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493. 
Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 

Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 52/91), донесувам 

 
У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ПРАТЕНИК НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА РАЗГОВОРИТЕ ПОМЕЃУ РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА ГРЦИ-
ЈА ЗА НАДМИНУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ОКОЛУ  
ИМЕТО ПОД ПОКРОВИТЕЛСТВО НА ОРГАНИ-

ЗАЦИЈА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ 
 

I 
Н.Е. г-дин Никола Димитров, вонреден и ополно-

моштен амбасадор на Република Македонија во Соеди-
нетите Американски Држави, се поставува за пратеник 
на Република Македонија за разговорите помеѓу Ре-
публика Македонија и Република Грција за надминува-
ње на разликата околу името под покровителство на 
Организацијата на обединетите нации. 

 
II 

Министерството за надворешни работи ќе го извр-
ши овој указ. 

 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
 
  Указ број 1                 Претседател 

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

___________ 
494. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ ПРАВА 
НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА БЕЗБЕДНОСНИТЕ СИ-
ЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И НА ЧЛЕ-

НОВИТЕ НА НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА 
 
Се прогласува Законот за дополнување на Законот 

за посебните права на припадниците на безбедносните 
сили на Република Македонија и на членовите на нив-
ните семејства, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 12 март 2003 година. 
 
Бр. 07-1088/1     Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на Република 

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

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИ-
ТЕ ПРАВА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА БЕЗБЕДНОС-
НИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И 
НА ЧЛЕНОВИТЕ НА НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА 
 

Член 1 
Во Законот за посебните права на припадниците на 

безбедносните сили на Република Македонија и на чле-
новите на нивните семејства (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� број 2/2002 година), по членот 16 
се додава нова точка 6, која гласи: �6. Семејна пензија�, 
со четири нови члена 16-а, 16-б, 16-в и 16-г, кои гласат: 

 
6. Семејна пензија 

 
�Член 16-а 

Брачниот другар, децата и родителите на загинат 
или починат припадник на безбедносните сили од чле-
нот 2 на овој закон, членовите на семејството според 
членот 4 на овој закон, кога не се исполнети општите 
услови за право на семејна пензија, стекнуваат право 
на семејна пензија според овој закон, доколку ги ис-
полнуваат посебните услови утврдени со прописите за 
пензиското и инвалидското осигурување. 
По исклучок од ставот 1 на овој член, брачниот 

другар и родителите правото на семејна пензија го 
стекнуваат без оглед на навршените години на живот. 
Висината на семејната пензија од ставот 1 на овој 

член, се определува од основата што ја претставува про-
сечната плата во Републиката од 2001 година во висина 
од 80% сведена на месечно ниво и тоа 70% за еден член 
на семејството, а за секој нареден член зголемена уште 
за по 10%, но не повеќе од 100% од основата. 
Пензијата од ставот 3 на овој член се усогласува со 

процент со кој се усогласуваат пензиите остварени сог-
ласно со Законот за пензиското и инвалидското осигу-
рување. 

Член 16-б 
Брачниот другар, децата и родителите на загинат 

или починат припадник на безбедносните сили, кои ос-
твариле право на семејна пензија според прописите за 
пензиското и инвалидското осигурување, имаат право 
на семејна пензија според овој закон доколку е тоа за 
нив поповолно. 

Член 16-в 
На корисник на семејна пензија од членовите 16-а и 

16-б на овој закон, додека е во работен однос или доде-
ка врши дејност во Републиката или во странство му се 
запира исплатата на пензијата. 

 
Член 16-г 

Правото на семејна пензија од членот 16-а на овој 
закон, се остварува во Фондот на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија.� 

 
Член 2 

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

�Член 23-а 
По исклучок од членот 12 став 1 на овој закон, се-

мејството на припадник на безбедносните сили од Ми-
нистерството за одбрана кој го загубил животот во вој-
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ните во поранешна СФРЈ има право на еднократен па-
ричен надоместок за претрпени душевни болки поради 
смрт на блиско лице, во висина од 40 просечни плати 
остварени во Република Македонија во месец јануари 
2002 година.� 

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

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

___________ 
 

L I G J I 
P{R PLOT{SIMIN E LIGJIT P{R T{ DREJTAT E 
VE}ANTA T{ PJESTAR{VE T{ FORCAVE T{ 
SIGURIMIT T{ REPUBLIK{S S{ MAQEDONIS{ 

DHA ANTAR{VE T{ FAMILJEVE T{ TYRE 
 

Neni 1 
N[ Ligjin p[r plot[simin e Ligjit p[r t[ drejtat e ve]anta 

t[ pjestar[ve t[ forcave t[ sigurimit t[ Republik[s s[ 
Maqedonis[ dha antar[ve t[ familjeve t[ tyre (“Gazeta 
zyrtare e Republik[s s[ Maqedonis[“ num[r 2/2002 viti), pas 
nenit 16 shtohet pika e re 6, q[ thot[: “6. Pension familjar “, 
me kat[r nene t[ reja 16-a, 16-b, 16-v, 16-g, q[ thon[: 

 
6. Pension familjar 

 
“Neni 16-a 

Bashk[shorti, f[mij[t dhe prind[rit e pjestarit t[ mbytur 
ose t[ vdekur t[ forcave t[ sigurimit nga neni 2 i k[tij ligji, 
antar[t e familjes sipas nenit 4 t[ k[tij ligji, kur nuk jan[ 
plot[suar kushtet e p[rgjithshme p[r t[ drejt[ p[r pension 
familjar, e arrijn[ t[ drejt[n e pensionit familjar sipas k[tij 
ligji, n[se i plot[sojn[ kushtet e ve]anta t[ p[rcaktuara me 
dispozitat e sigurimit pensional dhe invalidor. 

Me p[rjashtim nga paragrafi 1 t[ k[tij neni, 
bashk[shorti dhe prind[rit t[ drejt[n e pensionit familjar e 
arrijn[ pa marr[ parasysh p[rmbushjen e viteve t[ jet[s. 

Lart[sia e pensionit familjar nga paragrafi 1 t[ k[tij 
neni, p[rcaktohet nga baza q[ e paraqet rrog[n mesatare n[ 
Republik[n  nga viti 2001 n[ lart[si prej 80% e vendosur 
n[ nivel mujor edhe ate 70% p[r nj[ antar t[ familjes, e p[r 
secilin antar t[ ardhsh[m e zmadhuar edhe p[r 10%, por jo 
m[ tep[r se 100% t[ baz[s. 

Pensioni nga paragrafi 3 t[ k[tij neni p[rshtatet me 
p[rqindje me t[ cil[n p[rshtaten pensionet e realizuara n[ 
pajtim me Ligjin p[r sigurim pensional dhe invalidor. 

 
Neni 16-b 

Bashk[shorti, f[mij[t dhe prind[rit e pjestarit t[ mbytur 
ose t[ vdekur t[ forcave t[ sigurimit, q[ kan[ realizuar t[ 
drejt[ t[ pensionit familjar sipas dispozitave t[ sigurimit 
pensional dhe invalidor, kan[ t[ drejt[ n[ pension familjar 
sipas k[tij ligji n[se ai p[r ata [sht[ m[ i volitsh[m. 

 
Neni 16-v 

Shfryt[zuesit t[ pensionit familjar nga nenet 16-a dhe 
16-b t[ k[tij ligji, derisa [sht[ n[ marr[dh[nie pune ose 
derisa kryen veprimtari n[ Republik[n ose jasht[ i 
nd[rpritet pagesa e pensionit. 

 
Neni 16-g 

E drejta e pensionit familjar nga neni 16-a t[ k[tij ligji, 
realizohet n[ Fondin p[r sigurim pensional dhe invalidor t[ 
Maqedonis[.“. 

Neni 2 
Pas nenit 23 shtohet nen i ri 23-a, q[ thot[: 
 

“Neni 23-a 
Me p[rjashtim nga neni 12 paragrafi 1 t[ k[tij ligji, 

familja e pjestarit t[ forcave t[ sigurimit nga Ministria p[r 
mbrojtje q[ e ka humbur jet[n n[ luft[rat n[ ish RSFJ ka t[ 
drejt[ n[ kompenzim t[ nj[hersh[m n[ t[ holla p[r dhimbje 
shpirt[rore t[ p[rjetuara p[r shkak t[ vdekjes s[ personit t[ 
af[rt, n[ lart[si prej 40 rrogave mesatare t[ realizuara n[ 
Republik[n e Maqedonis[ n[ muajin janar t[ vitit 2002. “ 

 
Neni 3 

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

495. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ  

СЛУЖБЕНИЦИ 
 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

државните службеници, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 11 март 2003 година. 
 
Бр. 07-1067/1     Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на Република 

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

 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  
ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

 
Член 1 

Во Законот за државните службеници (�Службен вес-
ник на Република Македонија� број 59/00, 112/00, 34/01, 
103/01, 43/02 и 98/02), членот 83 се менува и гласи: 

�Работниците кои засновале работен однос соглас-
но со Законот за органите на управата (�Службен вес-
ник на СРМ� број 40/90 и �Службен весник на Репуб-
лика Македонија� број 63/94 и 63/98), кои вршат ра-
боти од членот 3 став 1 на овој закон, со денот на вле-
гувањето во сила на овој закон, се распоредуваат како 
државни службеници во звање согласно со членот 6 
од овој закон и ќе примаат плата соодветна на звање-
то и работното место на кое се распоредени согласно 
со актот за систематизација на работните места, спо-
ред постојниот начин на исплата на плати во органите 
од членот 3 на овој закон, се до отпочнување на при-
мената на системот на плати утврден согласно со овој 
закон.� 

 
Член 2 

Членот 85 се менува и гласи: 
�Раководните работници именувани според Законот 

за органите на управата со денот на влегувањето во си-
ла на овој закон, стекнуваат звање согласно со членот 6 
од овој закон и ќе примаат плата соодветна на звањето 
и работното место на кое се распоредени согласно со 
актот за систематизација на работните места, според 
постојниот начин на исплата на плати во органите од 
членот 3 на овој закон, се до отпочнување на примена 
на системот на плати утврден согласно со овој закон.� 

 
Член 3 

Членот 91 се брише. 
 

Член 4 
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во �Службен весник на Република Македонија�, а 
одредбите од �Глава VI - Оценување на државните 
службеници�, ќе се применуваат од 1 јануари 2004 го-
дина. 
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L I G J I 
P{R NDRYSHIMIN E LIGJIT P{R N{PUN{S 

SHTET{ROR 
 

Neni 1 
N[ ligjin p[r n[pun[s shtet[ror (“Gazeta zyrtare e 

Republik[s s[ Maqedonis[“ num[r 59/00, 112/00, 34/01, 
103/01, 43/02 dhe 98/02), neni 83 nd[rrohet dhe thot[: 

“Pun[tor[t t[ cil[t kan[ themeluar marr[dh[nie pune n[ 
pajtim me Ligjin p[r organet e administrat[s (“Gazeta 
zyrtare e RSM-s[“ num[r 40/90 dhe “Gazeta zyrtare e 
Republik[s s[ Maqedonis[“ num[r 63/94 dhe 63/98 t[ cil[t  
kryejn[ pun[ nga neni 3 paragrafi 1 i k[tij ligji, nga dita e 
hyrjes n[ fuqi t[ k[tij ligji, sistemohen me titull si n[pun[s 
zyrtar n[ pajtim me nenin 6 t[ k[tij ligji dhe do t[ marrin 
pag[ n[ pajtim me titullin dhe vendin e pun[s n[ t[ cilin 
jan[ t[ sistemuar n[ pajtim me aktin p[r sistematizimin e 
vendeve t[ pun[s, sipas m[nyr[s ekzistuese p[r pagesa t[ 
pagave n[ organet nga neni 3 i k[tij ligji, deri n[ fillimin e 
zbatimit t[ sistemit p[r paga t[ p[rcaktuara me k[t[ ligj.” 

