Зако-
нот за стечај, со решение Ст. бр. 57/03 од 23.05. 2003 
година према ДООЕЛ "Межинор" од Струга, отвори и 
ја заклучи стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Струга.                          (19286) 

____________ 
 

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Зако-
нот за стечај, со решение Ст. бр. 60/03 од 23.05.2003  
година према ТП "Букурије Раим Речи" за угостителство 
од с. Велешта , отвори и ја заклучи стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Струга.                          (19287) 

____________ 
 

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Зако-
нот за стечај, со решение Ст. бр. 65/03 од 27.05.2003 
година према ДООЕЛ "Ибушески -СМС" од с. Октиси  
отвори и ја заклучи стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Струга.                          (19288) 

_______________________________________________ 
 

Л И К В И Д А Ц И И 
 

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 
Трег. бр. 385/2003 од 14.05.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 03010090?-8-01-000, го запиша во тргов-
скиот регистар уписот на престанок и уписот на ликви-
датор на Друштвото за производство, трговија и услуги 
Деготекс ДООЕЛ Св.Николе, ул. �4-ти Јули� бр. 52/А. 
Престанува со работа Друштвото за производство, 

трговија и услуги Деготекс ДООЕЛ Св.Николе, а во 
постапката за ликвидација за ликвидатор се упишува 
Снежана Балова од Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (18551) 

__________ 
 

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 
Трег. бр. 384/2003 од 14.05.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 03001501?-1-01-000, го запиша во тр-

говскиот регистар уписот на ликвидатор и престанок 
на Јавното трговско друштво за производство и тргови-
ја Јорби јтд Кочани, ул. �Глигор Прличев� бр. 43. 
Се запишува Снежана Балова од Штип за ликвида-

тор и престанува со работа Јавното трговско друштво 
за производство и трговија Јорби јтд Кочани во постап-
ка за ликвидација. 
Од Основниот суд во Штип.                         (18552) 

__________ 
 

Ликвидаторот Александра Симоновска од Скопје, 
ул. �29 Ноември� бр. 17/4, запишан во судскиот реги-
стар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
П.Трег.бр.1584/03, објавува дека Друштвото за градеж-
ништво, транспорт, производство, промет и услуги КА 
КОНСАЛТИНГ Катерина и др. ДОО увоз-извоз Скопје 
и со број на жиро-сметка 360016010027262 отворена 
при Поштенска банка А.Д. Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (18641) 

__________ 
 

Основниот суд во Штип, со решението П. Трег. бр. 
217/2003 од 01.04.2003 година, во регистарската вло-
шка бр. 03009004?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар уписот на ликвидатор и престанок на Друш-
твото за производство, трговија и услуги Оранжерии 
комерц ДООЕЛ Кочани, ул. �Штипски пат� бб. 
Се запишува Ацо Танчев од Кочани, со стан на ул. 

�13-та Македонска бригада� бр. 12, како ликвидатор на 
друштвото. 
Се запишува престанок на Друштвото за производство, 

трговија и услуги Оранжерии комерц ДООЕЛ Кочани. 
Од Основниот суд во Штип.         (18675) 

__________ 
 

Основниот суд во Штип, со решението П. Трег. бр. 
124/2003 од 27.02.2003 година, во регистарската вло-
шка бр. 03000853?-1-12-000, го запиша во трговскиот 
регистар уписот на ликвидатор на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги Монт - Термо Сашко Стоја-
нов и др. јтд Штип, ул. �Митрашинска� бр. 5. 
Упис на ликвидатор Глигор Ивановски. 
Од Основниот суд во Штип.                         (18696) 

__________ 
 

Ликвидаторот Никола Настески од Скопје, бул. �Ја-
не Сандански� бр. 69-1/14, запишан во судскиот реги-
стар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
П.Трег.бр.1544/2003, објавува дека Друштвото за про-
мет и услуги МАК НЕТ ДООЕЛ Скопје, ул. �Кузман 
Јосифовски Питу� бр. 22, лок. 3 и со број на жиро сме-
тка 260000560832562 отворена при Радобанк АД Скоп-
је, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.                        (18705) 

__________ 
 

По трет пат ликвидаторот Жаклина Павиќевиќ од 
Радовиш, ул. �Вардарска� бр. 25, запишана како ликви-
датор под П.Трег.бр.1093/02 во трговскиот регистар 
при Основниот суд во Штип, објавува дека Друштвото 
за угостителство, трговија и услуги ОРБИТА ДООЕЛ 
увоз-извоз Радовиш, со број на жиро сметка 
200000718967678 отворена во Стопанска банка во Ра-
довиш, е во ликвидација. 
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Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена од пос-
ледната објава. 
Од ликвидаторот.                                      (18794) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд II. Л. бр. 36/2003 од 23.04.2003 годи-
на, е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Производно трговско претпријатие извоз-увоз �ТРИ-
ФЕ-ТРЕЈД� ДОО Гостивар, со седиште на ул. �Б. Цве-
тковски� бр. 1 и сметка 41510-601-42536. 
За ликвидатор се определува лицето Таска Дани-

ловска од Тетово. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија�, до ликвидаторот со пријава во два при-
мероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од де-
нот на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (18891) 

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

шение на овој суд II. Л. бр. 4782/01 од 04.03.2002 годи-
на, е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Друштво за производство, трговија и услуги ТАЈ-
МИШТЕ-КОМПАНИ ДОО извоз-увоз Скопје, ул. 
�Елисие Поповски-Марко � бр. 10/20, со жиро сметка 
2205211001259-21 депонент Македонска банка АД 
Скопје, даночен број 4030001405900. 
За ликвидатор се определува лицето Драган Мита-

носки од Кичево, ул. �1-ви Мај� бр. 21. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија�, до ликвидаторот со пријава во два при-
мероци со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци 
од денот на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (18902) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 85/03 од 

27.06.2003 година, отвори ликвидациона постапка над 
ППС ЦЕНТРО-ПРОМЕТ увоз-извоз с. Јаргулица, По-
дареш и истата поради немање на имот се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (19010) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 81/03 од 

19.06.2003 година, отвори ликвидациона постапка над 
Претпријатието за трговија и услуги СТЕФАНИ-КО-
МЕРЦ П.О. во приватна сопственост Свети Николе и 
истата поради немање на имот се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (19011) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 87/03 од 

24.06.2003 година, отвори ликвидациона постапка над 
Претпријатието за производство, услуги и трговија 
ТИМ-КОМПАНИ-Т експорт-импорт Струмица и иста-
та поради немање на имот се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (19012) 

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 189/03 
од 19.06.2003 година, отвори ликвидациона постапка 
над Претпријатието за трговија НЕЛА-ТРЕЈД Струми-
ца п.о. увоз-извоз и истата поради немање на имот се 
заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (19013) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 83/03 од 

27.06.2003 година, отвори ликвидациона постапка над 
Претпријатието за производство и промет ИВАНДЕН 
во приватна сопственост Свети Николе и истата поради 
немање на имот се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (19014) 

___________ 
 
Ликвидациониот управник Благојче Петрушев од 

Скопје, запишан во судскиот регистар при Основниот 
суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 160/2003 
од 12.02.2003 година, објавува дека Друштвото за про-
изводство, промет и услуги ИДЕА МАК Благојче и др. 
ДОО експорт-импорт Скопје, ул. �Јабланица� бр. 24-б, 
со жиро сметка бр. 40100-601-195078 при Комерцијал-
на банка, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 

побарувања во рок од 15 дена, по објавувањето на ог-
ласот во �Службен весник на РМ� до ликвидациониот 
управник, со пријава во два примерока со докази, а нај-
доцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (19026) 

__________ 
 

Ликвидаторот Насер Селмани од Гостивар, ул. �Пи-
тарница� бр. 2/43, запишан во судскиот регистар при Ос-
новниот суд Скопje I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 
1381/2001, објавува дека Услужното транспортно, про-
изводно и трговско друштво РЕКА-ТРЕЈД Аслани и На-
сер ДОО увоз-извоз Гостивар, ул. �Питарница� бр. 2/43 
и со број на жиро сметка 410-601-72018, отворена при 
Заводот за платен промет-Тетово, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена, по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот, со пријава  во два примерока со докази, 
а најдоцна во законскиот рок од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (19067) 

__________ 
 

Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1922/2003 од 08.07.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02016991?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидатор на 
Друштвото за трговија и консалтинг ГЕМА Марјета и 
др. ДОО експорт-импорт Скопје, ул. �Вадимир Кома-
ров� бр. 14/3-9, Скопје. 
Се запишува ликвидаторот Гералд Печка во Друшт-

вото за трговија и консалтинг ГЕМА Марјета и др. 
ДОО, експорт-импорт - Скопје, ул. �В. Комаров� бр. 
14/3-9, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (19110) 

__________ 
 

Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 138/2003 од 30.06.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02013540?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидатор на 
Друштвото за производство и трговија ПЕРИКОМ ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Вич� бр. 24/1-29. 
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Се запишува ликвидаторот Стојка Рибарска во 

Друштво за производство и трговија ПЕРИКОМ 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Вич� бр. 24/1-29. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (19111) 

__________ 
 

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

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето во �Службен весник на РМ�  до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна 
во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (19278) 

_______________________________________________ 
 

НОТАРСКИ  ОГЛАСИ  
 
Врз основа на Договор за регистриран залог врз 

подвижни предмети со својство на извршна исправа, 
потврден од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, 
Скопје, под ОДУ бр. 271/03 од 12.06.2003 година, склу-
чен меѓу Комерцијална банка А.Д. Скопје, како зало-
жен доверител, и Производно трговско друштво КО-
ТОН Ерол и др. ДОО увоз-извоз-Скопје, со седиште на 
ул. �Бојмија� бр.  8/85 во Скопје, како заложен долж-
ник, засновано е заложно право-регистриран залог врз 
подвижни предмети на заложниот должник, кое залож-
но право е регистрирано во Централниот регистар на 
13.06.2003 година со деловоден број 10120030000593. 

                          (18757) 
___________ 

 
Врз основа на Договор за регистриран залог врз 

подвижни предмети, потврден од нотарот Зорица Пу-
лејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ бр. 281/03 од 
17.06.2003 година, склучен меѓу Комерцијална банка 
А.Д. Скопје, како заложен доверител и МЗТ ПУМПИ 
АД Скопје, производство и монтажа на пумпи, турби-
ни, хидромеханичка и еколошка опрема, со седиште на 
ул. �Перо Наков� бб во Скопје, како заложен должник, 
засновано е заложно право-регистриран залог врз под-
вижни предмети на заложниот должник, кое заложно 
право е регистрирано во Централниот регистар на 
18.06.2003 година со единствен деловоден идентифика-
ционен број 10120030000611.                                (18758) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за залог на  недвижен имот, 

со својство на извршна исправа, потврден од нотарот 
Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ бр. 
280/03 од 17.06.2003 година, склучен меѓу Комерцијал-
на банка А.Д. Скопје, како заложен доверител и МЗТ 
ПУМПИ АД Скопје, производство и монтажа на пум-
пи, турбини, хидромеханичка и еколошка опрема, со 
седиште на ул. �Перо Наков� бб во Скопје, како зало-
жен должник, засновано е заложно право-хипотека врз 
недвижен имот на заложниот должник, и тоа: Зграда-
производствен погон за наменско производство, на ул. 
�Перо Наков� бб во Скопје, која се состои од админи-
стративен дел � ПР+2 ката со површина од 690 метри 
квадратни, и погон за производство-приземје со повр-
шина од 800 метри квадратни, со земјиште кое припаѓа 
на објектите за редовна употреба на истите.        (18759) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за залог на  недвижен имот, 

со својство на извршна исправа, потврден од нотарот 
Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ бр. 

280/03 од 17.06.2003 година, склучен меѓу Алфа банка 
АД Скопје, со седиште на ул. �Даме Груев� бр. 1 во 
Скопје, како заложен доверител и Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги ЕУРОМИЛК ИНТЕРНАЦИ-
ОНАЛ ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. 
�Благоја Стефковски� бб, ДЦ Маџари, како заложен 
должник, засновано е заложно право-хипотека врз нед-
вижен имот на заложниот должник, и тоа: објект во 
Скопје, на ул. �Првомајска� на К.П. број 5339 дел 1 во 
КО Кисела Вода 2, зграда 90, влез 1, кат ПР, со намена 
00550, со површина од 868 м2, и на К.П. број 5339 дел 1 
во КО Кисела Вода 2, зграда 90, влез 1, кат ПР, со на-
мена 00509, со површина од 30 м2 или со вкупна повр-
шина од 898 м2, сопственост на заложниот должник 
според Имотен лист број 40574 за КО Кисела Вода 2. 