 
Neni 2 

Neni 85 ndryshohet dhe thot[: 
“Pun[tor[t drejtues t[ em[ruar sipas Ligjit p[r organet 

e administrat[s, me dit[n e hyrjes n[ fuqi t[ k[tij ligji 
marrin titullin n[ pajtim me nenin 6 t[ k[tij ligji dhe do t[ 
marrin pag[ n[ pajtim me titullin dhe vendin e pun[s n[ t[ 
cilin jan[ t[ sisitremuar n[ p[rputhje me aktin p[r 
sisitematizim t[ vendeve t[ pun[s, sipas m[nyr[s 
ekzistuese t[ pages[s s[ pagave n[ organet nga neni 3 i 
k[tij ligji, deri n[ fillim t[ p[rdorimit t[ sistemit t[ pagave 
t[ p[rcaktuara n[ pajtim me k[t[ ligj.” 

 
Neni 3 

Neni 91 fshihet. 
 

Neni 4 
Ky ligj hyn n[ fuqi n[ dit[n e shpalljes n[ “Gazet[n 

zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis[“, nd[rsa dispozitat 
nga Kapitulli VI- Vler[simi i n[pun[sve shtet[ror”, do t[ 
zbatohen nga 1 janar 2004. 

___________ 
496. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

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

ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

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

се на седницата одржана на 12 март 2003 година.  
Бр. 07-1102/1     Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на Република 

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

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 
Член 1 

Во Законот за социјална заштита (�Службен весник 
на Република Македонија� број 50/97 и 16/2000) во чле-
нот 25 став 1 зборовите: �нестопанство на� се бришат. 
Во ставот 2 зборовите: �Заводот за статистика на 

Република Македонија� се заменуваат со зборовите: 
�Државен завод за статистика�. 

 
Член 2 

Во членот 31 став 3 по зборот �работа� се додаваат 
зборовите: � по непосредно извршениот увид задолжи-
телно�. 

Ставот 4 се менува и гласи: 
�Висината на правото на паричен надоместок за по-

мош и нега од друго лице не може да изнесува помалку 
од 20%, ниту повеќе од 30% од просечната плата, сог-
ласно со член 25 ставови 1 и 2 од овој закон.� 
По ставот 4 се додава нов став 5 кој гласи: 
�Начинот за остварување на правото на паричен на-

доместок за помош и нега од друго лице, критериумите 
за утврдување на висината и висината на износот на ова 
право со акт ќе ги определи министерот за труд и соци-
јална политика.� 

Член 3 
Во членот 34 став 3 зборовите: �нестопанство на� 

се бришат. 
Член 4 

Во членот 102 став 3 зборовите: �физичка култура� 
се заменуваат со зборот �наука�. 

 
Член 5 

Корисниците кои го стекнале правото на паричен 
надоместок за помош и нега од друго лице пред денот 
на влегувањето во сила на овој закон ќе продолжат да 
го користат ова право согласно со овој закон, со денот 
на влегувањето во сила на актот од член 2 став 3 на 
овој закон. 

Член 6 
Започнатите постапки по поднесените барања за ос-

тварување на правото на паричен надоместок за помош 
и нега од друго лице пред денот на влегувањето во си-
ла на овој закон ќе се завршат согласно со одредбите 
од овој закон. 

Член 7 
Актот од член 2 став 3 на овој закон министерот за 

труд и социјална политика ќе го донесе во рок од шест 
месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

 
Член 8 

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

___________ 
 

L I G J I 
P{R NDRYSHIMIN DHE PLOT{SIMIN E LIGJIT 

P{R MBROJTJE SOCIALE 
 

Neni 1 
N[ Ligjin p[r mbrojtjen sociale (“Gazeta zyrtare e 

Republik[s s[ Maqedonis[“ num[r 50/97 dhe 16/2000) n[ 
nenin 25 paragafi 1 fjal[t:  “ jo ekonomin[ e “ shlyhen. 

N[ paragrafin 2 fjal[t: “Enti p[r statistik[ i Republik[s 
s[ Maqedonis[“ z[vend[sohen me fjal[t: “Enti shtet[ror 
p[r statistik[“. 

Neni 2 
N[ nenin 31 paragrafi 3 pas fjal[s: “pun[“ shtohen 

fjal[t: “ pas shqyrtimit t[ drejt[ p[r drejt[ pa tjet[r “. 
Paragrafi 4 ndryshohet dhe thot[: 
“Lart[sia e t[ drejt[s p[r kompensim  n[ t[ holla p[r 

ndihm[ dhe kurim nga person tjet[r nuk mund t[ jet[ m[ 
pak se 20%, e as m[ tep[r se 30% nga rroga mesatare, n[ 
pajtim me nenin 25 paragrafet 1 dhe 2 t[ k[tij ligji. “ 

Pas paragrafit 4 shtohet paragrafi i ri 5 i cili thot[: 
“M[nyra e realizimit t[ s[ drejt[s p[r kompensim n[ t[ 

holla p[r ndihm[ dhe kurim nga person tjet[r, kriteriumet 
p[r p[rcaktimin e lart[sis[ dhe lart[sin[ e shum[s t[ k[saj 
t[ drejteje me akt do t’i p[rcakton ministri p[r pun[ dhe 
politik[ sociale.“ 

Neni 3 
N[ nenin 34 paragrafi 3 fjal[t: “joekonomia e“ shlyhen. 

 
Neni 4 

N[ nenin 102 paragrafi 3 fjal[t: “kultura fizike“ 
z[vend[sohen me fjal[n: “shkenc[ “. 

 
Neni 5 

Shfryt[zuesit q[ e kan[ arritur t[ drjet[n p[r 
kompensim n[ t[ holla p[r ndihm[ dhe kurim nga person 
tjet[r para dit[s s[ hyrjes n[ fuqi t[ k[tij ligji do t[ 
vazhdojn[ ta shfryt[zojn[ k[t[ t[ drejt[ n[ pajtim me k[t[ 
ligj, me dit[n e hyrjes n[ fuqi t[ aktit nga neni 2 paragrafi 3 
t[ k[tij ligji. 
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Neni 6 
Procedurat e filluara p[r k[rkesat e parashtruara p[r 

realizimin e s[ drejt[s p[r ndihm[ dhe kurim nga person 
tjet[r para dit[s s[ hyrjes n[ fuqi t[ k[tij ligji do t[ kryhen 
n[ pajtim me dispozitat e k[tij ligji. 

 
Neni 7 

Aktin nga neni 2 paragrafi 3 t[ k[tij ligji ministri p[r 
pun[ dhe politik[ sociale do ta sjell n[ afat prej gjasht[ 
muaj nga dita e hyrjes n[ fuqi t[ k[tij ligji. 

 
Neni 8 

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

___________ 
497. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

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

ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

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

се на седницата одржана на 12 март 2003 година. 
 
Бр. 07-1111/1     Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на Република 

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

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

 
Член 1 

Во Законот за заштита на децата (�Службен весник 
на Република Македонија� број 98/2000), во членот 8 
по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 

�По исклучок на ставот 1 од овој член при оствару-
вање на правото на детски додаток како дете се смета 
лице до наполнети 18 години живот, доколку се наоѓа на 
редовно школување.� 

Член 2 
Членот 16 се менува и гласи: 
�Право на детски додаток остварува еден од роди-

телите на детето, државјанин на Република Македони-
ја, со постојано место на живеење во Републиката, за 
дете државјанин на Република Македонија и на редов-
но школување во Републиката, ако родителот е: 

1. Вработен во трговско друштво, јавно претприја-
тие, јавна установа, установа и друго правно лице кое 
врши стопанска дејност и друго правно лице кое врши 
дејност на јавна служба, државен орган и орган на еди-
ница на локалната самоуправа и друго домашно и 
странско физичко лице и правно лице кое вработува 
работници, со најмалку половина од полното работно 
време, односно со него изедначеното работно време; 

2. Корисник на правата од пензиско и инвалидско 
осигурување, според одредбите на Законот за пензи-
ското и инвалидското осигурување; 

3. На отслужување на воениот рок во Армијата на 
Република Македонија, а до заминување бил во рабо-
тен однос или имал друго својство, утврдени во точки-
те 4, 5 и 7 од овој став, врз основа на кое може да ос-
твари детски додаток за дете; 

4. Невработено лице кое прима паричен надоместок; 
5. Корисник на постојана парична помош, според 

Законот за социјална заштита; 
6. Воен инвалид и корисник на семејна инвалиднина; 

7. Земјоделец-обврзник на данок од приход кој вр-
ши земјоделска дејност како единствено и главно зани-
мање и 

8. Занаетчија кој врши стари занаети и занаетчија 
кој врши занаетчиски дејности кои се дефицитарни. 
По исклучок на ставот 1 од овој член, ако родителот 

или член на неговото семејство е сопственик на деловен 
простор, основач на трговско друштво или установа не 
може да оствари право на детски додаток за дете.�  

Член 3 
Во членот 17 зборовите: �ако ова право е уредено 

со меѓународен договор, под услов на заемност� се 
бришат. 

Член 4 
Во членот 19 ставот 1 се менува и гласи: 
�Право на детски додаток има еден од родителите 

за дете до наполнување на 18 години живот, доколку е 
на редовно школување.� 
По ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3, кои 

гласат: 
�За дете кое наполно и трајно или за подолго од ед-

на година ќе остане неспособно за работа, родителот 
има право на детски додаток за дете за време на трае-
њето на неспособноста на детето, но најдолго до 18 го-
дини живот. 
Како наполно и трајно неспособно за работа се сме-

та и дете на кое му е признато право на работно оспо-
собување се до негово успешно завршување, но најдол-
го до 18 години живот.� 
С тавот 2 станува став 4. 

Член 5 
П о членот 19 се додава нов член 19-а, кој гласи: 

�Член 19-а 
Детски додаток следува за децата што родителот ги 

издржува и тоа за: деца родени во брак или вон брак, 
посвоени деца, внуци, браќа, сестри како и за други де-
ца земени на издржување. 
За децата земени на издржување, детски додаток 

следува и кога тие имаат родители, ако: 
- родителите има се наполно или трајно неспособни 

за работа; 
- се на издржување казна затвор; 
- им е одземено родителското право и 
- родителите се на редовно школување. 
Детски додаток од ставот 2 на овој член следува во 

случај кога и родителите и децата немаат имот или 
приходи од кои децата можат да се издржуваат. 
Детски додаток следува и за дете кое е без родител-

ска , а е сместено во дом - семејство.� грижа 
Член 6 

П о членот 20 се додава нов член 20-а, кој гласи: 
�Член 20-а 

Граничниот износ на просечните месечни приходи и 
примања по член на семејството за остварување на дет-
ски додаток за дете изнесува 16% од просечната плата 
исплатена по вработен во Република Македонија во пр-
вата половина од претходната година, а за самохран ро-
дител 32% од просечната плата исплатена по вработен 
во Република Македонија во првата половина од прет-
ходната година.� 

Член 7 
Во членот 21 точката се заменува со запирка и се 

додаваат зборовите: �стопанисување и трошење�. 
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
�По исклучок од ставот 1 на овој член за член на се-

мејство не се сметаат: лицата на кои државата им обезбе-
дила целосно бесплатно издржување, кои се наоѓаат на 
отслужување на воен рок во Армијата на Република Ма-
кедонија, кои престојуваат најмалку шест месеци во 
странство или се наоѓаат на и држување на казна затвор.� з 

Член 8 
Во членот 22 алинеја 2 се менува и гласи: 
�За дете државјанин на Република Македонија за 

кое родителот остварил право на детски додаток сог-
ласно со прописите на друга држава.� 
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Член 9 
Во членот 23 точка 1) бројот �5,50� се заменува со 

бројот �4,60� и во четвртиот ред по зборот �во� се до-
даваат зборовите: �првата половина од�. 
Во точката 2) бројот �8,50� се заменува со бројот 

�7,30� и во четвртиот ред по зборот �во� се додаваат 
зборовите: �првата половина од�. 
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
�Вкупниот месечен износ на детски додаток за де-

цата за кои родителот го остварил правото изнесува 
најмногу 1.800,00 денари.� 

 
Член 10 

Во членот 27 бројот �26,30� се заменува со бројот 
�27� и во третиот ред по зборот �во� се додаваат зборо-
вите: �првата половина од�. 

 
Член 11 

Во членот 29 став 3 во третиот ред по зборот �во� 
се додаваат зборовите: �првата половина од�. 

 
Член 12 

Во членот 40 зборовите: Владата на Република Ма-
кедонија� се заменуваат со зборовите: �министерот за 
труд и социјална политика.� 

 
Член 13 

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

___________ 
 

L I G J I 
P{R NDRYSHIMIN DHE PLOT{SIMIN E LIGJIT 

P{R MBROJTJ T{ F{MIJ{VE 
 

Neni 1 
N[ Ligjin p[r mbrojtje t[ f[mij[ve (“Gazeta zyrtare e 

Republik[s s[ Maqedonis[“ num[r 98/2000), n[ nenin 8 
pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, q[ thot[: 

“Me p[rjashtim t[ paragrafit 1 t[ k[tij neni gjat[ 
realizimit t[ s[ drejt[s p[r shtes[ f[mij[rore si f[mij[ 
konsiderohet person deri n[ p[rmbushjen e 18 viteve t[ 
jet[s, n[se gjendet n[ shkollim t[ rregullt. “ 

 
Neni 2 

Neni 16 ndryshohet dhe thot[: 
“T[ drejt[ p[r shtes[ f[mij[rore realizon nj[ri nga 

prind[rit e f[mij[s, shtetas i Republik[s s[ Maqedonis[ me 
vend t[ p[rhersh[m t[ jetes[s n[ Republik[n, p[r f[mij[ 
shtetas t[ Republik[s s[ Maqedonis[ dhe n[ shkollim t[ 
rregullt n[ Republik[n, n[se prind[ri [sht[: 

1. I pun[suar n[ shoqat[ tregtare, nd[rmarrje publike, 
institucion publik, institucion dhe person tjet[r juridik q[ 
kryen veprimtari ekonomike dhe person juridik tjet[r q[ 
kryen veprimteri t[ sh[rbimit publik, organ shtet[ror dhe 
organ i nj[sis[ s[ vetqeverisjes lokale dhe person tjet[r 
fizik dhe juridik i vendit dhe jasht[ q[ pun[son pun[tore[, 
me m[ s[ paku gjys[m nga koha e plot[ punuese, 
gjegj[sisht koh[ punuese  t[ p[rshtatur me ate; 

2. Shfryt[zues i t[ drejtave nga sigurimi pensional dhe 
invalidor, sipas dispozitave t[ Ligjit p[r sigorim pensional 
dhe invalidor; 

3. N[ sh[rbim t[ afatit ushtarak n[ Armat[n e 
Republik[s s[ Maqedonis[, e deri te shkuarja ka qen[ n[ 
marr[dh[nie pune ose ka pasur cil[si tjet[r, t[ p[rcaktuara 
n[ pikat 4,5 dhe 7 t[ k[tij paragrafi, mbi t[ cil[n baz[ mund 
t[ realizon shtes[ f[mij[rore p[r f[mij[; 

4. Person i pa pun[suar q[ pranon kompensim n[ t[ 
holla; 

5. Shfryt[zues i ndihm[s s[ p[rhershme n[ t[ holla, 
sipas Ligjit p[r mbrojtje sociale; 

6. Invalid i luft[s dhe shfryt[zues i invaliditetit 
familjar; 

7. Bujk-i obliguar me tatim t[ t[ ardhurave i cili kryen 
veprimtari bujq[sore si profesion t[ vet[m dhe kryesore 
dhe 

8. Zejtar i cili kryen artizanate t[ vjetra dhe zejtar i cili 
kryen veprimtari artizanati q[ jan[ deficitar[. 

Me p[rjashtim nga paragrafi 1 t[ k[tij ligji, n[se 
prind[ri ose antar nga familja e tij [sht[ pronar i hap[sir[s 
afariste, themelues i shoqat[s tregtare ose institucionit, nuk 
mund t[ realizon t[ drejt[n e shtes[s f[mij[rore p[r 
f[mij[.“ 

Neni 3 
N[ neni 17 fjal[t: “n[se kjo e drejt[ [sht[ rregulluar me 

marr[veshje nd[rkomb[tare, me kusht t[ reciprocitetit “ 
shlyhen. 

Neni 4 
N[ nenin 19 paragrafi 1 ndryshohet dhe thot[: 
“T[ drejt[ p[r shtes[ f[mij[rore ka nj[ri nga prind[rit 

p[r f[mij[ deri n[ p[rmbushjen e 18 viteve t[ jet[s, n[se 
[sht[ n[ shkollim t[ rregullt. “ 

Pas paragrafit 1 shtohen dy paragrafe t[ reja 2 dhe 3, q[ 
thon[: 

“P[r f[mij[ i cili plot[sisht ose gjithnji ose p[r m[ gjat[ 
se nj[ vit do t[ mbetet i pa aft[ p[r pun[, prind[ri ka t[ 
drejt[ p[r shtes[ f[mij[rore p[r f[mij[ gjat[ koh[s s[ pa 
aft[sis[ s[ f[mij[s, por m[ s[ gjati deri 18 vjet t[ jet[s.. 

Si plot[sisht dhe gjithnji i paaft[ p[r pun[ konsiderohet 
edhe f[mija t[ cilit i ju [sht[ njohur e drejta  p[r aft[sim 
punues deri te mbarimi i tij i plot[sish[m, por m[ s[ gjati 
deri 18 vjet t[ jet[s. “ 

Paragrafi 2 sh[ndrohet n[ paragraf 4. 
 

Neni 5 
Pas nenit 19 shtohet nen i ri 19-a, q[ thot[: 
 

“ Neni 19-a 
Shtesa f[mij[rore takon p[r f[mij[t q[ prind[ri i mban 

edhe ate p[r: f[mij[ t[ lindur n[ bashk[short[si dhe jasht[ 
bashk[short[sis[, f[mij[ t[ adoptuar, nipa, v[llez[r, motra 
si dhe p[r f[mij[ tjer[ t[ marr[ p[r mbajtje. 

P[r f[mij[t e marrur p[r mbajtje, shtes[ p[r f[mij[ 
takon edhe kur ata kan[ prind[r, n[se: 

- prind[rit jan[ plot[sisht ose gjithnji t[ pa aft[ p[r 
pun[; 

- jan[ n[ mbajtje t[ d[nimit me burg; 
- iu [sht[ marrur e drejta e prind[rit dhe 
- prind[rit jan[ n[ shkollim t[ rregullt. 
Shtes[ f[mij[rore nga paragrafi 2 t[ k[tij neni takon n[ 

rast kur edhe prind[rit edhe f[mij[t nuk kan[ pron[si apo t[ 
ardhura nga t[ cilat f[mij[t mund t[ mbahen. 

Shtes[ f[mij[rore takon edhe p[r f[mij[ q[ [sht[ pa 
kujdes prind[ror, e [sht[ i vendosur n[ sht[pi-familje. “ 

 
Neni 6 

Pas nenit 20 shtohet nen i ri 20-a,  q[  thot[: 
 

“Neni 20-a 
Shuma kufitare e t[ ardhurave dhe pranimeve mesatare 

mujore p[r antar[ t[ familjes p[r realizimin e shtes[s 
f[mij[rore p[r f[mij[ [sht[ 16% nga rroga mesatare e 
paguar p[r t[ pun[suar n[ Republik[n e Maqedonis[ n[ 
gjysm[n e par[ t[ viti paraprak, nd[rsa p[r prind[r t[ 
vetmbajtur 32% nga rroga mesatare e paguar p[r t[ 
pun[suar n[ Republik[n e Maqedonis[ n[ gjysm[n e par[ 
t[ vitit paraprak. “ 

Neni 7 
N[ nenin 21 pika z[vend[sohet me presje dhe shtohen 

fjal[t: “ekonomizim dhe harxhim“. 
Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2 ,q[ thot[: 
“Me p[rjashtim nga paragrafi 1 i k[tij neni p[r antar t[ 

familjes nuk konsiderohen: personat t[ cil[ve shteti ju ka 
siguruar mbajtje t[ plot[ pa pages[, q[ gjenden n[ kryerjen 
e sh[rbimit ushtarak n[ Armat[n e Republik[s s[ 
Maqedonis[, q[ q[ndrojn[ m[ s[ paku gjasht[ muaj jasht[ 
vendit ose gjenden n[ sh[rbim t[ d[nimit me burg. “ 

 
Neni 8 

N[ nenin 22 alinea 2 ndryshohet dhe thot[: 
“P[r f[mij[ shtetas i Republik[s s[ Maqedonis[ p[r t[ 

cilin prind[ri ka realizuar t[ drejt[ p[r shtes[ f[mij[rore n[ 
pajtim me dispozitat e shtetit tjet[r. “ 

 
Neni 9 

N[ nenin 23 pika 1) numri: “5,50 “ z[vend[sohet me 
numrin: “ 4, 60 “ dhe n[ rendin e kat[rt pas fjal[s:  “ n[ “ 
shtohen fjal[t: “gjysm[n e par[ t[“. 
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N[ pik[n 2)  numri: “8, 50 “ z[vend[sohet me numrin: 
“ 7, 30 “ dhe n[ rendin e kat[rt pas fjal[s: “ n[ “ shtohen 
fjal[t: “ gjysm[n e par[ t[“. 

Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, q[ thot[: 
“Shuma e plot[ mujore e shtes[s f[mij[rore p[r f[mij[t p[r 

t[ cil[t prind[ri e ka realizuar t[ drejt[n [sht[ m[ s[ shumti 
1.800,00 denar[.“ 

Neni 10 
N[ nenin 27 numri: “ 26, 30 “ z[vend[sohet me 

numrin: “ 27 “ dhe n[ rendin e tret[ pas fjal[s: “ n[ “ 
shtohen fjal[t: “ gjysm[n e par[ t[“. 

 
Neni 11 

N[ neni 29 paragrafi 3 n[ rendin e tret[ pas fjal[s: “ n[ 
“ shtohen fjal[t: “ gjysm[n e par[ t[ “. 
 