            (18760) 
___________ 

 
Над недвижен имот сопственост на АД АГРОЛО-

ЗАР с. Хамзали, Босилово, кој се состои од: Идно про-
изводство на вински сорти грозје од родот во 2003 и 
2004 година посадено на површина од 350 ха на ката-
старски парцели опишани во Поседовен лист број 1221 
за К.О. с. Гечерлија заверен под број 1217-01/1438 од 
03.07.2003 година, Поседовен лист број 122 за К.О. с. 
Гечерлија заверен под број 1217-01/1438 од 03.07.2003 
година и Уверение број 1216/23 од 27.02.2003 година, 
сите издадени од ДЗГР-Одделение за премер и ката-
стар � Струмица, е заснован залог со Договор за обез-
бедување на побарување со засновање на залог врз ид-
ни подвижни предмети од нотарот Соња Божинкочева 
Струмица под ОДУ бр. 118/03 од 03.07.2003 година, за 
обезбедување на парично побарување во износ од 
6.000.000,00 денари.                (18773) 

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

потека врз недвижност (со својство на извршна испра-
ва) составен од нотарот Васил Кузманоски од Охрид 
под ОДУ книга  II, реден број 373/03 од 03.07.2003 го-
дина, склучен помеѓу �Охридска банка� АД Охрид со 
седиште на бул. �Македонски Просветители� бр. 19, 
Охрид како заложен доверител и Акционерско друш-
тво за производство и промет �ЖИТО ЛЕБ� Охрид со 
седиште на ул. �15 Корпус� бр.  2 Охрид како заложен 
должник, засновано е заложно право-хипотека од прв 
ред врз недвижниот имот сопственост на заложниот 
должник и тоа следниот недвижен имот: деловна про-
сторија во Охрид, лоцирана на аголот на улиците �Са-
шо Огнен� и �Јане Сандански�, во приземјето на стан-
бената зграда на просветните работници, а кој согласно 
проценката е со површина од 64,00 м2; деловен простор 
во м.в. �Бејбунар� во Охрид, на локација број 8295/77-
1, а во документацијата заведен како: влез V, кат при-
земје, а кој согласно проценката е со површина од 
67,53 м2; деловен простор во Охрид на локација број 
4744/82, а во документацијата заведен како станбена 
единица Градски центар со технички број на проектот 
2073/82, во површина од 93,27 м2; локал во зграда на 
ул. �Лескајца I� во Охрид и тоа локал број I со површи-
на од 82,55 м2; локал во зградата на улица �Ст. Лескај-
ца I� во Охрид  и тоа локал број 2, кој согласно процен-
ката е со површина од 75,50 м2; а за обезбедување на 
Договорот за одобрување на девизен инвестиционен 
кредит број 07-2866/2 од 03.07.2003 година во вкупен 
износ од 326.210,00 ЕУР.            (18776) 

___________ 
 
Врз основа на нотарски акт � Договор за залог, 

ОДУ. бр. 165/03 од 02.07.2003 година и нотарот Сашо 
Ѓурчиноски � Струга, склучен помеѓу Комерцијална 
банка а.д. Скопје Филијала во Охрид � како заложен 
доверител, и ДГУТ �Џезо комерц� Мавмудоски Мав-
муд ДООЕЛ с. Бороец, Лабуништа � како заложен 
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должник, засновано е заложно право од прв ред врз 
недвижниот имот сопственост на заложниот должник 
опишан како: недвижен имот Магацин број 6 за пијала-
ци и амбалажа во површина од 210 м2, кој се наоѓа во 
комплексот магацини (запад), на ул. �Маршал Тито� бб 
во Струга, на К.П. бр. 1898/1 по поседовен лист број 
3150 за К.О. Струга.                        (18779) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот, нива означена како 

К.П. бр. 459/2 за КО Лескоец м.в. �Гавала� со вкупна 
површина од 3700 м2, за цена од 150,00 ден.  по еден 
метар квадратен, сопственост на Милјоски Јане од 
Скопје, ул. �Питу Гули� бр. 41. 
Се повикуваат сите можни сосопственици и соседи 

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

ат до нотарот Момана Иваноска од Охрид, �Македон-
ски просветители� � 8 (мезанин).                       (18828) 

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

дел К.П. бр. 397-5-8, нива од 4 класа на м.в. �Прапади-
ште� во површина од 9076 м2, заведена во П.Л. бр. 404 
за КО Градец, сопственост на Адеми Рустем Абдула од 
с. Градец за купопродажна цена од 5.000,00 евра во де-
нарска противвредност. 
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

Законот за земјоделското земјиште (�Службен весник 
на РМ�бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање, (заедничките сопственици, сосопствениците и 
соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што 
се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во �Службен весник на РМ�, писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудите. Во спротивно го 
губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. �Кеј 
Братство� бр.  5-А.          (18830) 

___________ 
 
Врз основа на нотарски акт - Договор за невладе-

телски рачен залог од прв ред сочинет од страна на за-
меникот на нотарот Оливера Пешиќ, заменик на нота-
рот Нада Палиќ, Центар Скопје под ОДУ бр. 124/03 од 
01.07.2003 година склучен меѓу Тутунска банка АД 
Скопје како заложен доверител и Трговското радиоди-
фузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СИТЕЛ - Силекс ДОО-
ЕЛ Скопје, со седиште во �Градски стадион� бб, како 
должник-заложен должник засновано е заложно право-
регистриран залог од прв ред врз иден подвижен пред-
мет-патничко моторно возило, идна сопственост на 
должникот - заложниот должник, кое заложно право е 
заведено под единствен деловоден идентификационен 
број 10120030000721 од 03.07.2003 година во Централ-
ниот регистар-регистар за подвижни предмети и права 
Скопје.                                                                      (18966) 

___________ 
 
Над недвижниот имот сопственост на Трговското 

друштво за производство и промет СОЛУН-2001 АД 
Гевгелија, со седиште на ул. �Маршал Тито� бр. 63, Ге-
вгелија, со БДС 5661617 и тоа 10/19 од недвижен имот 
на КП 1241/1, зг. 1, вл. 1, ПР, 00570, Мрзенци, 009, по-
вршина од 2397 м2, од кои заложниот должник е сопс-
твеник на површина од 10/19 или 1216,57 м2, видно од 
Имотен лист број 931 за КО Мрзенци, заснован е залог 
со Договор за залог-хипотека од прв ред  потврден под 
ОДУ број 155/03 од 19.06.2003 година од нотарот Ѓорѓи 
Николов од Гевгелија, во корист на заложниот довери-

тел Стопанска банка АД Скопје, со БДС 4065549, за 
обезбедување на парично побарување од 3.000.000,00 
денари.                                                                     (18961) 

___________ 
 
Над недвижен имот сопственост на хип.должник 

Бакија Арслан што претставува куќа-деловен објект во 
површина од 561 м2, со двор во површина од 500 м2 и 
нива 3-та класа во површина од 750 м2 или се вкупно 
1.811 м2 на м.в. �Калник� на КП бр. 246/1 опишан во 
ПЛ. бр. 466 за КО Г. Речица, заснован е залог со Дого-
вор за хипотека со својство на извршна исправа заве-
рен кај нотарот Иво Серафимоски од Тетово, под ОДУ 
бр. 275/03 од 01.07.2003 година во корист на заложниот 
доверител Тетовска банка АД - Тетово, заради обезбе-
дување на негово парично побарување во износ од 
2.000.000 денари спрема должникот ДПТТУ ЉИНЕА-3 
Адем ДООЕЛ експорт-импорт с. Г. Речица. 

                                                                            (18970) 
___________ 

 
Над недвижен имот сопственост на должникот-за-

ложниот должник Друштво за градежништво, произ-
водство, услуги и трговија на големо и мало СОКОЛ-
СКИ ДООЕЛ увоз-извоз Битола, со седиште на ул. �Ва-
ско Карангелевски - Ремо� бр. 5/8, деловен објект што 
се наоѓа во Битола, означен како КП бр. 555/1 на м.в. 
�Ограѓе� под објект 540 м2, КП бр. 555/1 на м.в. �Огра-
ѓе� двор со површина од 960 м2, КП бр. 556/2 на м.в. 
�Ограѓе� култура ливада, класа 2 од 400 м2 или вкупна 
површина од 1960 м2 во ПЛ бр. 612 за КО Дихово, зас-
нован е залог-хипотека од прв ред, со Договор за залог-
хипотека (со својство на извршна исправа) од нотарот 
Вера Караманди од Битола, под ОДУ бр. 120/03 од 
03.06.2003 година, во корист на  заложниот доверител 
Тутунска банка АД Скопје, за обезбедување на парич-
но побарување во износ од 50.000,00 ЕУР по Договор 
за одобрување на рамковен револвинг кредит-лимит 
врз основа на договорен залог над недвижност заведен 
кај заложниот доверител Тутунска банка А.Д. Скопје 
под број 09-1127 од 26.05.2003 година.                (18972) 

___________ 
     
Над недвижен имот една идеална петнаестина од  

парцела број 5217/6 во место викано �Град� под објект 
со површина од 3150 м2, магацински простор во суте-
рен во зграда 2 со корисна површина од 204 м2  во Ка-
тастарска општина Неготино, сопственост на Друштво-
то за производство, промет и услуги ЈЕЛА Киро ДОО-
ЕЛ Неготино, заснован е залог, со нотарски акт - Дого-
вор за обезбедување на побарување со засновање на за-
ложно право врз недвижен имот на нотарот Бинов Гело 
од Неготино, под ОДУ бр. 178/03 од 04.07.2003 година 
во корист на заложниот доверител Република Македо-
нија, Министерство за транспорт и врски-Компензаци-
онен фонд од странска помош - Јапонија-Скопје, за 
обезбедување на парично побарување во износ од 
6.000.000 ЈПУ, (шест милиони јена).                    (18973) 

___________ 
 
Над недвижниот имот сопственост на Друштвото за 

производство и промет �АЛЕВАДО Чедомир� ДООЕЛ 
увоз-извоз Велес, кој се наоѓа во КО Сујаклари - Велес, 
КП бр. 667, во м.в. �Селиште Амајлија� со вкупна по-
вршина од 6489 м2, заведен во Имотен лист број 290 
издаден од ДЗГР-Одделение за премер и катастар Ве-
лес, заснован е залог со Договор за залог на недвижен 
имот заверен кај нотарот Марија Хаџи Петрушева од 
Велес, под ОДУ бр. 22/03 од 02.07.2003 година во ко-
рист на заложниот доверител Стопанска банка - АД 
Скопје, за обезбедување на парично побарување во из-
нос од 35.000,00 ЕУР.                                             (18975) 
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Се продава земјоделско земјиште: 7/288 идеален 

дел сопственост на Владанка Спиковска, 7/288 идеален 
дел сопственост на Лидија Петреска, 3/288 идеален дел 
сопственост на Мара Трипунова, 3/288 идеален дел 
сопственост на Цветанка Ѓорчева и 7/288 идеален дел 
на Славе Ѓорчев од КО Глишиќ, К.П.бр.466, дел 2, 
план 005, скица 003, м.в. �Краиште�, култура-лозје, 
класа 2, со вкупна површина од 5.962 м2 и КО Глишиќ, 
К.П.бр.466, дел 2, план 005, скица 003, м.в. �Краиште�, 
култура-нива, класа 3, со вкупна површина од 3.038 м2, 
евидентирано во Имотен лист бр. 751 издаден од Држа-
вен завод за геодетски работи Одделение за премер и 
катастар Кавадарци, за цена од 30,00 денари за еден м2. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.           (19015) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште: 7/168 идеален 
дел сопственост на Владанка Спиковска, 7/168 идеален 
дел сопственост на Лидија Петреска, 9/168 идеален дел 
сопственост на Мара Трипунова, 9/168 идеален дел 
сопственост на Цветанка Ѓорчева и 7/168 идеален дел 
на Славе Ѓорчев од КО Глишиќ, К.П.бр.462, дел 2, 
план 005, скица 003, м.в. �Краиште�, култура-лозје, 
класа 3, со вкупна површина од 4.642 м2, евидентирано 
во Имотен лист бр. 1559 издаден од Државен завод за 
геодетски работи Одделение за премер и катастар Ка-
вадарци, за цена од 30,00 денари за еден м2. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.                                                    (19016) 

__________ 
 
Се продава на идеални делови К.П.бр.6435 за КО 

Охрид, м.в. �Видобишта� - овошна градина со вкупна 
површина од 1360 м2, за цена од 335 денари по метар 
квадратен, сопственост на Маркоска Цветла од Охрид, 
с.Велгошти и Богоевска Драгица од Охрид, ул. �С.Вој-
вода� бр. 1. 
Се повикуваат сите можни сосопственици и соседи 

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

ат до нотарот Момана Иваноска од Охрид, ул. �Маке-
донски Просветители� бр. 8 (мезанин).                (19017) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште: К.П. 5169/2, план 
11, во м.в. �Река�, нива, класа 5, со површина од 883 
м2, заведена во Поседовен лист бр. 2402 за КО Мл.На-
горичане на име Меркер Тања, за купопродажна цена 
од 30,00 денари по метар квадратен. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците, соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава, како и други лица кои сметаат 
дека поседуваат првенствено право на купување, во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
�Службен весник на РМ�, писмено да се изјаснат за 

прифаќање на понудата и да ја депонираат купопро-
дажната цена кај нотарот Марјан Коцевски од Кумано-
во. Во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Марјан Коцевски од Куманово, ул. �11 
Октомври� бр.4.                                                      (19018) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште кое се наоѓа на 
К.П. 1619, план 3, скица 16, во м.в. �Поток�, нива, кла-
са 5, со вкупна површина од 780 м2, заведена во ПЛ 
бр.118 за КО Орашац, сопственост на Точевски Лазо од 
с.Стајковци, за вкупна купопродажна цена од 30.000 
денари. 
Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со 

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

до нотарот Марјан Коцевски од Куманово, ул. �11 
Октомври� бр. 4.                                                     (19019) 

__________ 
 

Над подвижниот имот сопственост на Друштвото за 
услуги и трговија ДЕАЛ Консалтинг Скопје: иден 
предмет моторно возило, патничко возило шкода Фа-
биа Комби Класик 1.2/47, шасија TMBJY16Y833829949 
и мотор AZQ382804, боја Ф7Ф7 според профактура 
013/03 К/нула тринаесет кроз нула три к/ од 18.06.2003 
година /осумнаесетти јуни две илјади и трета/ издадена 
од Бохемија Аутомобили Роус ДОО увоз-извоз Скопје, 
заснован е залог со Договор за залог ОДУ бр. 225/03 од 
08.07.2003 година, кај нотарот Поповски Слободан за 
обезбедување на парично побарување од 616.500,00 де-
нари во корист на заложениот доверител Тутунска бан-
ка АД Скопје за кредит врз основа на заложно право 9 
бр. 1467 од 04.07.2003 година, склучен помеѓу Тутун-
ска банка АД Скопје и Друштвото за услуги и трговија 
ДЕАЛ Консалтинг увоз-извоз Скопје.                  (19024) 

___________ 
 
Над недвижност - бензинска станица со пропратни 

содржини, која се наоѓа во с. Речица, во м.в. �Шумјак�, 
со катастарски индикации КП 372, план 03, скица 10, 
под објект, површина 609 м2, КП 372, план 03, скица 
10, неплодно, површина 11929 м2, сите заведени во По-
седовен лист бр. 500 за КО Речица, сопственост на 
Друштвото за производство и трговија на големо и ма-
ло, увоз-извоз ДЕТОИЛ Грозде, Тони и Дејан ДОО Ку-
маново, со седиште на ул. �Никола Тесла� бр. 160, БДС 
4701461, заснована е хипотека од прв ред, со нотарски 
акт-договор за хипотека ОДУ бр. 129/02 од 09.07.2002 
изготвен од нотарот Михаил Ќосев од Скопје, за обез-
бедување на 23.400.000 (дваесет и три милиони и чети-
ристотини) денари и заснована е хипотека од втор ред, 
со нотарски акт-договор за хипотека ОДУ бр. 134/03 од 
09.07.2003 изготвен од нотарот Марјан Коцевски од 
Куманово, заради обезбедување на побарување од 
23.400.000 (дваесет и три милиони и четиристотини) 
денари и двата во корист на хипотекарниот доверител - 
ОКТА Рафинерија на нафта АД Скопје, со седиште во 
с. Миладиновци, Скопје, како обезбедување по Дого-
вор за набавка на нафтени деривати.                   (19109) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за залог (хипотека), со својс-

тво на извршна исправа, составен во форма на нотар-
ски акт од нотарот Стојаноска Елизабета под ОДУ бр. 
87/03 од 03.07.2003 година, склучен помеѓу Република 
Македонија Министерство за финансии - компензацио-
нен фонд од странска помош - Јапонија, како заложен 
доверител и ТД �КУЛИ� ДООЕЛ Прилеп, како зало-
жен должник засновано е заложно право - хипотека од 
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прв ред со интабулација во интабулационите книги при 
Основен суд Прилеп, врз недвижен имот сопственост 
на заложниот должник и тоа деловен објект - магацин 
со котлара на ул. �Александар Македонски� бр. 158 на 
КП бр. 5046/1, во вкупна површина од 1488 м2, запиша-
на во Поседовен лист бр. 5613 за КО Прилеп, во корист 
на заложниот доверител.                                        (19100) 

___________ 
 
Над недвижност деловен простор (деловна зграда 

вон стопанство), која се наоѓа во Скопје, на ул. �11 
Октомври� бр. 4, во вкупна површина од 255 м2 од кои 
зграда 1, влез 001 кат-меѓукат, во површина од 101 м2 и 
зграда 1, влез 001 кат-приземје во површина од 154 м2, 
кој имот лежи на КП бр. 12001, КО Центар 1, сопстве-
ност на заложниот должник Туроператорско трговско 
друштво ГЛОБУС ИНТЕРНАЦИОНАЛ-ТРАВЕЛ 
КЛУБ ЕМИЛ ДООЕЛ Скопје врз основа на Имотен 
лист број 45535 издаден од ДЗГР-Сектор за премер и 
катастар Скопје, воспоставен е залог (хипотека) со До-
говор за залог на недвижен имот од прв ред солемнизи-
ран од страна на нотарот Нада Палиќ од Скопје, заве-
ден под ОДУ бр. 120/03 од 24.06.2003 година во корист 
на доверителот Друштво за финансиски услуги ЛБИС 
ДООЕЛ Скопје, за обезбедување на парично побарува-
ње во износ од 665.000,00 ЦХФ.                           (19151) 

___________ 
 
Врз основа на нотарски акт-договор за невладетел-

ски рачен залог од прв ред сочинет од страна на нота-
рот Нада Палиќ, Центар Скопје, под ОДУ бр. 123/03 од 
27.06.2003 година склучен помеѓу Тутунска банка АД 
Скопје како заложен доверител и Друштвото за инфор-
мациони системи ЕИН-СОФ Љупчо ДООЕЛ Скопје, со 
седиште на ул. �Крсте Мисирков� бб, Економски фа-
култет како должник-заложен должник, засновано е за-
ложно право-регистриран залог од прв ред врз подвиж-
ни предмети сопственост на должникот-заложниот 
должник, кое заложно право е заведено под единствен 
деловоден идентификационен број 10120030000690 од 
03.06.2003 година во Централниот регистар - Регистар 
за подвижни предмети и права Скопје.                (19153) 

___________ 
 
Се продава  земјоделско земјиште  21/168 идеален 

дел од  КО Глишиќ, КП бр. 462, дел 2, план 005, скица 
003, викано место �Краиште� култура - лозје, класа 3, 
со вкупна површина од 4.642 м2 и 21/288 идеален дел 
од КО Глишиќ, КП бр. 466, дел 2, план 005, скица 003, 
викано место �Краиште�, култура-нива, класа 3, со 
вкупна површина од 3.038 м2, во сопственост на Коста-
динка Шалева од Гевгелија, евидентирано во Имотен 
лист бр. 751 и бр. 1559,  издадени од Државен завод за 
геодетски работи Одделение за премер и катастар Ка-
вадарци, за цена од 10.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.                                                               (19169) 

___________ 
 

Врз основа на Договор за невладетелски залог врз 
хартии од вредност - акции, составен во форма на но-
тарски акт од нотарот Тана Топалоска - Охрид, под 
ОДУ бр. 195/03 од 01.07.2003 година, склучен помеѓу 
Охридска Банка А.Д. Охрид, како заложен доверител и 
Трговското друштво за производство, трговија и услу-
ги Рифат Агим АРДИАН увоз-извоз Охрид ДООЕЛ 
Охрид, како заложен доверител, засновано е заложно 

право од прв ред врз хартии од вредност - акции, сопс-
твеност на заложниот должник и тоа 67489 обични ак-
ции, со ISIN 42097020БД01, за обезбедување на парич-
но побарување кое произлегува од Договорот за кредит 
бр. 07-1216/1 од 26.02.2003 година, заверен од Охрид-
ска Банка А.Д. Охрид.                     (19103) 

__________ 
 

Врз основа на Договор за невладетелски залог врз 
подвижни предмети (со својство на извршна исправа), со-
ставен во форма на нотарски акт од нотарот Тана Топало-
ска - Охрид, под ОДУ бр. 187/03 од 26.06.2003 година, 
склучен помеѓу Охридска Банка А.Д. Охрид, како зало-
жен доверител и Трговското друштво за производство и 
трговија - ЗОГО - ДООЕЛ с.Велмеј, Белчишта, како зало-
жен должник, засновано е заложно право од прв ред врз под-
вижни предмети сопственост на заложниот должник и тоа: 
1) моторно возило, вид товарно, марка �Mercedes Benz�, тип 
�817/42�, со број на шасија WDB6763681K287544, со број на 
моторот ОМ904LAIII3/904.90, година на производство 
1997, со сила на моторот 125 KW, со боја на каросеријата 
сина 94 жолта 5Р, со регистарска ознака ОН-872-BI, и 2) 
моторно возило, вид товарно, марка �MERCEDES�, тип �208 
D SRINTER�, со број на шасија WDB9023621P846588, со 
број на моторот 60194300712545, година на производство 
1998, со сила на моторот 58 KW, со боја на каросеријата 
бела 01, со регистарска ознака OH-873-BI, за обезбедува-
ње на парично побарување, а регистрирано под единствен 
деловоден идентификационен број 10320030000089.                                  

       (19106) 
__________ 

 
Во огласот бр. 18176 за залог врз подвижни предме-

ти објавен во "Службен весник на РМ" бр. 46/2003, на 
страна 22, по шестиот ред е испуштен текстот: "ка-ко 
заложен доверител и Друштво за транспорт и трговија 
ДМ-Прециз ДОО, Штип". 
_______________________________________________ 
 

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

документи: 
Пасош бр. 684154/95 издаден од СВР-Скопје на име 
Зафиров Перо од Скопје.           (19341) 
Пасош бр. 1152213/98 издаден од СВР-Куманово на 
име Себеат Рамадани, с. Слупчане, Куманово.   (18885) 
Пасош бр.1157631 издаден од СВР-Скопје на име 
Додевски Раде, ул. "Стражара" бр. 363/134, Скопје. 

                                                                    (18898) 
Пасош бр. 1142883 издаден од СВР-Скопје на име 
Адријан Сотир, с. Леска -Албанија.        (18903) 
Пасош бр. 0350086 издаден од СВР-Св. Николе на 
име Весела Димова, ул. "11-ти Октомври" бр. 40, Св. 
Николе.                                                        (18905) 
Пасош бр. 1451860/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Бујар Бакиу, с. Љубин, Скопје.          (18908) 
Пасош бр. 0624269 издаден од СВР-Скопје на име 
Снежана Величковска, ул. "Н. Малешевски" бр. 41/4-7, 
Скопје.                                                      (18910) 
Пасош бр. 1788170 издаден од СВР-Струга на име 
Феим  Исмаили, ул.  "ЈНА "бр. 109, Струга.        (18922) 
Пасош бр. 706103/95 издаден од СВР-Скопје на име 
Сашко Гонев, бул. "Ј. Сандански" бр. 86/3-18, Скопје.
                                                                    (18925) 
Пасош бр. 0327047 издаден од СВР-Скопје на име 
Габров Кирил, ул. "В. Ѓоргов" бр. 32/1-20, Скопје. 