Neni 12 
N[ nenin 40 fjal[t: “Qeveria e Republik[s s[ 

Maqedonis[“ z[vend[sohen me fjal[t: “ministri p[r pun[ 
dhe politik[ sociale .“ 

Neni 13 
Ky ligj hyn n[ fuqi dit[n e tet[ nga dita e publikimit n[ 

“Gazet[n zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis[“ 
___________ 

498. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТА-
НУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОН-
ВЕРЗИЈА И ЗАМЕНА НА ДЕЛ ОД ДОЛГОТ НА 
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КОН 
ВЛАДАТА НА СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ  
ДРЖАВИ ВО ПРОЕКТИ СО РАЗВОЈНИ ЦЕЛИ ПРЕ-
КУ ПРЕДВРЕМЕНА ОТПЛАТА И ОТПИШУВАЊЕ 

 
Се прогласува Законот за престанување на важење 

на Законот за конверзија и замена на дел од долгот на 
Владата на Република Македонија кон Владата на Сое-
динетите Американски Држави во проекти со развојни 
цели преку предвремена отплата и отпишување, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 12 март 2003 година. 
 
Бр. 07-1087/1     Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на Република 

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

 
З А К О Н 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА КОНВЕРЗИЈА И ЗАМЕНА НА ДЕЛ ОД ДОЛГОТ 
НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
КОН ВЛАДАТА НА СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАН-
СКИ ДРЖАВИ ВО ПРОЕКТИ СО РАЗВОЈНИ ЦЕЛИ  

ПРЕКУ ПРЕДВРЕМЕНА ОТПЛАТА  
И ОТПИШУВАЊЕ 

 
Член 1 

Законот за конверзија и замена на дел од долгот на 
Владата на Република Македонија кон Владата на Сое-
динетите Американски Држави во проекти со развојни 
цели преку предвремена отплата и отпишување 
(�Службен весник на Република Македонија� број 
61/02) престанува да важи. 

 
Член 2 

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 

L I G J I 
P{R ND{RPRERJEN E VAZHDIMIT T{ LIGJIT 
P{R KONVERZIM DHE K{MBIM T{ PJES{S S{ 
BORXHIT T{ QEVERIS{ S{ REPUBLIK{S S{ MA-
QEDONIS{ NDAJ QEVERIS{ S{ SHTETEVE T{ 
BASHKUARA T{ AMERIK{S N{ PROJEKTE ME 
Q{LLIME ZHVILLIMORE N{P{RMJET PAGES{S  

S{ PARAKOHSHME DHE SHLYERJES 
 

Neni 1 
Ligji p[r konverzim dhe k[mbim t[ pjes[s s[ borxhit t[ 

Qeveris[ s[ Republik[s s[ Maqedonis[ ndaj Qeveris[ s[ 
Shteteve t[ Bashkuara t[ Amerik[s n[ projekte me q[llime 
zhvillimore n[p[rmjet pages[s s[ parakohshme dhe 
shlyerjes (“Gazeta zyrtare e Republik[s s[ Maqedonis[“ 
num[r 61/02) pushon s[ vazhduari. 

 
Neni 2 

Ky ligj hyn n[ fuqi dit[n e ardhshme nga dita e publikimit 
n[ “Gazet[n zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis“. 

___________ 
499. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 3.03.2003 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ИСПЛАТА ЕДНОКРАТЕН НАДОМЕСТ  

НА ИСПРАТНИНА 
 
1. Одлуката за исплата еднократен надомест на ис-

пратнина бр. 23-4942/1 од 31 октомври 2000 година 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
97/2000), престанува да важи. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

   
     Бр. 23-1041/1                       Претседател на Владата 
3 март 2003 година                 на Република Македонија, 

    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р.  
___________ 

500. 
Врз основа на член 6 од Законот за надворешно тр-

говско работење (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 45/2002), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 3.03.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕД-
УВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ НА ИЗВОЗ И УВОЗ 

 
Член 1 

Во Одлуката за распоредување на стоките на форми 
на извоз и увоз (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 95/2002 и 1/2003), Прилогот 8 - Список на 
стоки за кои при увозот од СР Југославија е потребно 
да с  прибави согласност - ЛБ-8 се менува и гласи: е 

ПРИЛОГ 8 
СПИСОК НА СТОКИ  ЗА КОИ ПРИ УВОЗОТ ОД 
СР  ЈУГОСЛАВИЈА Е  ПОТРЕБНО ДА  СЕ   ПРИБАВИ 

СОГЛАСНОСТ - ЛБ-8 
 

Тарифна ознака Вид на стока 
2710 Масла добиени од нафта и масла 

добиени од битуменозни минера-
ли, освен сурови и производи на 
друго место неспомнати или опфа-
тени кои содржат по маса 70% или 
повеќе масла од нафта или масла 
добиени од битуменозни минера-
ли, ако овие масла претставуваат 
основни состојки на овие произво-
ди: отпадочни масла: 

2710 11 --Лесни масла и препарати 
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2710 11 11 00 -За подложување со специфични 
постапки 

2710 11 15 00 -За подложување со хемиска транс- 
формација со постапки освен оние 
наведени во тар. ознака 2710 11 11 00 

 -За други намени: 
 -За специјални бензини: 
2710 11 21 00 -Вајтшпирит 
2710 11 25 00 -Друго 

-Друго: 
- Моторен бензин: 

2710 11 41 00 Со октански број (RON) помал од 
95 

2710 11 45 00 Со октански број (RON) од 95 или 
поголем но помал од 98 

2710 11 49 00 Со октански број (RON) од 98 или 
поголем 

2710 11 51 00 Со октански број (RON) помал од 98 
2710 11 59 00 Со октански број (RON) од 98 или 

поголем 
2710 11 90 00 Други лесни масла 
2710 19 Друго: 
 -Средни масла: 
2710 19 11 00 За подложување со специфични 

постапки 
2710 19 15 00 За подложување со хемиска транс-

формација со постапки освен оние 
наведени во тар. ознака 2710 19 11 00 

 За други намени: 
 Керозин 
2710 19 21 00 Гориво за млазни мотори 
2710 19 25 00 Друго 
2710 19 29 00 Друго 
 Тешки масла 
 Гасни масла 
2710 19 31 00 За подложување со специфични 

постапки 
2710 19 35 00 За подложување со хемиска транс-

формација со постапки освен оние 
наведени во тар. ознака 2710 19 31 00 

 За други намени 
2710 19 41 00 Со содржина на сулфур што не 

надминува 0,05% по маса 
2710 19 45 00 Со содржина на сулфур што над-

минува 0,05% по маса но не над-
минува 0,2% по маса 

2710 19 49 00 Со содржина на сулфур што над-
минува 0,2% по маса 

 Масла за ложење 
2710 19 51 00 За подложување со специфични 

постапки 
2710 19 55 00 За подложување со хемиска транс-

формација со постапки освен оние 
наведени во тар.ознака 2710 19 51 00 

 За други намени 
2710 19 61 00 Со содржина на сулфур што не 

надминува 1% по маса 
2710 19 63 00 Со содржина на сулфур по маса 

што надминува 1% но не надмину-
ва 2% по маса 

2710 19 65 00 Со содржина на сулфур по маса 
што надминува 2% но не надмину-
ва 2,8% 

2710 19 69 00 Со содржина на сулфур што над-
минува 2,8% по маса 

2711 Нафтени гасови и други гасовити 
јагленоводороди 

2711 12  Пропан 
 Пропан со чистота не помала од  99% 
2711 12 11 00 За употреба како погонско или 

енергетско гориво 

2711 12 19 00 За други намени 
 Друго 
2711 12 91 00 За подложување со специфични 

постапки 
2711 12 93 00 За подложување со хемиска транс-

формација со постапки освен оние 
наведени во тар. ознака 2711 12 91 00 

2711 13 Бутан 
2711 13 10 00 За подложување со специфични 

постапки 
2711 13 30 00 За подложување со хемиска транс-

формација со постапки освен оние 
наведени во тар. ознака 2711 13 10 00 

 
Член 2 

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

 
     Бр. 23-1215/1                       Претседател на Владата 
3 март 2003 година                 на Република Македонија, 

    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

501. 
Врз основа на член 19 точка 5 од Законот за одбра-

на (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
42/2001 и 5/2003), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 17.03.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ПРЕСТОЈУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИ-
КА  МАКЕДОНИЈА  НА  ЕДИНИЦА  НА  АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА ЗАРАДИ УЧЕСТВО 

ВО ВЕЖБОВНИ АКТИВНОСТИ 
 
1. Се одобрува влегување и престојување во Репуб-

лика Македонија на единица на Армијата на Република 
Албанија - еден пешадиски вод во состав од 40 припад-
ници, заради учество во заедничката вежба за мировни 
операции на единици на Армијата на Република Маке-
донија и на Армијата на Република Албанија, �Сосед-
ски зафат 2003� , која ќе се одржи на полигонот Криво-
лак, во периодот од 25 март до 1 април 2003 година. 

2. Финансиските трошоци за организацијата, сместу-
вањето и исхраната на учесниците во вежбата од точка 1 
на оваа одлука, ги обезбедува Република Македонија. 

3. Подготовките и организацијата на учесниците во 
вежбата ќе го изврши Министерството за одбрана. 

4. По завршување на вежбата, Министерството за 
одбрана поднесува извештај пред Владата на Републи-
ка Македонија. 

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

 
Бр. 23-1445/1                      Претседател на Владата 

17 март 2003 година               на Република Македонија, 
    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

502. 
             Образец бр. 20 

                                                   ______________ 
                      

                                     Член 11 од Законот за  
                                       изменување и дополнување 

 
ПОСЕБЕН ЗАПИСНИК 

за гласањето по листа на кандидати на избирачите на 
отслужување на воен рок или воена вежба во воена еди-
ница, организација, установа или единица број_____ и ме-
сто ______од Општинската изборна единица на општи-
на___________, составен на ден________2003 година 
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Избирачкиот одбор на Избирачко место број____од 

Изборната единица број____ го спроведе гласањето по 
листа на кандидат за градоначалник доставена од Оп-
штинската изборна комисија на општина________, во 
состав: 
Претседател__________________ 
Членови  1. ___________________ 

       2. ___________________ 
       3. ___________________ 
       4. ___________________ 

Освен претседателот и членовите на Избирачкиот 
одбор, присутни се и претставниците на подносителите 
на листи на кандидат за градоначалник: 

 
1.__________________________________ 
(име и презиме со назнака на која листа е 
                           претставник) 
2.__________________________________ 
 
3.итн. 
___________________________________ 
 
Според изводите од единствениот избирачки спи-

сок од Општина_______во воената единица број_____, 
место_______има запишано вкупно______ избирачи на  

      (со број и зборови) 
отслужување на воен рок или се на воена вежба. 
Од нив на ден________од_____часот до____часот 

гласале____________избирачи на отслужување на  
(со број и зборови) 
воен рок или се на воена вежба. 
По завршувањето на гласањето на избирачите кои 

се на отслужување на воен рок или се на воена вежба, 
вкупно______________гласачките ливчиња се превиткуваат 

(со број и зборови) 
без да може да се утврди за кого е гласано, се ставаат 
во посебен плик кој се запечатува со селотејп и се ста-
ва печат, како и неупотребените гласачки ливчиња 
________________ и со примерокот од овој записник во  
(со број и зборови) 
единствен плик кој се запечатува со селотејп и се до-
ставува веднаш со препорачана пошта до Општинската 
изборната комисија на општина________. 
Членот на Избирачкиот одбор__________________, 
     (име и презиме) 
 ги изнесе следните забелешки:_________________ 

_______________________________________________.
_______________________________________________
_______________________________________________ 
Претставникот на подносителот на листата 

_________________________________ ______________ 
 (политичка партија, група избирачи)    (име и презиме) 
ги изнесе следните забелешки:_____________________ 
_______________________________________________.
_______________________________________________
_______________________________________________ 
 
Примерок од записникот добива секој претставник 

на подносител на листа на кандидат 
 
Во___________ 
   (место и дата) 
 
                                                Избирачки одбор 

                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
                                     ______________ 
                                     (име и презиме) 

Членови на Избирачкиот одбор: 
1._________________________ 
2._________________________ 
3._________________________ 
4._________________________ 

     
                                     Член 11 од Законот за  

Образец бр. 21  

                                       изменување и дополнување 
 

ПОСЕБЕН ЗАПИСНИК 
за гласањето по листа на кандидат за избор на градона-
чалник на Општина_________ на избирачите на издр-
жување на казна затвор или притвор во Казнено поправ-
ната установа-дом_______________________ од Општи-
на_________, составен на ден ________2003 година 
Избирачкиот одбор на Избирачко место број____од 

Општина_________ го спроведе гласањето по листа на 
кандидат за градоначалник доставена од Општинската 
изборна комисија на Општина________, во состав: 
Претседател__________________ 
Членови  1. ___________________ 

       2. ___________________ 
       3. ___________________ 
       4. ___________________ 

Освен претседателот и членовите на Избирачкиот 
одбор, присутни се и претставниците на подносител на 
листи на кандидат: 

1.__________________________________ 
(име и презиме со назнака на која листа е 
                          претставник) 
2.__________________________________ 
3.итн. 
___________________________________ 
 
Според изводите од единствениот избирачки спи-

сок од Изборната единица број _________во Казнено 
поправната установа-дом______________има запишано 
вкупно__________________ избирачи на издржување 

        (со број и зборови) 
на казна затвор  или притвор. 
Од нив на ден________од_____часот до____часот 

гласале____________избирачи на издржување на казна 
(со број и зборови) 

затвор или притвор. 
По завршувањето на гласањето на избирачите кои 

се на издржување на казна затвор или притвор вкуп-
но______________гласачките ливчиња се превиткуваат 

(со број и зборови) 
без да може да се утврди за кого е гласано, се ставаат 
во посебен плик кој се запечатува со селотејп и се ста-
ва печат, како и неупотребените гласачки ливчиња 
________________ и со примерокот од овој записник во  
(со број и зборови) 
единствен плик кој се запечатува во селотејп и се до-
ставува веднаш со забрзана пошта до Општинската из-
борна комисија на Општина__________. 
Членот на Избирачкиот одбор__________________, 
                                                    (име и презиме) 
 ги изнесе следните забелешки:_________________ 

_______________________________________________.
_______________________________________________
_______________________________________________ 
Претставникот на подносителот на листата на кандидат 
_______________________________  _______________ 
 (подносител на листата)                         (име и презиме) 
ги изнесе следните забелешки:_____________________ 
_______________________________________________.
_______________________________________________
_______________________________________________ 
 
Примерок од записникот добива секој претставник 

на подносител на листа на кандидат 
 
Во___________ 
   (место и дата) 
                                                Избирачки одбор 

                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
                                     ______________ 
                                     (име и презиме) 

Членови на Избирачкиот одбор: 
1._________________________ 
2._________________________ 
3._________________________ 
4._________________________ 
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Огласен дел 
 

С У Д С К И    О Г Л А С И 
 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, заведен е 

спор за поништување на купопродажни договори за 
недвижен имот, по тужба на тужителката Пешевска Га-
бриела од Скопје, против пет тужени меѓу кои и про-
тив тужените Георгиев Стојче, Николов Јосиф и Цвета-
новски Звонко, сите од Скопје, а сега со непозната 
адреса на живеење. Вредност неопределена. 
Се повикуваат тужените Георгиев Стојче, Николов 

Јосиф и Цветановски Звонко, сите од Скопје, да се ја-
ват во овој суд и да ја достават сегашната адреса на жи-
веење во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот. Во спротивно, на истите ќе им биде одреден 
времен старател кој ќе ги застапува нивните интереси 
пред судот се до правосилно окончување на постапката 
или пак до нивното  јавување до судот. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XVI. П. бр. 

2567/00.                            (6188) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 
Во парничниот предмет на овој суд П. бр. 940/01, 

заведен по тужба на тужителот Василев Васил од Ве-
лес, против тужената Тодорова Нада од Велес, сега со 
непозната адреса на живеење и престојување, за при-
времен застапник на тужената се одредува Валерија 
Николова, соработник при овој суд согласно со член 78 
став 2, точка 4од ЗПП. 
Привремениот застапник ги има сите права и долж-

ности на законски застапник по споменатиот премет, 
се додека тужениот или негов полномошник не се поја-
ви пред судот односно додека органот за старателство 
не го извести судот дека поставил старател.             
Од Основниот суд во Велес, П. бр. 940/01.      (6009) 

___________ 
 
Во парничниот предмет на овој суд П. бр. 793/01, за 

долг, заведен по тужба на тужителот Левко Мартинов 
од Велес, против тужените Јаневски Слободан и Јанев-
ска Валентина од Башино Село, Велес, а Јаневска Ва-
лентина е сега со непозната адреса на живеење и пре-
стојување. За привремен застапник на тужената Јанев-
ска Валентина се одредува Валерија Николова, стручен 
соработник при овој суд, согласно со член 78 став 2, 
точка 4 од ЗПП. Вредност на спорот 40.000,00 денари. 
Привремениот застапник ги има сите права и долж-

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

Од Основниот суд во Велес, П. бр. 793/01. (6010) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред Основниот суд во Гостивар, заведен е спор за 

долг, на тужителот Беќири Илјас од с. Градец, против ту-
жениот Хамиди Љазим од с. Градец. Вредност 3.500 евра. 
Бидејќи тужениот Хамиди Љазим е во странство, со 

непозната адреса за времен застапник му се поставува 
Амир Абдулаи, адвокат од Гостивар, кој ќе го застапу-
ва пред овој суд, се додека не се појави или органот за 
старателство не му одреди старател. 
Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 867/2000. 

(6103) 
___________ 

 
Пред Основниот суд во Гостивар, се води граѓанска 

постапка, основ-неосновано збогатување, по тужба на 
тужителите Алексоски Томе и Алексоска Братица, двај-
цата од Гостивар, против тужената Костовска Јорданка 
од Гостивар, со непозната адреса на живеење и престој. 
Вредност 3.700 евра во денарска противвредност. 

На тужената Костовска Јорданка од Гостивар, и се 
поставува за привремен застапник адвокатот Светлана 
Славковска од Гостивар, која ќе ги застапува интереси-
те на тужената се додека таа или нејзин полномошник 
или застапник не се јави на главната расправа пред овој 
суд, односно се додека органот за старателство не му 
постави старател. 

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 126/2002. 
                       (6104) 

___________ 
 

Пред овој суд се води вонпарнична постапка за фи-
зичка делба, помеѓу предлагачот Симоски Марко од с. 
Здуње, против Симоска вд. Јован Милкана од с. Здуње и 
Симоски Јован Русе, со непозната адреса на живеење. 
Поради ова предлагачот предложи за второ оптужениот 
Симоски Русе, да биде поставен привремен застапник. 
За привремен застапник го определува Нијази Јону-

зи, адвокат од Гостивар, кој во постапката ќе ги заста-
пува интересите на Симоски Русе. 
Од Основниот суд во Гостивар, ВПП. бр.20/2003. 

(6105) 
__________ 

 
Пред овој суд се води постапка за надомест на ште-

та, по тужба на  тужителот Милошески Генчо од Гос-
тивар, против тужениот Сердароски Ајдар, од с. Плас-
ница, Македонски Брод, под П. бр. 240/2001. 
Бидејќи тужениот и покрај повеќе обиди  на судот 

да го повика на означената адреса од страна на по-
штата сме известени дека истиот се наоѓа во Словени-
ја,  со непозната адреса, па поради тоа тужителот 
предложи на тужениот да му се постави привремен 
застапник. 
Како привремен застапник на тужениот Сердаров-

ски Ајдар, му се поставува адвокатот Нијази Јонузи од 
Гостивар, кој ќе го застапува пред судот по тужбата на 
тужителот. 
Овој глас да се објави во �Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 240/2001.            

         (6106) 
 

OСНОВЕН СУД ВО КИЧЕВО 
Основниот суд во Кичево, со решение П. бр. 3/2001 

од 04.03.2003 година, постави привремен застапник на 
тужените Селма Алиу и Беглие Лика родена Алиу, од 
с. Србица - Туин, сега на времена работа со непозната 
адреса во Швајцарија, а во врска со правната работа на 
тужителот Фаик Зендели од с.Србица, за спречување 
на право на сопственост. 
За привремен застапник се назначува адвокатот Јо-

вица Наумоски од Кичево. 
Од Основниот суд во Кичево, П.бр. 3/2001.    (6407) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ 
Во Основниот суд во Кочани е поднесена тужба за 

долг, од тужителот �Агро-Компани� Експорт-Импорт-
Илија ДООЕЛ-Кочани, против тужениот Здравко Ки-
пријанов од Кочани, ул. �Цветан Димов� бр. 58, сега на 
привремена работа во Словенија, со непозната адреса. 
Вредност на спорот 100.485,00 денари. 
Се повикува тужениот Здравко Кипријанов од 

Кочани, ул. �Цветан Димов� бр. 58, сега на привре-
мена работа во Словенија, со непозната адреса да се 
јави во Основниот суд во Кочани или да постави 
свој полномошник кој ќе ги застапува неговите инте-
реси во рок од 15 дена од денот на објавувањето на 
огласот. 
Доколку во горе наведениот рок не се јави или не 

постави полномошник ќе му биде поставен привремен 
застапник. 
Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 297/01.   (6004) 
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ОСНОВЕН СУД ВО КРАТОВО 
Пред овој суд се води парнична постапка за сопс-

твеност, по тужба на тужителот Младенов Павле од 
Кратово, против тужениот Влатко Тодоровски од Кра-
тово, со непозната адреса, во Италија.  
Се повикува тужениот или друго лице кое што знае 

на која адреса престојува тужениот, да се јави во Ос-
новниот суд во Кратово, во рок од 15 дена од објавува-
њето на огласот. 
Доколку во овој рок не се јави тужениот, за привремен 

застапник му е одредена Сузана Милевска, адвокат од 
Пробиштип, кој ќе го застапува во постапката до негово 
јавување пред судот, односно додека органот за стара-
телство не го извести судот дека му поставил старател. 

Од Основниот суд во Кратово, П. бр. 258/02. 
          (6001) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО НЕГОТИНО 

Основниот суд во Неготино, објавува дека во постап-
ката за развод на брак, по тужба на тужителката Ангелина 
Стојановиќ од Неготино, ул. �Петар Демирски� бр. 18/3, 
против тужениот Душан Стојановиќ од СР Југославија, со 
непозната место на живеење, му се назначува привремен 
застапник. За привремен застапник му се назначува лице-
то Лазов Митре, адвокат од Неготино. 
Застапникот ќе ги врши правата во негово име, се до-

дека тој лично не се појави во судот  или од страна на Цен-
тарот за социјални работи не му биде поставен старател. 
Од Основниот суд во Неготино, П. бр. 176/02.  (6326) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН 

Пред Основниот суд во Ресен, во тек е постапка за 
утврдување право на сопственост, по тужба на тужите-
лот Енвер Рашитовиќ од Ресен, против тужениот Авдија 
Нуредин Авдијевиќ од Земун - Југославија, сега со не-
позната адреса на живеење. Вредност 40.000,00 денари. 