                                                                   (18926) 
Пасош бр. 0449370 издаден од СВР-Скопје на име 
Габрова Николета, ул. "В. Ѓоргов" бр. 32/1-20, Скопје.
                                                                    (18927) 
Пасош бр. 1273799/99 издаден од СВР-Скопје на име 
Ејупи Јасин, с. Г. Свиларе, Скопје.              (18928) 
Пасош бр. 0940341 на име Бајрамоски Џелил, При-
леп.                                                       (18929) 
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Пасош бр. 272323 на име Салих Сулејман, Охрид. 
                                                                    (18930) 
Пасош бр. 183263/03 на име Додевски Мишо, с. 
Конопница, Крива Паланка.                      (18931) 
Пасош бр. 1751581 на име Ферати Рихан, с. Колари, 
Кичево.                                                      (18934) 
Пасош бр. 1250520 на име Реџепи Недим, с. Добри 
Дол, Гостивар.                                                     (18935) 
Пасош бр. 1704804/02 на име Ислами Нехат, с. 
Палатица, Тетово.                                     (18937) 
Пасош бр. 119774 на име Зорка Костадинова, с. 
Василево бр. 165, Струмица.                      (18939) 
Пасош бр. 584860/95 издаден од СВР-Гостивар на 
име Абди  Хамза, с. Речане, Гостивар.       (18941) 
Пасош бр. 1384165/00 издаден од СВР-Тетово на име 
Јовчески Дарко, с. Фалише, Тетово.       (18942) 
Пасош бр. 1131959 издаден од СВР-Тетово на име 
Имери Идриз, с. Сараќино, Тетово.          (18963) 
Пасош бр. 1355771/00 издаден од СВР-Скопје на  име 
Мемет Демировски, ул. "М. Митевски" бр. 13/7-10, 
Скопје.                                                      (19021) 
Пасош бр. 1510787/01 издаден од СВР-Тетово на име 
Лири  Хадри, ул. "101" бр. 5, Тетово.       (19023) 
Пасош бр. 0816076 издаден од СВР-Скопје на име 
Имеровски Тахир, с. Студеничани, Скопје.         (19027) 
Пасош бр. 1765353 издаден од СВР-Скопје на име 
Исмаил Идриз, ул. "З. Љ. Марку"  бр. 30, Скопје. 

                                                                    (19028) 
Пасош бр. 642894/95 издаден од СВР-Скопје на име 
Милка Симоновска, ул. "Козара" бр. 22, Скопје.(19029) 
Пасош бр. 1085802 издаден од СВР-Скопје на име 
Линдита Мерсими, ул. "К. Асенов" бр. 1/18-19, Скопје.
                                                                    (19032) 
Пасош бр. 1230626 издаден од СВР-Скопје на име 
Адријан  Исмаили, ул. "Струмичка" бр. 10-1-6, Скопје.
                                                                   (19033) 
Пасош бр. 1209025 издаден од СВР-Велес на име 
Чаловиќ Нихад, с. Г. Оризари, Велес.       (19035) 
Пасош бр. 1158322/98 издаден од СВР-Скопје на име 
Ердуан Сулејмани, ул. "397" бр. 3 - А, Скопје.    (19046) 
Пасош бр. 1598642 на име Димитар Аевски, с. 
Миравци, Гевгелија.                                     (19049) 
Пасош бр. 1499471 на име Фејзула Лулјета, ул. "Гоце 
Делчев" бр. 154, Охрид.                         (19055) 
Пасош бр. 0200463 на име Кантуровски Ибраим, Бе-
рово.                                                                    (19059) 
Пасош бр. 1290838 на име Мукадес Дука, Дебар. 
                                                                    (19060) 
Пасош бр. 0373307 на име Кантуровска Мердија, Бе-
рово.                                                                   (19061) 
Пасош бр. 1446962/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Мисим Металари, ул. "Ф. Зеири" бр. 66, Скопје.(19062) 
Пасош бр. 0965107 издаден од СВР-Скопје на име 
Ибраим Бајрамовски, ул. "Б. Шабани" бр.8, Скопје. 

                                                                    (19119) 
Пасош бр. 1136707/98 издаден од СВР-Тетово на име 
Сали Сабрие, ул. "153" бр. 32, Тетово.          (19122) 
Пасош бр. 1136698/98 издаден од СВР-Тетово на име 
Сали Сузана, ул. "153" бр. 32, Тетово.           (19123) 
Пасош бр. 1136706/98 издаден од СВР-Тетово на име 
Сали Јонус, ул. '153"бр. 32, Тетово.           (19124) 
Пасош бр. 1136697/98 издаден од СВР-Тетово на име 
Сали Рефет, ул. "153" бр. 32, Тетово.       (19125) 
Пасош бр. 0713182 издаден од СВР-Гевгелија на име 
Богатинова Донка, ул. "П. Мусев" бр. 25, Богданци.    

                                                                 (19126) 
Пасош бр. 1792105/02 издаден од СВР-Гостивар на 
име Балта Иљаз, ул. "Браќа Блажевски" бр.11, Гос-
тивар.                                                                    (19128) 
Пасош бр. 245417 издаден од СВР-Тетово на име 
Имери Џеват, с. Голема Речица, Тетово.       (19131) 
Пасош бр. 245708  издаден од СВР-Тетово на име 
Имери Зедије, с. Камењане, Тетово.       (19132) 

Пасош бр. 1349173 издаден од СВР-Тетово на име 
Имери Јакуп, с. Голема Речица, Тетово.       (19133) 
Пасош бр.1407895 издаден од СВР-Куманово на име 
Семихат Селмани, ул. "Прва" бр.14, Куманово.  (19134) 
Пасош бр. 1449415/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Бојчевиќ Ивана,  ул. "П. Дељан" бр. 11/2-13, Скопје.  

                                                                  (19140) 
Пасош бр.723285/95 издаден од СВР-Скопје на име 
Цвета Богдановска, ул. "Женевска" бр. 3/11, Скопје.   

                                                                  (19146) 
Пасош бр. 875295 издаден од СВР-Скопје на име 
Јовиќ Снежанка, ул. "Малешевска" бр. 47-а, Скопје.  

                                                                  (19152) 
Пасош бр. 757200/95 издаден од СВР-Куманово на 
име Зоран Димитриевски, ул. "В. Маслеша" бр. 32, Ку-
маново.                                                      (19165) 
Пасош бр. 1173289/99 издаден од СВР-Скопје на име 
Стојчевски Драган, ул. "Х. Т. Карпош" бр. 4, Скопје.   

                                                                  (19167) 
Пасош бр. 0898687 издаден од СВР-Скопје на име 
Трпчевски Киро, ул. "Р. Чаевац" бр. 6/63, Скопје. 

                                                                    (19186) 
Пасош бр. 1499959/01 на име Калиќи Агрон, с. Коро-
шишта, Струга.                                       (19192) 
Пасош бр. 164439/94 издаден од СВР-Тетово на име 
Нухи  Дестан, с. Палатица, Тетово.            (19193) 
Пасош бр. 1386735 на име Ѓорѓевиќ Мирослава, 
Битола.                                                                      (8034) 
Пасош бр. 767854 на име Сејдини Медин, с. Зајас, 
Кичево.                                                                    (19190) 
Пасош бр. 1280468 издаден од СВР-Делчево на име 
Силвана Мирчевска, ул. "Солунска" бр. 3, Делчево.    

                                                                     (12797) 
Пасош бр. 1822495/03 издаден од СВР-Тетово на име 
Рамизе Асани, ул. "Ѓ. Петров" бр. 33/10, Тетово. 

                                                                   (19195) 
Пасош бр. 1452547 издаден од СВР-Скопје на име 
Нусрет Паќшаниќ, с. Љубуш бр. 6/45, Скопје.    (19196) 
Пасош бр. 1136109/98 издаден од СВР-Тетово на име 
Севди Бакија, с. Селце, Тетово.           (19197) 
Пасош бр. 358592/94 издаден од СВР-Скопје на  име 
Зимбакова Кристина, ул. "Баница" бр. 19, Скопје.  

                                                                  (19198) 
Пасош бр. 977264/97 издаден од СВР-Скопје на име 
Сунца Насковска, ул."М. Междуречка" бр.17-а, Скопје.
                                                                    (19208) 
Пасош бр. 1218973 издаден од СВР-Скопје на име 
Арслан Амет, ул. "А. Писевски" бр. 14, Скопје.  (19212) 
Пасош бр. 1628026 на име Божиновска Марија, ул. 

"Сутјеска" бр. Ц/1-13, Штип.                      (19225) 
Пасош бр. 1208595 на име Ангеловски Бранислав, ул. 

"К. Узунов" бр. 3-В, Битола.                      (19227) 
Пасош бр. 1196820/99 на име Ќамили Селвије, с. Не-
раште, Тетово.                                       (19230) 
Пасош бр. 1779029/02 на име Ќамили Амир, с. 
Нераште, Тетово.                                       (19233) 
Пасош бр.1472333 издаден-а од СВР-Кавадарци на 
име Ратко Грков, ул. "Браќа Џунови" бр.43, Кавадарци.
                                                                    (19234) 
Пасош бр. 1779028/02 на име Ќамили Буќра, с. 
Нераште, Тетово.                                       (19245) 
Пасош бр. 1691779 на име Нико Стојани, Ресен. 
                                                                   (19246) 
Пасош бр. 0105414 на име Муса Бесим, ул. "Козјак" 
бр. 56, Битола.                                       (19248) 
Пасош бр. 463222 издаден од СВР-Тетово на име 
Ислами Ибрахим, ул. "Штипска" бр.151, Тетово. 

                                                                    (19249) 
Пасош бр. 0769686 на име Марке Асие, Дебар. 
                                                                    (19252) 
Пасош бр. 556794 издаден од СВР-Скопје на име 
Олга Тодоровиќ, бул. "Партизански одреди" бр. 9/1-16, 
Скопје.                                                        (19276) 
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Пасош бр. 1523642 издаден од СВР-Скопје на име 
Асани Беџет, с. Сарај, ул." 5" бр. 25, Скопје.       (19283) 
Пасош бр. 1825465/03 издаден од СВР-Тетово на име 
Самка Ибраимоски, ул. "120" бр. 1/7, Тетово.     (19298) 
Пасош бр. 1713023 издаден од СВР-Куманово на име 
Кадрија Дритан, с. Слупчане, Куманово.             (19301) 
Пасош бр. 1161255/99 на име Асани Шаип, ул. 

"Огњан Прица" бр. 19, Куманово.          (19302) 
Огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 

41/03 за пасош бр. 1703863 на име Танески Стојан, с. 
Фалиште, Тетово, се сторнира.                      (19117) 
Чек од тековна сметка бр. 16852428 со бр. 6416202 
издаден од Комерцијална банка на име Среќко 
Спасовски, Скопје.                                     (18896) 
Чекови од тековна сметка бр. 16681805 со бр. 0828-

000067976, 0828000067977 и бр. 0828000067978 на име 
Раде Тошев, Стар Караорман, Штип.           (18923) 
Чекови од тековна сметка бр. 12271051 со бр. 0005-

006449149, 6449150, 6449151 и чековна картичка 
издадени  од Комерцијална банка -Филијала Охрид на 
име Старделов Ѓеорги, Охрид.           (19064) 
Чекови од тековна сметка од бр. 82662 до бр. 82-666 
издадени од Комерцијална банка-Филијала Прилеп на 
име Менче Јованоска, Прилеп.           (19065) 
Чек од тековна сметка бр. 13257516 со бр. 0003006-

746075 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Мијалова Маруша, Скопје.           (19143) 
Чек од тековна сметка бр. 1983133 со бр. 00010058-

84771 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Угриновска  Оливера, Скопје.           (19188) 
Чекови од тековна сметка бр. 0100360-5 со бр. 303-

194, 305961, 305965, 305970, 308398, 308399, 308400, 
308801, 309547, 309548  од бр. 311223 до 311237, 3112-
39, 311240, 312146, 312148, 312394 и 312395 издадени 
од Силекс банка  АД Скопје на име Трајков Тодор, 
Скопје.                                                                   (19217) 
Чекови од тековна сметка бр. 2950909 од бр.  600103-

0656  до бр. 6001030663 издадени од Комерцијална 
банка на име Стојанова Милена, Скопје.       (19229) 
Чекови од тековна сметка бр.7187097 од бр. 60010-

35589 до бр. 6001035606 и бр. 10005775148,  10005775-
161 издадени од Комерцијална банка на име Стојанов-
ски Смиле, Скопје.                                     (19232) 
Чек од тековна сметка бр. 07591280 со бр. 000500-64-

53945 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Петров Цветан, Скопје.                      (19300) 
Работна книшка на име Мемет Насер, Скопје. 
                                                                   (18887) 
Работна книшка на име Пешевски Жарко, Скопје.  

                                                                  (18893) 
Работна книшка на име Стојче Стефаноски, Скопје.

                                                                   (18901) 
Работна книшка на име Анита Фериќ, Скопје. 
                                                                   (18906) 
Работна книшка на име Душанка  Србиноска, Скопје.

                                                                   (18907) 
Работна книшка на име Моме Јовановски, Скопје. 
                                                                   (18909) 
Работна книшка на име Ѓорѓиева Марина, Пехчево.

                                                                   (18911) 
Работна книшка на име Фарук Сараџи, ул. "Т. Бог-
даноски" бр. 59-А, Гостивар.                      (18912) 
Работна книшка на име Трајановска Зорица, Бе-рово.

                                                                   (18915) 
Работна книшка на име Димоски Киро, ул. "Поп 
Димитров" бр. 11, Прилеп.                      (18918) 
Работна книшка на име Гочев Ристо, ул. "Косовска" 
бр. 123, Штип.                                        (18919) 
Работна книшка на име Демишкоски Демир, Струга.

                                                                  (18920) 
Работна книшка на име Џафер Тополец, Скопје. 
                                                                   (19022) 
Работна книшка на име Васил Равановски, Скопје.   

                                                                 (19031) 

Работна книшка на име Ружди  Алими, с. Глумово, 
Скопје.                                                      (19036) 
Работна книшка на име Лидија Ѓоклевска, с. Лавци, 
Битола.                                                      (19037) 
Работна книшка на име Љубинка Момироска, с. Но-
ваци, Битола.                                       (19038) 
Работна книшка на име Санела Фејзулоска, Струга.

                                                                   (19040) 
Работна книшка на име Алији Етем, ул. "П. Спа-
совска" бр. 62, Куманово.                       (19042) 
Работна книшка на име Постолова Бистрица, с. 
Јакимово, Виница.                                     (19044) 
Работна книшка на име Игор Алјановски, Скопје. 
                                                                   (19048) 
Работна книшка на име Џафероски Алатин, ул. "К. 
Охридски" бр. 6/12, Прилеп.                      (19050) 
Работна книшка на име Севдаил Шемоски, Пласница, 
Мак. Брод.                                       (19051) 
Работна книшка на име Трајановска Жаклина, с. 
Тромеѓа, Куманово.                                     (19053) 
Работна книшка на име Јусуф Исени,Скопје.   (19063) 
Работна книшка на име Симјаноски Гоце, Скопје. 
                                                                   (19066) 
Работна книшка на име Наим Љоку, с. Визбегово,  
Скопје.                                                                    (19118) 
Работна книшка на име Петреска Жозефина, Скопје.

                                                                   (19129) 
Работна книшка на име Кардула Харила, Скопје. 
                                                                   (19150) 
Работна книшка на име Ристески Благоја, с. Лажани, 
Прилеп.                                                      (19170) 
Работна книшка на име Јусуфоска Рамиза, Струга.  

                                                                  (19171) 
Работна книшка на име Ќазимоска Руждија, Струга.

                                                                    (19172) 
Работна книшка на име Магдалена Тасевска, ул. "Ж. 
Чало" бр. 92-А, Куманово.                      (19173) 
Работна книшка на име Евгенија Црцороска, ул. "М. 
Цветаноски" бр. 49-А, Прилеп.         (19175) 
Работна книшка на име Велкоски Николче, ул. 

"Менде Бошкоски" бр. 4, Прилеп.         (19177) 
Работна книшка на име Линдета Адеми, Тетово. 
                                                                    (19178) 
Работна книшка на име Томовски Зоран, ул. "3-та 
МУБ" бр. 186, Куманово.                        (19180) 
Работна книшка на име Темелквоска Горица, ул. "Б. 
Ѓорев" бр. 125/51, Велес.                        (19182) 
Работна книшка на име Малинов Данчо, ул. "С. 
Давчев" бр. 11, Велес.                                     (19185) 
Работна книшка на име Серјожо Стојановски, Скопје.

                                                                    (19235) 
Работна книшка на име Владе Глигоровски, с. Шле-
гово, Кратово.                                       (19256) 
Работна книшка на име Елмазоска Назира, с. Под-
горци, Струга.                                      (19257) 
Работна книшка на име Фикрет Мамути, с. Добри 
Дол, Гостивар.                                                     (19258) 
Работна книшка на име Миле Стојаноски, ул. "11-ти 
Октомври" бр. 42, Прилеп.                      (19266) 
Работна книшка на име Вељановски Славе, Охрид.  

                                                                  (19272) 
Работна книшка на име Јусуфи Ќазим, с. Гургур-
ница, Тетово.                                                     (19273) 
Воена книшка на име Кофчегарски Звонко, Берово.

                                                                    (19054) 
Воена книшка на име Стојчески Видан, ул. "А. 
Македонски" бр. 315-В, Прилеп.                      (19176) 
Чековна картичка бр. 0008288928 издадена од Комер-
цијална банка на име Панов Ѓорѓи, Скопје.         (19058) 
Индекс бр. 16942 на име Спасов Мирче, ул. "Н. 
Карев" бр. 9/3, Кочани.                                     (19181) 
Свидетелство за 8 одделение на име Насер Алији, Те-
тово.                                                                   (18913) 
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Свидетелство за 8 одделение на име Васко Стојанов, 
Кочани.                                                     (18916) 
Свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение на име 
Аксентиев Драган, Кочани.                      (18917) 
Свидетелства за 1,  2, 3 и 4 година издадени од "Перо 
Наков"-Куманово на име Исени Емини, Куманово.(19041) 
Свидетелство за 8 одделние на име Прљача Мевљуда, 
Св. Николе.                                       (19047) 
Свидетелство за 6 одделение на име Саније Рама-
дани, Тетово.                                                    (19052) 
Свидетелство за 4 одделение на име Бајрамоски 
Кадри, Крушево.                                       (19174) 
Свидетелство за 8 одделение на име Дијамин 
Мемети, Тетово.                                       (19179) 
Свидетелство за 8 одделение на име Филиповиќ Јо-
вица, Куманово.                                       (19261) 
Свидетелство за 8 одделение на име Тони Саканар-
ски, Берово.                                                     (19265) 
Свидетелство на име Емине Етеми,Струга.      (19270) 
Диплома за завршено средно образование издадена 
од гимназијата "Никола Карев" на име Панковски 
Даријо, Скопје.                                         (18897) 
Диплома за завршен испит на име Спахија Исмаил, 
ул. "Романовска" бр. 2, Куманово.          (18914) 
Диплома издадена од УСО "Панче Арсовски"- Скопје 
на име Љељохин Николаи, Скопје.          (18921) 
Диплома на име Китаноски Мишо, Гостивар.  (18924) 
Диплома издадена од економското училиште "Борис 
Кидрич"-Скопје на име Недиќ Димитрије, Скопје. (19034) 
Диплома на име Сефедин Петрит, с. Калишта, Ст-
руга.                                                                   (19039) 
Диплома издадена од гимназијата "Орце Николов"-
Скопје на име Кардула Харила,Скопје.        (19149) 
Диплома на име Јеремиќ Јелена, ул. "11-ти Ок-
томври" бр. 41, Куманово.                        (19263) 
Диплома на име Кристина Танева, ул. "Илинденска" 
бб, Гевгелија.                                      (19267) 
Диплома на име Хаџикојчев Зоран, ул. "М. Тито" бр. 

198, Гевгелија.                                       (19269) 
Здравствена легитимација на име Али Бакија, Велес.

                                                                   (19183) 
Здравствена легитимација на име Босотова Вера, Ве-
лес.                                                                   (19187) 
Здравствена книшка на име Стојановски Горан, Про-
биштип.                                                            (19260) 
Штедна книшка на име Мицева Калина, Куманово.   

                                                                  (19043) 
Девизна штедна книшка 16440107 издадена од 
Комерцијална банка-Филијала Охрид на име Несто-
роски Митре, Охрид.                                     (19189) 
Даночна картичка бр. 4004001111892 издадена од 
Управа за јавни приходи на име Амко инжинеринг, 
Велес.                                                                    (18932) 
Даночна картичка издадена од Управа за јавни 
приходи на име Ники клучар и фотокопир, Гевгелија.        

                                                                  (18933) 
Даночна картичка бр. 4030996185070 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име "БМС - 96", 
Скопје.                                                                   (19030) 
Даночна картичка бр. 4027994114417 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име "ВЕЛТ 
ТРАНС" ДООЕЛ, Струмица.                      (19194) 
Решение-одобрение за вршење занаетчиска дејност 
на име Ајрис Исмаили, Тетово.         (19056) 
_______________________________________________ 
 
НАМАЛУВАЊЕ НА OСНОВНАТА ГЛАВНИНА 

 
Врз основа на член 416 од Законот за трговски дру-

шта, а во врска со Одлуката бр. 02-1127/II-10а од 
14.05.2003 година, Управниот одбор на Тетовска банка 
АД - Тетово, објавува дека Тетовка банка АД - Тетово 
со Одлука бр. 02-1127/II-10а од 14.05.2003 година извр-
ши намалување на основната главнина, со што проце-

нетата вредност во износ од 518.028.000,00 денари се 
утврдува на износ од 509.480.538,00 денари и истата е 
запишана во трговскиот регистар. 
Се известуваат сите доверители кои постоеле на де-

нот кога е објавен уписот на Одлуката за намалување 
на основната главнина, дека Тетовска банка АД - Тето-
во гарантира дека нивните побарувања ќе бидат нами-
рени согласно нивната доспеаност.         (18115) 

_____________ 
 
Врз основа на член 416 став 3 од ЗТД и Одлуката на 

Собранието на акционери на Ортопедскиот завод 
�СЛАВЕЈ� увоз-извоз АД Скопје, од 07.05.2003 година, 
се предвидува да се намали основната главнина на Орто-
педскиот завод �СЛАВЕЈ� увоз-извоз АД Скопје, ул. �Ва-
сил Ѓоргов� бр. 45, така што основната главнина на друш-
твото од 66.806.381,00 денари односно 1.071.757,50 евра 
се намалува во износ од 2.961.055 денари, односно 
47.500 евра, поради повлекување на акции. 
Со тоа се менува висината на основната главнина на 

друштвото и истата со намалување изнесува 63.845.525,00 
денари, односно 1.024.257,50 евра. 
Друштвото е согласно на доверителите да им ги 

исплати побарувањата или да им даде гаранција, ако ги 
пријават своите побарувања во рок од три месеци од 
денот на последната објава. 
Ако по истекот на 90 дена од денот на објавувањето 

на огласот во �Службен весник на РМ�, не биде подне-
сено побарување, се смета дека доверителите се соглас-
ни со предвиденото намалување на основната главнина.  

                                                                            (18899) 
_______________________________________________ 

 
J А В Н И    П О В И Ц И 

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

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

 
ОТВОРЕН  ПОВИК БР. 16/3-335/4 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Предмет на набавка:  
- Потрошен материјал за одржување на лична и ко-

лективна хигиена по вид, количина, рок и место на ис-
порака и квалитативни карактеристики по Список бр.1. 

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

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

4. Набавката е делива.  
 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- име, адреса и седиште на понудувачот, 
- цени во денари, франко купувач, без пресметан ДДВ, 
- квалитет (опис и потекло) на средствата, 
- начин и услови на плаќање, 
- рок на испорака. 
Понудувачот е должен да достави мостри за пону-

дените средства со спецификација до Министерството 
за одбрана - Сектор за логистика, бул. "Јане Сандан-
ски" бр. 12, ламела 3, соба 31. 

 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
Придружната документација потребно е да се до-

стави согласно Законот за јавни набавки во оригинални 
примероци или заверени копии од нотар и тоа: 
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1. Документ за бонитет издаден од Централен регистар. 
2. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси  и други јавни давачки. 
3. Извод од регистрација на дејноста усогласена со 

Законот за трговски друштва и единствена класифика-
ција на дејности. 

4. Доказ-извод од судска евиденција дека не е отво-
рена постапка за стечај или процес на ликвидација. 

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

6. Понудувачите се должни за средствата што ги 
нудат да достават сертификат за потекло и квалитет. 
Бараните документи треба да се достават во ориги-

нален примерок или фотокопија заверена кај нотар, не 
постара од 6 (шест) месеци. 

 
IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН  

ПОНУДУВАЧ: 
- цена �������������...  50 бодови,   
- квалитет ...................................��.....  40 бодови, 
- рок на испорака .................................... 10 бодови. 
 
V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и 57 

од Законот за јавни набавки, во еден оригинален приме-
рок, потпишана и заверена од страна на одговорното ли-
це на понудувачот, се доставува на адреса: Министерс-
тво за одбрана, бул. "Јане Сандански" бр. 12, Скопје, 
преку пошта, со предавање во деловодството на Секто-
рот за логистика или со предавање на Комисијата за јав-
ни  набавки, на денот на јавното отворање на понудите. 