 Се повикува тужениот Авдија Нуредин Авдијевиќ 
од Земун - Југославија, сега со непозната адреса на жи-
веење, во рок од 30 дена, сметано од денот на објавува-
њето на огласот, на судот да му достави точна адреса 
или да одреди свој полномошник. 
Во спротивно, судот по службена должност ќе му 

постави привремен застапник кој ќе ги застапува него-
вите права и интереси, се до окончување на постапката 
пред судот. 
Од Основниот суд во Ресен, П.бр.10/2003.      (6405) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУГА 
Основниот суд во Струга, врз основа на член 78 став 2 

точка 4, од ЗПП, на тужениот Митрески Петре од Белград 
СРЈ, во спорот за утврдување на сопственост, му го опре-
дели за привремен застапник Трпоски Живко од Струга, 
кој ќе го застапува тужениот во постапката се додека ту-
жениот или неговиот полномошник не се јават пред су-
дот, односно додека Центарот за социјална работа од 
Струга, не го извести судот дека назначил старател. 
Привремениот застапник е поставен со решение на 

овој суд П. бр. 63/2003 од 3.03.2003 година. 
Од Основниот суд во Струга, П. бр. 62/2003.  (6107) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 

Основниот суд во Струмица, постапувајќи по туж-
бата за развод на брак, на тужителот Латхар Краусе од 
Германија, со времено престојувалиште во Струмица, 
против тужената Катица Краусе, сега на времена рабо-
та во Германија, со непозната адреса. Вредност на спо-
рот 40.000,00 денари.  
За привремен застапник на тужената Катица Краусе 

од Струмица, сега на времена работа во Германија, со 
непозната адреса во предметот П. бр. 44/03, што се во-
ди во Основниот суд Струмица, по тужба на тужителот 
Латхар Краусе од Германија, со времено престојували-
ште во Струмица, се назначува Цонка Каламерникова, 
стручен соработник во  Основниот суд во Струмица. 

Привремениот застапник ќе ги застапува интересите на 
тужената согласно член 79 од ЗПП, со сите права се до поја-
вувањето на тужената или нејзин полномошник пред судот. 

Се повикува тужената Катица Краусе од Струмица, 
да се јави во рок од 15 дена од денот на објавувањето 
на овој оглас. 
Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 44/03. 

(6108) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред основниот суд во Тетово, се води постапка по 

тужба на тужителите Ремзи Зибери и др. од с. Д. Пла-
чиште, Тетово, против тужените Имер Амзаи и Тефик 
Амзаи, двајцата од с. Д. Плачиште, сега со непозната 
адреса во Швајцарија. 
Бидејќи тужените Имер Амзаи и Тефик Амзаи, се со 

непозната адреса, се повикуваат во рок од 15 дена од об-
јавувањето на огласот да се јават во судот или да одре-
дат свој полномошник. По истекот на овој рок на истите 
ќе име биде поставен времен старател, кој ќе ги застапу-
ва нивните интереси се до окончувањето на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1347/2000. 
          (6101) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Тетово, се води постапка за 

развод на брак, по тужба на тужителот Ибиши Гајур од с. 
Г. Речица, против тужената Креугер Мирела од Бјеловар, 
Р. Хрватска, а сега со непозната адреса во Германија. 
Бидејќи тужената Креугер Мирела е со непозната 

адреса, се повикува во рок од 15 дена да се јави во судот 
или да постави свој полномошник. По истекот на овој рок 
на истата ќе и биде поставен времен старател преку Цен-
тарот за социјална работа  Тетово, кој ќе ги застапува неј-
зините интереси се до окончувањето на постапката.  

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 206/2003. 
          (6102) 

___________ 
 
Пред овој суд во тек е постапка за докажување на 

смртта на покојниот Даут Љума, порано од Тетово, а на 
предлог на лицето Исман Љума од Тетово. 
Се повикува лицето Даут Љума, порано од Тетово, да 

се јави во Основниот суд Тетово или пак секој друг што 
знае за неговиот живот, во рок од 30 дена по објавувањето 
на огласот. Во спротивно, судот на лицето Даут Љума ќе 
му постави времен старател кој ќе се грижи за неговите 
права и интереси се до окончување на постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, Р. бр. 175/2003. (6317) 

___________ 
 

Пред овој суд во тек е постапка за докажување на 
смртта на покојниот Кадри Љума, порано од Тетово, а 
на предлог на лицето Абдирахим Љума од Тетово. 
Се повикува лицето Кадри Љума, порано од Тетово, да 

се јави во Основниот суд во Тетово или пак секој друг што 
знае за неговиот живот, во рок од 30 дена од објавувањето 
на огласот. Во спротивно, судот на лицето Кадри Љума ќе 
му постави времен старател кој ќе се грижи за неговите 
права и интереси се до окончување на постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, Р. бр. 173/2003. (6318) 

___________  
Пред овој суд во тек е постапка за докажување на 

смртта на покојниот Руфат Љума, порано од Тетово, а 
на предлог на лицето Исман Љума од Тетово. 
Се повикува лицето Руфат Љума, порано од Тетово, да 

се јави во Основниот суд во Тетово или пак секој друг што 
знае за неговиот живот, во рок од 30 дена од објавувањето 
на огласот. Во спротивно, судот на лицето Руфат Љума ќе 
му постави времен старател кој ќе се грижи за неговите 
права и интереси се до окончување на постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, Р. бр. 174/2003. (6319) 

___________  
Пред Основниот суд во Тетово, се води постапка за 

исполнување на договор, за купопродажба, по тужба на 
тужителот Сејфедин Харуни од с. Градец, Гостивар, 
против тужените Реџепи Бахри, Реџепи Гајур, Реџепи 
Хамди и Реџепи Сакибе, сите од с. Пирок, а сега со не-
позната адреса во Босна. 
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Бидејќи тужените Реџепи Бахри, Реџепи Гајур, Ре-

џепи Хамди и Реџепи Сахибе се со непозната адреса за 
истите да биде објавен оглас во �Службен весник на 
РМ�, во рок од 15 дена од објавувањето на огласот, да 
се јават во судот или да одредат свој полномошник. По 
истекот на овој рок на истите ќе им биде поставен вре-
мен старател преку Центарот за социјални работи Те-
тово, кој ќе ги застапува нивните интереси, се до окон-
чување на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 226/03. 
          (6002) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ  
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 6162/2002 од 28.01.2003 година, во регис-
тарската влошка бр. 02014861?-4-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар уписот на план за поделба на Ак-
ционерското друштво за трговија на големо и мало 
КУЛТУРА увоз-извоз Кавадарци, ул. �7-ми Септем-
ври� бр. 51-а.  
Уписот на план за поделба на Акционерското 

друштво за трговија на големо и мало КУЛТУРА увоз-
извоз Кавадарци, ул. �7-ми Септември� бр. 51-а. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје, П. Трег. бр.      

6162/2002.                                                                  (4507)     
___________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.  

Трег. бр. 801/2003 од 13.03.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02005912?-4-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар Oдлуката за именување член на УО 
на Фармацевтската хемиска козметичка индустрија 
АЛКАЛОИД АД-Скопје, бул. �Александар Македон-
ски� бр. 12. 
Запишување на Одлука бр. 0201-12 од 25.12.2003 

година, за усвојување на оставката на лицето Илија 
Аневски, за разрешување од својство на член на Упра-
вен одбор  и Одлука бр. 0202-2 од 28.01.2003 година, за 
именување на лицето Милкица Глигорова, за член на 
Управниот одбор. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

801/2003.                           (6869) 
___________ 

 
Oсновниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 65/2002 од 18.12.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 013994, го запиша во трговскиот реги-
стар основањето на АД на Друштвото за производство 
и промет на автогалантерија и пластични производи 
АМАК СП АД, ул. �15-ти Корпус� бр. 89, Охрид. 
Основачи: ЗАСТАВА АГП а.д. со седиште во 

Охрид и ХП ИНВЕСТМЕНТС, Л.Л.К. со седиште во 
Држава Делавер, Кооперација Траст Центар, 1209, ул. 
�Оринџ�, Вилмингтон, Њу Кастл, САД. 
Извршен член на Одборот на директори: Венко Шап-

кар-генерален директор со ограничени овластувања. 
Дејности во внатрешниот трговски промет: 20.40, 

24.11, 24.12, 24.13, 24.30, 24.51, 24.52, 24.66, 28.11, 
28.12, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 29.40, 
31.10, 31.20, 31.40, 31.50, 31.61, 31.62, 34.10, 34.20, 
34.30, 35.41, 35.42, 35.43, 37.10, 37.20, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
40.20, 40.30, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 

52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 
52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 60.24, 72.10, 72.20, 72.30, 
72.40, 72.50, 72.60, 73.30, 72.50, 72.60, 73.30, 74.12, 
74.13, 74.14, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.30, 
74.40, 80.41, 80.42, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони 
складишта, угостителски и туристички услуги, меѓуна-
роден транспорт на стоки и патници во патниот соо-
браќај, изведување на инвестициони работи во странс-
тво и отстапување на инвестициони работи на странско 
лице во Република Македонија, меѓународна шпедици-
ја, реекспорт, агенциски услуги. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

65/2002.                                          (6881) 
___________ 

 
Oсновниот суд Битола во Битола, со решението П. 

Трег. бр. 1197/02 од 04.09.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 007036, го запиша во трговскиот реги-
стар намалувањето на главница на Акционерското 
друштво за производство и промет на автогалантерија 
и пластични производи ЗАСТАВА АГП АД Охрид, ул. 
�15-ти Корпус� бр. 89, Охрид. 
Извршено намалување на основната главница на 

Акционерското друштво за производство и промет на 
автогалантерија и пластични производи ЗАСТАВА 
АГП АД Охрид, за 354.340 евра. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 

1197/2002.                                                       (6882) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 6098/2002 од 27.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02015476?-3-09-000, го запиша во 
трговскиот регистар истапувањето на содружници и 
пренесување на удели на Друштвото за сервисирање и 
промет КАРПОШ Методија и други ДОО Скопје, ул. 
�Васил Ѓоргов� бр. 20. 
Од друштвото истапуваат содружниците: Котевски 

Методија од Скопје, Ристевска Мира од Скопје, Апо-
столовски Божин од Скопје, Биљановски Стеван од 
Скопје, Николовски Никола од Скопје, Наковски Љуп-
чо од Скопје, Иванџикова Драгица од Скопје, Митев-
ски Симеон од Скопје, Пасинечки Љубомир од Скопје, 
Костиќ Љубица од Скопје, Лазевски Светомир од 
Скопје и Чижбановска Дијана од Скопје со Одлука од 
23.12.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

6098/2002.                                                         (803) 
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение III. 

Рег. Зг. бр. 131/99 од 20.06.2002 година, во регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации го запиша Фуд-
балскиот клуб �Скопски Лозар�-Скопје, го променува 
името во Машки и женски Фудбалски клуб �Лорбарди-
ни�-Скопје. 
Се утврдува дека машки и  женски фудбалски клуб 

�Лорбардини�-Скопје е со ново седиште на ул. �Иван 
Козарев� бр. 5, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, III. Рег. Згф. 

бр. 131/99.             (5900) 
__________ 

 
Основниот суд во Гевгелија со решение Зг. бр. 4/03 

од 06.03.2003 година, го запиша во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации што се води при овој суд 
Здружението на земјоделски производители на рано-
градинарски култури �Богородица� од с. Богородица. 
Седиште на субјектот: с. Богородица. 
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Цели и задачи на здружението се: ревитализација на 

земјоделското производство на раноградинарски култу-
ри на подрачјето на село Богородица со зголемување на 
површините на раноградинарски култури и зголемување 
на просечната производност по единица површина, про-
мена на производната насока и сортниот состав во склад 
со достигнатите научни сознанија со што ќе се постигне 
поголема рентабилност, олеснување и поевтинување на 
трудот на земјоделските производители со воведување 
на нова техника и технологија, организирање на преда-
вања, семинари и учество на натпревари и други собири 
во земјата и во странство, изнаоѓање на решенија за 
пласман на земјоделските производи и др. 
Лице овластено за застапување и претставување е 

Петар Петров од с. Богородица. 
Од Основниот суд во Гевгелија, Зг. бр. 4/03.   (5998) 

___________ 
 

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓа-
ни и фондации под реден број 1 за 2003 година Здруже-
нието на граѓани Елини �Галиполис�-Пехчево, кое е 
основано заради возобновување на старите традиции и 
фолклор на старите Елини од Галиполи, афирмирање 
на грчката култура и историја, возобновување и сочу-
вување на грчкиот јазик како дел од културното богат-
ство на републиката, Заштита на правата на човекот, 
истражува и иницира прашања и проблеми во локална-
та заедница и дава придонес за зацврстување на заед-
ништвото и за градење на соживот, добри и релаксира-
ни меѓунационални односи. 
Здружението ќе дејствува на територијата на оп-

штина Пехчево, а неговото седиште се наоѓа на ул. 
�Пиринска� бр. 24, Пехчево.            
Од Основниот суд во Берово, Зг. бр. 1/2003.   (6000) 

___________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции на Основниот суд во Ресен под Рег. ЗГФ. бр. 4/03 
се запишува Здружението на граѓани со назив �ФО-
КУС� - Здружение на граѓани - Ресен. 
Здружението има за цел да презема активности за 

заштита на човековите права да поттикнува иницијати-
ви, активности и реализација на проекти за подобар 
живот на граѓаните на Ресен, организира симпозиуми, 
стручни советувања, тркалезни маси, предавања, да 
вклучува и организира хуманитарни активности, да со-
работува со други организации и да врши заштита на 
животната средина. 
Седиштето на здружението се наоѓа во Ресен, нас. 

�Црквиште� бр. 11/18. 
Лице овластено за застапување на здружението е Со-

ња Наумовска од Ресен, претседател на здружението. 
Од Основниот суд во Ресен, Рег. ЗГФ. 4/03.    (6406) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. Згф. бр. 7/2003, се запишува здружението 
на граѓани под име: �АТРИУМ� - Охрид. 
Здружението на граѓани има за цел: искористување и 

примена на научно технолошките достигнувања; иско-
ристување, изработка и примена на информатичките до-
стигнувања; едукација на граѓаните користејќи ги ин-
форматичките технологии вклучувајќи го и интернетот; 
репродукција на компјутерски медиуми; организирање 
на курсеви, семинари и работилници кој ќе обезбеди по-
натамошна едукација на граѓаните; институционално и 
мрежно поврзување со постоечките институции со наме-
ра да се имплементираат заедничките истражни прое-
кти; изнајмување на канцелариски машини и опрема,  
вклучувајќи и компјутери; консултации во врска со 
хардвер понуда на софтвер и обработка на податоци и 
други компјутерски активности; деловен менаџмент, 
консултантски активности; технички анализи и анализа 
и реклама и пропаганда; преведувачки активности; изра-
ботување на програми и проекти за унапредување на 
еколошката средина; изведување на обука и курсеви за 
софтвер; изведување на научни публикации. 

Седиштето на здружението е во Охрид, на ул. �Ма-
кедонски Просветители� бр. 27/2, каде и дејствува. 
Овластено лице за застапување на здружението е 

Грунчевски Наум од Охрид, ул. �Македонски Просве-
тители� бр. 27/2. 
Од Основниот суд . Згф. 7/2003.  (6408)  во Охрид, Рег___________  
Основниот суд Скопје II- Скопје со решение II. Рег. 

Зг. бр. 5/03 од 24.02.2003 година, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следното: 
Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 

граѓани и фондации на граѓанската унија од Скопје, со 
седиште на бул. �Јане Сандански� бр. 62/3-5. 
Цели и задачи на здружението на граѓани и граѓанска 

унија се претставување на граѓанската унија и нивните за-
еднички интереси во локални, национални и меѓународни 
рамки, заштитување и унапредување на граѓанските, еко-
номските, социјалните и други права од корпусот на чове-
ковите права, одобрување и унапредување интересите на 
членовите во областа на економијата преку организирање 
на активности на финансиска и материјална помош, актив-
ности на самопомош во било која форма, може да се одви-
ваат преку граѓанската унија и преку неа да се врши коор-
динирање и евидентирање на граѓаните опфатени во тие 
активности, организирање на помош во надминување на 
невработеноста и учество во акции за вработување на чле-
новите на здружението, активности  за пополнување на 
потребите на работна сила на работодавците членови на 
ова здружение, во рамките на нивните правни субјекти со 
соодветен персонал од невработените членови на здруже-
нието, соработка со други здруженија и организации од 
Република Македонија, како и меѓународни организации и 
фондации со цел за анимирање на потребите од претква-
лификација со цел и во согласност со потребите на берзата 
на трудот, соработка со разни правни домашни и правни 
субјекти кои делуваат на територијата на Р. Македонија, 
со своите потреби и разновиден стручен кадар, ги оствару-
ваат преку ангажирање на планови на здружението, орга-
низирање и воспоставување на соработка меѓу членовите 
на здружението основачи и носители на раководни функ-
ции во правни субјекти заради поуспешна размена и 
искуства, информации, пружање совети, правна помош, 
обезбедување контакти и слично подобрување на социјал-
ната положба на членовите на здружението, воспоставува-
ње  со владини и невладини организации во поглед на 
здружението и обезбедување волонтери кои ќе се вклучат 
во тие активности, воспоставување соработка со фонда-
ции, локални регионални и меѓународни и вклучување на 
членови на здружението во нивни проекти за стипендира-
ње, стимулирање, курсеви и други активности од интерес 
на членовите и фондациите, унапредување на едукацијата 
на членовите и пошироко  граѓаните преку предавање, 
трибини, курсеви, брошури и друг начин на едукација, 
развивање и задоволување на културните потреби на гра-
ѓаните членови на здружението спортско рекреативни деј-
ности, научнотехнички и здравствени, хуманитарни и дру-
ги општествени корисни активности, да го разгледува, 
оценува и дејствува на план на актуелни прашања кои се 
од интерес и важност за граѓанската унија и да изградува 
став по соодветните прашања, да се залага за толеранција 
и унапредување на меѓунационалните, меѓуетнички, меѓу-
верските, меѓупартиските и меѓучовечките односи во пра-
вец на градење на граѓанско општество и правна држава. 
Со денот на запишување во регистарот, граѓанската 

унија од Скопје, се стекнува со својство на правно лице. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје, II. Рег. Зг. бр. 

5/03.                                                                            (6417)  
_______________________________________________ 

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

 
Основниот суд во Куманово објавува дека со решение 

Ст. бр. 21/03 од 20.02.2003 година е отворена стечана по-
стапка над Друштвото за производство, промет и услуги 
"Калинка" Славчо ДООЕЛ Крива Паланка, ул. "8-ми 
Октомври" бб, со ж-ска бр. 40910-601-11305 при Агенци-
јата за блокирани сметки на РМ, Скопје и број на реги-
старската влошка 02017339?-8-03-000 и Трег. бр. 1678/00 
од 03.05.2001 година, на Основниот суд Скопје I-Скопје. 
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Со истото решение согласно член 64 од ЗС, отворе-

ната стечајна постапка над горенаведениот должник 
поради немање на имот е заклучена. 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

ше од Трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - 
Скопје а Агенцијата за блокирани сметки на РМ, Скопје 
да изврши гаснење на жиро сметката на должникот. 
Извод од решението да се објави во "Службен вес-

ник на РМ" и на огласната табла во судот. 
Од Основниот суд во Куманово.                       (6460)      

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

шение II Ст. бр. 60/03 од 19.02.2003 година е отворена 
стечајна постапка над должникот  Производно трговско 
претпријатие ГОБИ-ТРЕЈД ДОО увоз-извоз Скопје, со 
седиште на  ул. �Киро Крстевски� бр. 9 и жиро сметка 
број 40100-601-164060 при Агенцијата за работа со бло-
кирани сметки на учесниците во платниот промет на РМ 
со регистарска влошка бр. 1-25715-0-0-0,  и истата не се 
спроведува па се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.                (6062) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 120/03 од 10.03.2003 година се отво-
ра стечајна постапка над должникот  Друштво за тргови-
ја и услуги АЦИ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, 
со седиште на  ул. �Божидар Рајковиќ� бр. 57, Скопје со 
жиро сметка 300000001281697 Комерцијална банка АД 
Скопје, со регистарска влошка број 02028179?-3-01-000,  
при регистарот на Основниот суд Скопје I- Скопје и 
истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Друш-

тво за трговија и услуги АЦИ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I- Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.                (6060) 

___________ 
 
Основниот суд во Велес со решение Ст. бр. 2/03 од 

18.02.2003 година, отвори стечајна постапка над долж-
никот Претпријатие за сообраќај и трговија на големо и 
мало увоз-извоз �МАРГОНИ� Велес, со седиште на ул. 
�11-ти Октомври� бр. 20, Велес со жиро сметка 41600-
601-40921 и бр. на регистарска влошка 1-49045-0-0-0 
при регистарот на Окружниот стопански суд Скопје, и 
истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Прет-

пријатие за сообраќај и трговија на големо и мало увоз-
извоз �МАРГОНИ� Велес, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

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

ва извршувањето на решението. 
Од Основниот суд во Велес.                              (6032) 

___________ 
 
Се свикува Собрание на доверители на должниците 

Македонка Ткаенини АД Штип, во стечај и Македонка 
Предилница АД Штип, во стечај. 
Собранието ќе се одржи за расправање за условите 

и начинот за продавање на должниците. 
Собранието ќе се одржи во сала бр. 3 во Основниот 

суд во Штип на 20.03.2003 година и тоа: 
За должникот Македонка Ткаенини АД Штип, во 

стечај во 10 часот, 
За должникот  Македонка Предилница АД Штип, 

во стечај во 11 часот. 
Од Основниот суд во Штип.                              (6112) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 18/2003 
од 20.02.2003 година, отвори стечајна постапка према 
должникот Трговец поединец Петрески Борислав Мар-
јан СУРУН КОМЕРЦ  за трговија на мало, со седиште 
во с. Дупјачани, запишан во регистарска влошка 01001-
5617?-6-01-000, на Основниот суд во Битола, со основна 
дејност трговија на мало во продавници претежно со 
храна, пијалаци и тутун, со жиро сметка 3000200000 во 
Комерцијална банка АД Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклучу-

ва, поради тоа што должникот нема имот ни за покрива-
ње на трошоците на постапката. 