 
VI. ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 

11.08.2003 година, со почеток во 11,00 часот, во про-
сториите на Министерството за одбрана на Република 
Македонија - сектор за логистика, бул. "Јане Сандан-
ски" бр. 12, ламела 1, Скопје. 
Претставник на понудувачот е должен на Комисија-

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

понуда. 
Понудите што ќе бидат доставени по истекот на 

утврдениот рок, како и оние што не се изработени спо-
ред условите утврдени во овој повик, оние кои ја нема-
ат целокупната придружна документација која се бара 
и нема да достават мостра, нема да се разгледуваат. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на 

телефон  02/2469-008 лок. 126 и 107.                       
Комисија за јавни набавки 

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

бавки (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/2002), Комисијата за јавни набавки на Министерс-
твото за внатрешни работи, објавува 

 
ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 47/2003 

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

Македонија, ул. �Димче Мирчев� бб, 1000 Скопје. 
2. Предмет на набавката 
Конфекционирање на зимски панталони за припад-

ници на Полицијата - согласно Уредбата за униформа-
та и ознаките на униформата на Полицијата (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 10/2000 од 
15.02.2000 година), количина 18.000 парчиња. 
Основниот материјал и егализирот ги обезбедува 

нарачателот, додека помошниот материјал и изработка-
та е на конфекционерот. 

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

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

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

 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
1. Назив на понудувачот односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена во денари (посебно иска-

жан данок на додадена вредност и други давачки кон 
државата), со вклучен превоз до набавувачот, цените 
да бидат дадени исклучиво во денари. 

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

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

4. Рок на испорака. 
5. Понудата може да биде само со една опција, без 

дополнителни варијанти. 
 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, која пону-

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

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

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

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

изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на 
дејност. 

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

 
IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- цена     40 бода, 
- квалитет     40 бода, 
- рок на испорака    10 бода, 
-
 
 начин на плаќање    10 бода. 

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 
Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано 

од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во 
последното средство за јавно информирање. 
Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 

дена од денот на нејзиното отворање. 
Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од 

Законот за јавни набавки, понудите треба да ги доста-
ват во еден оригинален примерок кој треба да биде за-
верен и потпишан од одговорно лице на понудувачот. 
Понудата и другата документација се доставуваат 

во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки, 
преку писарницата на Министерството за внатрешни 
работи или лично до Комисијата на 06.08.2003 година 
во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во при-
суство на овластени претставници на понудувачите. 
Понудите кои не ги содржат бараните податоци, ка-

ко и оние за кои цените не се искажани во денари од-
носно кон кои не е приложена бараната придружна до-
кументација и ненавремена понуда, ќе се сметаат за не-
целосни и нема да се разгледуваат. 
Со понудата задолжителна е достава на мостра, а 

материјалот може да се подигне од магацинот на МВР. 
Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 

телефон 3112-141.  
МВР го задржува правото за поделба на набавката. 
                                            Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/2002), Комисијата за јавни набавки на Министерс-
твото за внатрешни работи, објавува 

 
ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 48/2003 

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

Македонија, ул. �Димче Мирчев� бб, 1000 Скопје. 
2. Предмет на набавката 
Ткаенина за зимски кошули за припадници на По-

лицијата, во ширина од 1,40 м. - согласно Уредбата за 
униформата и ознаките на униформата на Полицијата 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
10/2000 од 15.02.2000 година), количина 40.000 метри. 

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

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

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

 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
1. Назив на понудувачот односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена во денари (посебно иска-

жан данок на додадена вредност и други давачки кон 
државата), со вклучен превоз до набавувачот, цените 
да бидат дадени исклучиво во денари. 

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

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

4. Рок на испорака. 
5. Понудата може да биде само со една опција, без 

дополнителни варијанти. 
 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, која пону-

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

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

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

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

изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на 
дејност. 

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

 
IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- цена     40 бода, 
- квалитет     40 бода, 
- рок на испорака    10 бода, 
-
 
 начин на плаќање    10 бода. 

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 
Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано 

од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во 
последното средство за јавно информирање. 
Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 

дена од денот на нејзиното отворање. 
Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од 

Законот за јавни набавки, понудите треба да ги доста-
ват во еден оригинален примерок кој треба да биде за-
верен и потпишан од одговорно лице на понудувачот. 

Понудата и другата документација се доставуваат 
во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки, 
преку писарницата на Министерството за внатрешни 
работи или лично до Комисијата на 06.08.2003 година 
во 12,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во при-
суство на овластени претставници на понудувачите. 
Понудите кои не ги содржат бараните податоци, ка-

ко и оние за кои цените не се искажани во денари од-
носно кон кои не е приложена бараната придружна до-
кументација и ненавремена понуда, ќе се сметаат за не-
целосни и нема да се разгледуваат. 
Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 

телефон 3112-141.  
Со понудата задолжително да се достави мостра во 

должина од 1 метар и бараната ширина.  
МВР го задржува правото за поделба на набавката. 
                                            Комисија за јавни набавки 

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

бавки (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/2002), Комисијата за јавни набавки на Министерс-
твото за внатрешни работи, објавува 

 
ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 49/2003 

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

Македонија, ул. �Димче Мирчев� бб, 1000 Скопје. 
2. Предмет на набавката 
Вратоврски за припадници на Полицијата - соглас-

но Уредбата за униформата и ознаките на униформата 
на Полицијата (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 10/2000 од 15.02.2000 година), количина 
18.000 парчиња. 

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

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

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

 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
1. Назив на понудувачот односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена во денари (посебно иска-

жан данок на додадена вредност и други давачки кон 
државата), со вклучен превоз до набавувачот, цените 
да бидат дадени исклучиво во денари. 

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

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

4. Рок на испорака. 
5. Понудата може да биде само со една опција, без 

дополнителни варијанти. 
 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, која пону-

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

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

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

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

изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на 
дејност. 
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5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки во оригина-
лен примерок или копија заверена од нотар. 

 
IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- цена     40 бода, 
- квалитет     40 бода, 
- рок на испорака    10 бода, 
- начин на плаќање    10 бода. 
 
V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано 

од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во 
последното средство за јавно информирање. 
Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 

дена од денот на нејзиното отворање. 
Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од 

Законот за јавни набавки, понудите треба да ги доста-
ват во еден оригинален примерок кој треба да биде за-
верен и потпишан од одговорно лице на понудувачот. 
Понудата и другата документација се доставуваат 

во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки, 
преку писарницата на Министерството за внатрешни 
работи или лично до Комисијата на 07.08.2003 година 
во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во при-
суство на овластени претставници на понудувачите. 
Понудите кои не ги содржат бараните податоци, ка-

ко и оние за кои цените не се искажани во денари од-
носно кон кои не е приложена бараната придружна до-
кументација и ненавремена понуда, ќе се сметаат за не-
целосни и нема да се разгледуваат. 
Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 

телефон 3112-141.  
Со понудата задолжителна е достава на мостра. 
МВР го задржува правото за поделба на набавката. 
                                            Комисија за јавни набавки 

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

бавки (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/2002), Комисијата за јавни набавки на Министерс-
твото за внатрешни работи, објавува 

 
ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 50/2003 

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

Македонија, ул. �Димче Мирчев� бб, 1000 Скопје. 
2. Предмет на набавката 
Чевли со подебел ѓон за припадници на Полицијата 

- согласно Уредбата за униформата и ознаките на уни-
формата на Полицијата (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 10/2000 од 15.02.2000 година), ко-
личина 9.000 пара. 

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

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

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

 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
1. Назив на понудувачот односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена во денари (посебно иска-

жан данок на додадена вредност и други давачки кон 
државата), со вклучен превоз до набавувачот, цените 
да бидат дадени исклучиво во денари. 

3. Начин на плаќање. 

Доколку понудувачот бара аванс до 30% согласно 
ЗЈН потребно е пред добивање на истиот да достави 
банкарска гаранција од првокласна банка во прилог во 
висина на бараниот износ. 

4. Рок на испорака. 
5. Понудата може да биде само со една опција, без 

дополнителни варијанти. 
 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, која пону-

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

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

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

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

изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на 
дејност. 

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

 
IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- цена     40 бода, 
- квалитет     40 бода, 
- рок на испорака    10 бода, 
- начин на плаќање    10 бода. 
 
V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано 

од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во 
последното средство за јавно информирање. 
Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 

дена од денот на нејзиното отворање. 
Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од 

Законот за јавни набавки, понудите треба да ги доста-
ват во еден оригинален примерок кој треба да биде за-
верен и потпишан од одговорно лице на понудувачот. 
Понудата и другата документација се доставуваат 

во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки, 
преку писарницата на Министерството за внатрешни 
работи или лично до Комисијата на 07.08.2003 година 
во 12,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во при-
суство на овластени претставници на понудувачите. 
Понудите кои не ги содржат бараните податоци, ка-

ко и оние за кои цените не се искажани во денари од-
носно кон кои не е приложена бараната придружна до-
кументација и ненавремена понуда, ќе се сметаат за не-
целосни и нема да се разгледуваат. 
Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 

телефон 3112-141. 
Со понудата задолжителна е достава на мостра. 
МВР го задржува правото за поделба на набавката. 
                                            Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 16 став 1 и член 18 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. 1/03 

ЗА ДАВАЊЕ УСЛУГИ ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ НА 
НАГРАДНА ИГРА ВО ИМЕ И ЗА СМЕТКА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. НАБАВУВАЧ  
Министерството за финансии на Република Маке-

донија, со седиште на ул. �Даме Груев� бр. 14, Скопје. 
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2. ПОНУДУВАЧИ 
Право да достават понуда имаат сите заинтересира-

ни домашни трговски друштва. 
 
3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА 
Изработка на идејно решение за приредување на на-

градната игра и вршење на услуга за приредување на на-
градната игра во име и за сметка на Република Македонија. 

 
4. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Тендерската документација, заинтересираните пону-

дувачи ќе можат да ја подигнуваат по објавувањето на 
Отворениот повик бр. 1/03, секој работен ден од 8,30 - 
15,30 часот во Министерството за финансии во Скопје 
(зграда ЕСМ), не седми кат, во канцеларија бр. 8. 
Само понудувачите кои ќе подигнат тендерска до-

кументација ќе имаат право да поднесат понуда. 
 
5. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ 
- Претставување на трговското друштво (име, адре-

са, седиште, овластено лице, телефон, факс, број на 
вработени и сл.); 

- Идејно решение за приредување на наградната 
игра и вршење на услуга за приредување на наградната 
игра (правила на играта, извлекување на наградите, води-
тел на наградната игра, атрактивност, креативност и сл.);  

- Вкупна цена за идејното решение и услугата за 
приредување на наградната игра, крајна (со засметан 
данок на додадена вредност), фиксна (непроменлива се 
до конечното исполнување на договорот) и искажана 
во денари;  

- Наградната игра ќе се организира во 3 наградни ко-
ла кои ќе одат еднаш месечно во текот на три месеци;  

- Начин и рок на плаќање (авансно, при што соглас-
но со член 59 став 3 од Законот за јавни набавки аван-
сот не може да биде поголем од 30% од вредноста на 
договорот и/или одложено);  

- Список на извршени услуги од овој вид во послед-
ните три години со износите и корисници на услугите 
(референтна листа);  

- Список на лицата кои се вработени кај понудува-
чот и кои ќе бидат вклучени во приредувањето на на-
градната игра како и список на оние лица кои ќе бидат 
вклучени во извршувањето на услугата (име, презиме и 
степен на стручна подготовка). 
Понудите кои не ги содржат сите горенаведни по-

датоци ќе се сметаат за некомплетни и ќе бидат исклу-
чени од натамошната постапка, односно нема да бидат 
евалуирани (оценети). 

 
6. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПО-

НУДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИ-
ЛОЖИ КОН ПОНУДАТА 

- Извод од регистрација на дејност;  
- 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 постар 
од шест месеци;  

- Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена 
мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност (из-
вод од судска евиденција-Уверение од надлежен Осно-
вен суд-Оддел за прекршоци), не постар 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. 

7. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

- Квалитет на идејното решение     40 поени;  
- Цена на идејното решение и услугата    40 поени;  
- Досегашно искуство и вклучени лица    15 поени;  
- Начин на плаќање        5 поени. 
Најповолниот понудувач ќе биде избран согласно 

со член 27 став 1 алинеја 2 од Законот за јавни набавки, 
односно, набавката ќе му се даде на економски најсил-
ниот понудувач во поглед на цената, квалитетот, начи-
нот и рокот наплаќање. 

 
8. РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
Рокот за доставување на понудите изнесува 15 дена 

од денот на објавувањето на огласот на Отворениот по-
вик бр. 1/03 (вклучувајќи го и денот на објавувањето). 
Понудите кои ќе пристигнат во архивата на Мини-

стерството за финансии по истекот на крајниот рок, не-
ма 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. 
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 15,00 часот секој работен ден) или понудите 
да се предадат на Комисијата за јавни набавки на лице 
место, но најдоцна до утврдениот ден и час на јавното 
отворање на понудите. 
Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 

01.08.2003 година во 12,00 часот во просториите на 
Министерството за финансии на РМ (ул. �Даме Груев� 
бр. 14, Скопје), II 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. 
Дополнителни информации на тел. 3149-639. 
 

Комисија за јавни набавки     
___________ 

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

набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02-пречистен 
текст и бр. 24/03), Комисијата за јавни набавки на Ми-
нистерството за животна средина и просторно планира-
ње, објавува  

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 22/2003 

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

БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачателот на јавната набавка со ограничен 

повик е Министерството за животна средина и про-
сторно планирање, со седиште на ул. �Дрезденска� бр. 
52, Скопје.  

1.2. Предмет на овој ограничен повик е прибирање 
на документација за претходно утврдување на подоб-
носта на понудувачите за набавка на: технолошка опре-
ма за постројка за пречистување на вода од акумулаци-
јата �Прилеп� со капацитет 60 л/с за интервентно во-
доснабдување на градот Прилеп и монтажа на опрема-
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та во градежен објект за кој набавувачот ќе го изведе 
според видот на опремата што ќе биде избрана. 

1.3. Право на учество во јавната набавка има секое 
заинтересирано домашно, странско, правно и физичко 
лице кое е регистрирано за вршење на дејноста која е 
предмет на набавката. 

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

- Фаза на претквалификацијата со прибирање на 
техничка документација и 

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

 
2. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Заинтересираните понудувачи потребно е да ги 

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

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

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

вката;  
- Гаранција за квалитет и за стандард (понудувачот 

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

2.2. Понудувачот ја доставува и придружната доку-
ментација:  

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

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

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

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

на безбедност-забрана за вршење на дејност.  
Документацијата од точка 2.2. алинеја 2, 3, 4 и 5 да 

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

во фазата на претквалификација треба да ги содржи до-
кументите од точка 2.1. и точка 2.2. 

2.3. Понудувачите кои ќе се квалификуваат по огра-
ничениот повик, а до кои ќе биде доставено писмено 
барање за доставување на понуда, задолжително е да 
достават со понудата и банкарска гаранција во вид на 
депонирани средства во вредност од 5% од вкупната 
вредност на набавката согласно член 58 став 1 и 2 од 
Законот за јавни набавки. 

 
3. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ 
Документацијата се доставува во затворен коверт 

кој во горниот лев агол треба да носи ознака �НЕ 
ОТВОРАЈ� како и бројот на ограничениот повик. Ко-
вертот не смее да содржи никаква ознака со која би мо-
жел да се идентификува понудувачот. 

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

3.2. Пријавите се доставуваат во архивата на Мини-
стерството за животна средина и просторно планирање 
секој работен ден од 8,00 до 15,00 часот или по пошта 
на адресата на Министерството. 

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

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

4.2. Дополнителни информации можат да се доби-
јат на тел. 3066-931, локал 134 или на тел. 3231-521. 

 
Комисија за јавни набавки  

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни наба-
вки (пречистен текст - �Службен весник на Република 
Македонија бр. 21/2002 и 24/03), Комисијата за јавни на-
бавки на Државниот завод за геодетски работи, објавува 

 
БАРАЊЕ ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2/2003 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач е Државниот завод за геодетски ра-

боти, ул. �Трифун Хаџи Јанев� бр. 4 - Скопје.  
1.2. Предмет на набавката: теренски моторни вози-

ла - по спецификација. 
1.3. Барањето е јавно, а набавката ќе се спроведе со 

отворен повик согласно Законот за јавни набавки, со 
право на учество на сите домашни и странски правни и 
физички лица. 

1.4. Спецификацијата за видот и количините може 
да се подигне во архивата на Државниот завод за гео-
детски работи во време од 9,00-14,00 часот. 

  
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи: 
2.1. Името, адресата и седиштето на понудувачот; 
2.2. Цени на услугата со вкалкулиран ДДВ, услови за 

плаќање, рок на испорака франко купувач, во денари; 
2.3. Понудувачот е должен да ги запази техничките 

карактеристики, квалитетот и стандардот на предметот 
на набавката, при што тие треба да се во согласност со 
стандардите на Република Македонија и со меѓународ-
ните стандарди кои се прифатени во Република Маке-
донија; 

2.4. Понудата треба да има рок на важност; и 
2.5. Гаранција за квалитетот на набавката. 
 
3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (која пону-

дувачот во согласност со член 24 и 46 од Законот за 
јавни набавки задолжително треба да ја приложи):  

3.1. Извод од регистрација на дејноста; 
3.2. Документ за бонитет од Централниот регистар 

во оригинал или копие заверено кај нотар; 
3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-

ни даноци, придонеси и други давачки; 
3.4. Доказ од судската евиденција дека со пресуда 

не му е изречена мерка на безбедност - забрана за вр-
шење на дејност - не постар од 6 месеци во оригинал 
или заверена кај нотар; 

3.5. Доказ од судската евиденција дека не е отворе-
на постапка за стечај или ликвидација - не постар од 6 
месеци во оригинал или копие заверено кај нотар; и 

3.6. Техничка способност на понудувачот согласно 
со член 25, став 1, алинеја  1, 5 и 6 од Законот за јавни 
набавки. 

 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- квалитет     40 бодови; 
- цена     30 бодови; 
- начин на плаќање                                      20 бодови; 
- рок на испорака                                         10 бодови. 
 
5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
5.1. Понудата да се достави согласно со член 55, 56 

и член 57 од Законот за јавни набавки и да се наведе 
бројот на отворениот повик бр. 2/2003. 

5.2. Секој набавувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

5.3. Понудата и придружната документација се до-
ставуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол 
треба да стои ознаката �не отворај� и бројот на отворе-
ниот повик. Во средината на пликот треба да биде наз-
начена точната адреса на набавувачот. Во затворениот 
плик треба да има уште два затворени плика. Едниот 
внатрешен плик ја содржи понудата со финансиска до-
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кументација и носи ознака �понуда�, а другиот внатре-
шен плик ја содржи техничката документација и носи 
ознака �документација� и точната адреса на испраќа-
чот - понудувачот. 

5.4. Понудите може да се доставуваат преку пошта 
на адреса ул. �Трифун Хаџи Јанев� бр. 4 - Скопје, со 
назнака за Комисија за јавни набавки, во архивата на 
Државниот завод за геодетски работи или лично на де-
нот на јавното отворање на понудите. 

 
6. РОКОВИ 
6.1. Рок за доставување на понудите: до денот и ча-

сот на самото отворање на понудите. 
6.2. Отворањето ќе се изврши на ден 20.08.2003 го-

дина во 10,00 часот во просториите на Државниот за-
вод за геодетски работи, ул. �Трифун Хаџи Јанев� бр.4, 
Скопје, во присуство на овластени претставници на по-
нудувачите. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Овластените претставници на понудувачите се 

должни на Комисијата за јавни набавки да и предадат 
писмено овластување за учество на јавното отворање 
на понудите. 

7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до де-
нот и часот на самото отворање, како и оние кои не се 
изработени според тендерската документација и отво-
рениот повик, нема да се разгледуваат. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 18 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комисијата за 
јавни набавки во АД Електростопанство на Македонија 
- Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-139/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВО-
РАЊЕ ЗА НАБАВКА НА ХИДРАУЛИЧНИ МАСЛА 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-139/2003 е 

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

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на хидраулични масла за потребите на РЕК Би-
тола и РЕК Осломеј, според следната спецификација: 

 
 ХИДРАУЛИЧНИ МАСЛА ISO 

VG 
Вкупно 

kgr. 

32 16400 

46 27400 

68 31000 
1 

ISO 6743/4, HM; DIN 51524/2, HLP; 

DENISON HF-2 i HF-0; 
SPERRY VICKERS 1-268-S i M-2950-S; 
CINCINNATI 
MILACRON P-68, P-69, P-70 150 200 

2 
ISO 6743/4, HV; DIN 51524/2, HLP; 
CETOR RP 91H, HV; SPERRY 
VICKERS 104/5 C (ASTM D-2282) 46 20000 

3 
Масло за хидродинамички преносници 
(DIN 51 354; VOITH 3.625-6025d; 
VOITH 3.90-8; MTU) 32 5000 

 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 

на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

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

1.5. Набавувачот го задржува правото, набавката да 
ја подели на повеќе понудувачи. 

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

седиштето на понудувачот. 

2.2. Понудата треба да го содржи називот на произ-
водителот на маслата. 

2.3. Понудата треба да ги содржи единечните цени 
по килограм (во буре) без ДДВ и вкупните вредности 
за секоја позиција (со сите давачки согласно член 57 
став 3 од Законот за јавни набавки - ако набавката е од 
странство), на паритет ДДП краен корисник, изразена 
во ЕУР, со посебно искажан ДДВ на вкупната вредност 
на понудата. При одлучувањето, договарањето и реали-
зацијата на набавката ќе се применува продажен курс 
на девизна берза. 

2.4. Понудувачот мора да даде понуда за целокуп-
ниот обем на набавката. 

2.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
2.6. Понудата треба да го содржи рокот на испорака. 
2.7. Понудата треба да има рок на важност. 
2.8. Понудите со пропратната документација од 

странските понудувачи треба да бидат преведени на 
македонски јазик. 

 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиска и економска способност согласно член 24 од За-
конот за јавни набавки. 
Домашните понудувачи треба да приложат доку-

мент за бонитет од Централниот регистар, а странските 
понудувачи треба да достават ревизорски извештај од 
странска реномирана ревизорска институција реги-
стрирана за вршење на ревизија, со податоци за пос-
ледните 3 години. 

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

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

3.4. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 25 од Законот: 

- список на главни испораки на маслата (дадени во 
спецификацијата), во последните три години; 

- сертификат-технички карактеристики на маслата, 
со кој се потврдува сообразноста со дадените стандар-
ди на набавката. 

3.5. Претставниците на понудувачот треба да дадат 
писмено овластување за учество на јавниот повик, сог-
ласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки. 

3.6. Сите документи треба да бидат оригинални или 
заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 
месеци (освен ревизорскиот извештај). 
Понудувачите треба да достават и по една фотоко-

пија на документите како би можеле оригиналните од-
носно заверените документи да ги повлечат по затвора-
њето на тендерот и да ги искористат за учество во дру-
гите повици за масла и масти. 

 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни 
набавки): 

- цена на чинење  40 поени; 
- квалитет   30 поени; 
- начин на плаќање  20 поени; 
- рок на испорака  10 поени. 
 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

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

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

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

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

ват на следната адреса: АД Електростопанство на Ма-
кедонија, Комисија за јавни набавки, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, 1000, Скопје. 
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5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
01.08.2003 година, во 11,00 часот, во просториите на 
АД Електростопанство на Македонија, стара зграда, са-
ла за состаноци (подрум), на ул. �11 Октомври� бр. 9, 
Скопје, во присуство на овластените претставници на 
понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та во Отворениот повик, како и оние кои ја немаат це-
локупната документација која се бара во Отворениот 
повик, нема да се разгледуваат. 

 
Комисија за јавни набавки 

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

вки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комисијата за 
јавни набавки  во АД �Електростопанство на Македо-
нија� - Скопје, објавува  

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-147/2003 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01-147/2003 

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

1.2. Предметот на набавката  е: 
- Изработка и испорака на разводна табла 0,4 kv, 50 Hz; 
- Изработка и испорака на АС И DC разводен ормар; 
- Изработка и испорака на ормари за Релејни куќички, 
- Изработка и испорака на ормари за напонски 

трансформатори и надворешно осветлување; 
- Изработка и испорака на ормар за командна про-

сторија. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право 

на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки (�Служ-
бен весник на РМ� бр. 21/2002). 

1.5. Набавувачот го задржува правото, исполнува-
њето на предметната набавка да го додели на повеќе 
понудувачи. 

2. ОБЕМ, ВИД НА НАБАВКАТА И ПОДИГАЊЕ 
НА ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА 

2.1. Согласно предмер-пресметката. 
2.2. Понудата мора да се однесува на целиот обем на 

набавката-не е дозволена делумна понуда. 
2.3. Проектната документација (само на увид) и 

предмерот заинтересираните понудувачи можат да ја по-
дигнат во АД �Електростопанство на Македонија�, на 
ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје, стара зграда, соба 6, 1-
ви кат од 7.30 до 11 часот. 
Контакт телефон 3149-192 за технички дел, 3149-

138 за комерцијален дел. 
 
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  
вкупните цени, како и вкупната вредност на целата по-
нуда, (со сите давачки согласно член 57 од ЗЈН), на па-
ритет ДДП Скопје, изразена во ЕУР и со посебно иска-
жан ДДВ на вкупната вредност на понудата.   
При одлучувањето, договарањето и реализацијата на 

набавката ќе се применува продажниот берзански курс. 
3.3. Понудата треба да ги содржи начинот и условите 

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 РМ (член 
21 од ЗЈН).0 

3.5. Рок на изработка и испорака е 22 календарски де-
на. Понудувачите може да дадат и свој рок на испорака 
кој ќе се земе во предвид при евалуација на понудите. 

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

тација и комерцијална понуда),  треба да бидат преве-
дени 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 доку-
мент за бонитет кој го издава  Централниот регистар. 
Странските понудувачи доставуваат ревизорски изве-
штај од реномирана ревизорска институција. 

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

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други давачки (член 26 од ЗЈН). 

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

- Референтна листа за изработени вакви табли и ор-
мари за електроенергетски објекти во последните 5 го-
дини, 

- Писмено претставување на фирмата (производите-
лот), 

- Каталози за опремата која се нуди. 
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 
или заверени копии  верни на оригиналот и не постари 
од 6 месеци, освен ревизорскиот извештај. 

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (член 27 од ЗЈН) 
5.1. Евалуирана цена - 70 поени. 
5.2. Квалитет (Точка 4.4.)  -30 поени. 
Евалуацијата на цената ќе се врши врз основа на пе-

нализации и бонуси од отстапување на зададениот рок. 
Понудената цена (со ДДВ) ќе се дели со понудениот 
рок, така добиениот количник ќе се помножи со разли-
ката во денови (зададен рок +/- понуден рок) и произ-
водот ќе се додаде/одземе на понудената цена. 

 
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 Ма-
кедонија�, за Комисијата за јавни набавки, ул. �11 
Октомври� бр. 9, 1000 Скопје. 

6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
31.07.2003 година во 11 часот, во просториите на АД  
�Електростопанство на Македонија�, ул �11 Октомври� 
бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала  за состано-
ци, во присуство на овластените претставници на пону-
дувачите. 

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

на понуда. 
7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

дениот рок и оние кои не се изработени според барањата 
на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна 
документација која се бара во Отворениот повик нема да 
се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 45-47 од Законот за јавни наба-

вки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2001), Комисијата 
за јавни набавки при Ученичкиот дом �Здравко Чоч-
ковски� од Дебар, објавува 

 
Т Е Н Д Е Р   БР. 01/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 
 
1. Набавувач: 
- Ученички дом �Здравко Чочковски� од Дебар. 
2. Предмет на набавка: градежно-занаетчиски рабо-

ти за тековно инвестиционо одржување. 
3. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
- цена, 
- рок за изведување на работите, 
- начин на плаќање, 
- гаранција за квалитетот. 
4. Рок за доставување на понудите е 10 дена од де-

нот на објавувањето на тендерот. 
5. Документацијата на тендерот може да се земе во 

Ученичкиот дом �Здравко Чочковски� - Дебар, секој 
ден од 8-14 часот. 
Секој понудувач треба да уплати 600,00 денари не-

повратни средства на жиро-сметка 160010614978710 и 
даночен број 4008974100725, депонент на Стопанска 
банка - Ученички дом �Здравко Чочковски� - Дебар. 

6. Понудата треба да содржи име и седиште на по-
нудувачот, цена посебна или по позиции, рок на изве-
дување, начин на плаќање и гаранција за квалитетот. 

7. Понудите се доставуваат до Ученичкиот дом �Здра-
вко Чочковски� - Дебар - Комисија за јавни набавки. 

8. Некомплетираните документи Комисијата за јав-
ни набавки нема да ги разгледува. 

9. За конкретни информации тел.: 070-526-167 и 
046-831-127. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Комисијата за јавни набавки на општина Боговиње, 

објавува 
 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 3/2003 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 

ГРАДЕЖНИ РАБОТИ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Општина Боговиње. 
1.2.Предмет на набавката е прибирање понуди за: 

изведување на градежни работи-изградба на пат. 
 
2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
2.1. Обемот и квалитетот на работите е утврден во 

тендер документацијата, кои заинтересираните понуду-
вачи можат да го подигнат во Општина Боговиње-Ко-
мисија за јавни набавки со уплата на 2.000 денари не-
повратни средства. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба да ги содржи сите барања при-

ложени во тендер документацијата. 
3.3. Понудувачот треба да ги прифати условите наз-

начени во тендер документацијата за реализација на 
проектот. 

3.4. Понудувачите се должни да достават свои пое-
динечни цени за секоја позиција од приложениот пред-
мер и вкупната вредност на работите со одвоен ДДВ. 

 
4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА 

ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ (согласно 
член 24 од Законот за јавни набавки) 

4.1. Извод од судска регистрација на дејноста. 
4.2. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација. 
4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-

ни даноци, придонеси и други јавни давачки не постара 
од шест месеци. 

4.4. Документ за бонитет издаден од Централниот 
регистар на РМ. 

4.5. Техничко-технолошки бонитет. 
 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
5.1. Цена на набавката                                  40 поени; 
5.2. Начин и услови на плаќање                   20 поени; 
5.3. Рок на изведување                                  10 поени; 
5.4. Ефикасност                                             10 поени; 
5.5. Техничка и кадровска опременост       10 поени; 
5.6. Референтна листа                                   10 поени. 
 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
6.1. Рок за доставување на понудите е 15 (петнае-

сет) дена од денот на објавувањето на барањето во 
�Службен весник на РМ� (забрзана постапка). 

6.2. Понудата се доставува согласно член 55 и 56 од 
Законот за јавни набавки и истата се доставува преку 
пошта или со предавање на Комисијата. 

6.3. Понудите да бидат доставени на следната адре-
са Општина Боговиње-Боговиње, во затворен коверт со 
назнака -Комисија за јавни набавки. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои нема да бидат доставени во пред-

видениот рок, понудите кои не се изработени според 
тендер документацијата која се бара во отворениот по-
вик, нема да се разгледуваат. 

7.2. Информации за појаснување на набавката и 
тендер документацијата, можат да се добијат во Оп-
штина Боговиње-Боговиње. 

7.3. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 

Врз основа на член 8 став 1 од Законот за јавни на-
бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002 � пречи-
стен текст) и член 49 став 1 од Законот за организација 
и работа на органите на државната управа (�Службен 
весник на РМ� бр. 58/2000), Извршниот секретаријат за 
организација на регионалниот форум �Дијалог меѓу 
цивилизациите�, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАБАВКА НА АВИОНСКИ БИЛЕТИ ЗА ПОТРЕБИ-
ТЕ НА ИЗВРШНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ НА РЕГИОНАЛ-
НИОТ ФОРУМ  �ДИЈАЛОГ МЕЃУ ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ� 

 
1. За потребите на Извршниот секретаријат на регио-

налниот форум �Дијалог меѓу цивилизациите�, да се из-
врши набавка на авионски билети од странски дестина-
ции до Република Македонија, и тоа, за 4 експерти од 
Белгија, 9 од Босна и Херцеговина, 7 од Хрватска, 1 од 
Кипар, 5 од Париз, 4 од Германија, 5 од Грција, 6 од Ун-
гарија, 1 од Полска, 5 од Романија, 3 од Русија, 10 од 
Словенија, 8 од Србија и Црна Гора, 4 од Турција, 1 од 
Велика Британија, 6 од САД, 14 од Виена и 5 од Рим. 

2. За реализацијата на потребата од точката 1 од ова 
решение обезбедени се средства од странски донатори, 
а плаќањата да се вршат од привремената сметка на Из-
вршениот секретаријат при Народната банка на Репуб-
лика Македонија за потребите на организацијата на ре-
гионалниот форум �Дијалог меѓу цивилизациите�. 
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3. Барањето од точка 1 на ова решение да се изврши 
по пат на отворен повик согласно со член 18 од Зако-
нот за јавни набавки. 

1089. Решение за разрешување и именување
член на Националното координативно те-
ло за еднакви права на лицата со хендикеп
во Република Македонија..................... 3

1090. Решение за разрешување и именување
членови на Училишниот одбор на ОУ
�Бајрам Шабани� - Кондово - Скопје......... 3

1091. Решение за разрешување и именување пре-
тседател и членови на Управниот одбор на
Матичната библиотека �Искра� - Кочани.... 3

1092. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Училишниот одбор на ОУ �Петре
Глигуроски� - с. Костинци, Прилеп 3

1093. Решение за разрешување и именување
претседател и членови на Управниот од-
бор на Народниот музеј Свети Николе...... 4

1094. Решение за разрешување и именување
членови на Училишниот одбор на Цента-
рот за образование на кадри од областа на
безбедноста - Скопје.................................... 4

1095. Решение за разрешување и именување
член на Управниот одбор на АД за произ-
водство, пренесување и дистрибуција на
електрична енергија �Електростопанство
на Македонија� - во државна сопственост
- Скопје од редот на вработените................ 4

1096. Деловник за изменување и дополнување
на Деловникот за работа на Владата на Ре-
публика Македонија................................. 4

1097. Правилник за изменување и дополнување
на Правилникот за висината на надоме-
стокот за царински услуги........................... 8

1098. Наредба за изменување и дополнување на
Наредбата за забрана на увоз во Република
Македонија и транзит преку територијата на
Република Македонија на живи домашни и
диви чапункари, семе за вештачко осемену-
вање, јајни клетки и ембриони, свежо и за-
мрзнато месо, производи, суровини и отпадо-
ци по потекло од домашни и диви чапункари 9

1099. Листа на нови одобрени сорти на стран-
ски земјоделски растенија во Република
Македонија.................................................... 10

1100. Одлука за цените на благородните метали
кои важат на 30.06.2003 година.................. 10

 Спогодби 
   21. Спогодба за продолжување на важноста

на општиот колективен договор за сто-
панството на Република Македонија..........

 Акти на Фондовите и заводите 
   22. Список на ортопедски и други помагала....
 Исправка на Законот за изменување и до-

полнување на Законот за регистрирање на
готовински плаќања................................ 23

 Oбјава за стапката на трошоците на жи-
вот за месец јуни 2003 година во однос на
месец мај 2003 година.................................. 48

Барањето да се објави во �Службен весник на Ре-
публика Македонија� и во еден дневен весник. 

4. Критериуми за избор на најповолен понудувач да 
бидат: цената, организациониот капацитет, квалитетот 
и професионалноста и сл. 

5. Се задолжува Комисијата за јавни набавки при 
Извршниот секретаријат за регионалниот форум �Дија-
лог меѓу цивилизациите� да го спроведе ова решение. 

6. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување.  

                                          Комисија за јавни набавки 
_______________________________________________ 

 
O Б Ј А В И 

 
Врз основа на член 10 од Законот за исплата на пла-

тите во Република Македонија (�Службен весник на 
РМ� бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02 и 46/02), Ми-
нистерството за труд и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
1. Стапката на трошоците на живот за месец јуни 

2003 година во однос на месец мај 2003 година е пони-
ска за 0,9%. 

2. Исплатата на платите за месец јуни 2003 година 
во однос на месец мај 2003 година работодавците од 
членот 3 став 1 ја вршат на нивото на правото утврдено 
за претходниот месец. 

 
Бр. 08-3928 

2 јули 2003 година     Министер, 
   Скопје      Јован Манасијевски, с.р. 

 

С О Д Р Ж И Н А 
                                                                               Страница 
1081. Одлука за давање на користење концесија 

во траење од 5 (пет) години на рибен фонд
од акумулација.............................................. 1

1082. Одлука за определување највисоки цени 
на одделни нафтени деривати утврдени 
согласно Методологијата............................. 1

1083. Одлука за пренесување на право на кори-
стење на дел од недвижен имот.................. 2

1084. Одлука за измена на распоредот на средс-
твата во посебниот дел утврден со Буџетот 
на Република Македонија за 2003 година.... 2

1085. Решение за определување претставници во 
Советот на ЈНУ Институт за социолошки и 
политичко-правни истражувања - Скопје.... 2

1086. Решение за именување член на Управниот 
одбор на Фондот за земјоделство-Скопје.. 2

1087. Решение за именување членови на Управниот 
одбор на ЈП за извршување на водостопански 
дејности ХС �Злетовица�-Пробиштип................ 2

1088. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на УЦСО 
�Мирко Милески� - Кичево......................... 3
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