  Од Основниот суд во Прилеп.                            (6124) 
___________ 

 
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 16/2003 

од 20.02.2003 година, отвори стечајна постапка према 
должникот Приватно претпријатие за производство, 
промет и услуги СУРУН КОМЕРЦ со седиште во с. 
Дупјачани, запишан во регистарска влошка  1-13725 на 
Окружниот стопански суд во Битола, со основна дејност 
полјоделство, со жиро сметка 41100-601-26107 во Аген-
цијата за работа со блокирани сметки Филијала  Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклучу-

ва, поради тоа што должникот должи само на единстве-
ниот основач 

  Од Основниот суд во Прилеп.                            (6128) 
___________  

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 26/2003 
од 27.02.2003 година, отвори стечајна постапка према 
должникот  Друштво за производство, превоз, услуги и 
трговија ИГОМАРИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со се-
диште на ул. �Цар Самоил� бр. 28, запишан во регистар-
ска влошка 01012597?-8-03-000, на Основниот суд во 
Битола, со основна дејност превоз на стоки во друмски-
от сообраќај, со жиро сметка 300020000066185 во Ко-
мерцијална банка  филијала Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклучу-

ва, поради тоа што должникот должи само не единстве-
ниот основач. 

  Од Основниот суд во Прилеп.                            (6129) 
___________  

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Ст. бр. 30/02 од 07.02.2003 година, се отвора стечајна 
постапка над Млекарата Овче поле ДОО Св. Николе, 
но истата не се спроведува поради тоа што имотот на 
должникот влегува во стечајната маса, не е доволен за 
намирување на трошоците по постапката. 
Стечајната постапка над Млекара Овче поле ДОО 

Св. Николе, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот Млека-

ра Овче поле ДОО Св. Николе, да се брише од тргов-
скиот регистар. 
Од Основниот суд во Штип.                              (6130) 

___________  
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение 

на овој суд Ст. бр. 22/2003 од 03.03.2003 година, отворена 
е стечајна постапка над должникот Трговско друштво ПЕ-
РО ТРАНС Драге и Доста ДОО од Гостивар, но истата не 
се спроведува поради немање на имот, па отворената сте-
чајна постапка над должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                        (6131) 

___________  
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица под Ст. бр. 21/2003 од 11.03.2003 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ДТ  Василев ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Струмица, со жиро сметка бр. 
220421100165696 што се води при Македонска банка 
Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува пора-
ди немање имот на должникот заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

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

пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица.                       (6132) 
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Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица под Ст. бр. 29/2003 од 11.03.2003 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ДПУТ  �Пикасо� 
ДООЕЛ од Струмица, со жиро сметка бр. 
220421100224090 што се води при Македонска банка 
Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува пора-
ди немање имот на должникот заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

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

пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица.                       (6133) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 72/03 од 12.03.2003 година се отвора 
стечајна постапка над должникот  Трговско друштво за 
угостителство, туризам и трговија на големо и мало 
УНИВЕРЗ Неџмедин ДООЕЛ експорт-импорт, со седи-
ште на  ул. �Методија Митевски� бр. 9/4/3,  со жиро сме-
тка 300000001401395 и 260-0004217713-25 и регистар-
ска влошка 02005938?-8-09-000,  при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I- Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Тргов-

ско друштво за угостителство, туризам и трговија на го-
лемо и мало УНИВЕРЗ Неџмедин ДООЕЛ експорт-им-
порт, 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.                (6116) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 62/03 година, се отвора стечајна по-
стапка над должникот  Приватна здравствена организа-
ција - ординација за општа медицина �ВИТА-Л� Ц.О. со 
седиште на  ул. �Рилски Конгрес� бр. 103,  со жиро сме-
тка 300000001281406 и регистарска влошка 1-67371-0-0-
0,  при регистарот на Основниот суд Скопје I- Скопје и 
истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот При-

ватна здравствена организација - ординација за општа 
медицина �ВИТА-Л� Ц.О., 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.                (6117) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 64/03 од 12.03.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот  Друштво за произ-
водство, трговија и услуги ГОКИТО ДООЕЛ експорт-
импорт, со седиште на  ул. �Ташко Караџа� бр. 6/1-8,  со 
жиро сметка 40110-601-479821 и регистарска влошка 
02039636?-8-03-000,  при регистарот на Основниот суд 
Скопје I- Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Друш-

тво за производство, трговија и услуги ГОКИТО ДОО-
ЕЛ експорт-импорт, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I- Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.                (6118) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 51/03 од 11.03.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот  Трговско друштво за 
производство, трговија и услуги ГЛИ-ВИО Глигор ДО-
ОЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на  ул. �Вера 
Јоциќ� бр. 16/34,  со жиро сметка 200000013719187 при 
стопанска банка АД Скопје и регистарска влошка 
02027663?-8-03-000,  при регистарот на Основниот суд 
Скопје I- Скопје и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Тргов-
ско друштво за производство, трговија и услуги ГЛИ-
ВИО Глигор ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, се заклу-
чува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.                (6119) 

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

шение I. Ст. бр. 529/02 од 25.12.2002 година, е отворена 
стечајна постапка над должникот  Трговско друштво за 
промет и услуги �АЛЕКС- ИМПЕКС� Александар и 
други ДОО експорт-импорт - Скопје, со седиште на  ул. 
�Огражден� бр. 4/1-7,  и жиро сметка 40120-601-102254 
и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Тргов-

ско друштво за промет и услуги �АЛЕКС  ИМПЕКС� 
Александар и други ДОО експорт-импорт - Скопје, со 
седиште на  ул. �Огражден� бр. 4/1-7,  и жиро сметка 
40120-601-102254  се заклучува. 
Да се објави оглас во �Службен весник на РМ� и на 

огласната табла во судот. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар  кој го води овој суд.   
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (6137) 

___________ 
 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 10/03 од 07.03.2003 година, е заклучена сте-
чајната постапка над Претпријатието за производство и 
трговија на големо и мало �Солар - Текс� ц.о. извоз-
увоз Куманово, ул. �Народна Револуција� бр. 103. 
По правосилноста на решението должникот да се из-

брише од регистарот на претпријатието што се води при  
Основниот суд Скопје I- Скопје. 
Од Основниот суд во Куманово.                       (6145) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 74/03 од 12.03.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот  Претпријатие за 
производство, трговија и услуги �МАБУ� Инк. ДОО екс-
порт-импорт, со седиште на  ул. �АВНОЈ� бр. 68/19,  со 
жиро сметка 40100-601-105919 и регистарска влошка 1-
13817-0-0-0,  при регистарот на Основниот суд Скопје I- 
Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Прет-

пријатие за производство, трговија и услуги �МАБУ� 
Инк. ДОО експорт-импорт, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I- Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.                (6179) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека 

со решение II. Ст. бр. 87/03 од 11.03.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот  Друштво 
за трговија и услуги ГРИЗЛИ ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-
извоз, со седиште во с. Трубарево,  со жиро сметка 
210-0561350701-85 при Тутунска банка АД Скопје и 
регистарска влошка 02044455?-8-01-000,  при реги-
старот на Основниот суд Скопје I- Скопје и истата 
не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Друш-

тво за трговија и услуги ГРИЗЛИ ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-
извоз, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.                (6180) 



20 март 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 17 - Стр. 15 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 4/03 од 17.02.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот  Производно трговско 
претпријатие �ЕКСПЕРТ-СМ� ДОО експорт-импорт 
Скопје, со седиште на  ул. �Владимир Комаров� бр. 20-
1/2,  со жиро сметка 40100-601-286419 и регистарска 
влошка 1-51744-0-0-0,  при регистарот на Основниот 
суд Скопје I- Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Произ-

водно трговско претпријатие �ЕКСПЕРТ-СМ� експорт-
импорт ДОО Скопје,  се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I- Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.                (6181) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение на овој 

суд II. Ст. бр. 345/01 од 13.02.2003 година,  објавува дека 
се заклучува стечајната постапка отворена  над должни-
кот  Услужно трговско, транспортно претпријатие �ЕВ-
РО-ТРАНС� Скопје, со седиште на  ул. �Маџари� бр. 12-
а,  и жиро сметка 40110-601-403703 - Агенција за блоки-
рани сметки, запишан во судскиот регистар во регистар-
ска влошка 1-52036-0-0-0 со решение на овој суд III. Ст.  
бр. 345/01 од 28.11.2001 година. 
Должникот да се брише од судскиот регистар при 

Основниот суд  Скопје I- Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.                (6210) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд II. Ст. бр. 390/2002 од 02.10.2002 го-
дина, отворена е стечајна постапка над должникот  Тр-
говско друштво за производство, трговија и услуги 
ПРИМА ТРАДЕ Димитар ДООЕЛ Скопје, со седиште 
на  ул. �Лука Геров� бр. 50/1-10,  и жиро сметка  број 
300000001078579 при Комерцијална банка а.д. Скопје, 
па истата не се спроведува и се заклучува отворената 
стечајна постапка над должникот Трговско друштво за 
производство, трговија и услуги ПРИМА ТРАДЕ Дими-
тар ДООЕЛ Скопје . 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот на претпријатија при  овој суд.   
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (6143) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд Ст.бр.501/96 од 23.10.1996 година, 
е отворена стечајна постапка над должникот ППУТ 
�РЕШ АЏАМ КОМПАНИ� од Скопје, ул. �Дижонска� 
бр. 1/23. 
За стечаен судија е одреден Драган Николовски, су-

дија при овој суд. 
За стечаен управник е одреден Радосав Кипровски 

од Скопје, ул. �АСНОМ� бр. 8/3-36. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 

да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија� до стечајниот совет, со пријава во 
два примерока со докази. 
Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-

те кон стечајниот должник без одлагање. Рочиште за 
испитување на пријавените побарувања се закажува на 
ден 24.04.2003 година во 10,00 часот, во судница бр. 
ХХIII - трети кат, нов дел. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.          (1990) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV.Ст.бр.96/03 од 14.03.2003 година, е отворе-
на стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство трговија и услуги увоз-извоз СЛАВИЈА КОМ 
ДОО, со седиште на бул. �Јане Сандански� бр. 72, со 
жиро сметка 220521100233203 и регистарска влошка 
02044558?-3-03-000 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Друштво за производство трговија и услуги увоз-извоз 
СЛАВИЈА КОМ ДОО, 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.          (6316)          

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

шение на овој суд II.Ст.бр.96/03 од 03.03.2003 година, е 
отвора стечајна постапка над должникот Трговско друш-
тво за кинематографија, трговија, угостителство и услу-
ги СТУДИО ПРЕСС Љупчо и Вангел ДОО увоз-извоз 
Скопје, со седиште на ул. �Пиринска� бр. 28, жиро сме-
тка број 300000001261715 при Комерцијална банка АД 
Скопје, со регистарска влошка бр. 02011666?-3-01-000, и 
истата не се спроведува и се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.          (6328) 

_______________________________________________ 
 

Л И К В И Д А Ц И И 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд II Л. бр. 96/2002 година, донесено од 
овој суд на 10.03.2003 година е завршена ликвидацијата 
над Претпријатието за промет на големо и мало �ЉУМА-
ПРОМЕТ� ДОО увоз-извоз Тетово, со седиште на ул. �126� 
бр. 22 со жиро сметка 41500-601-17816, и истото се брише 
од регистарот на овој суд. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје.          (6182)     

___________  
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Л. бр. 36/02 од 06.03.2003 година, е отворена ликвида-
циона постапка над Друштвото за производство, трго-
вија и услуги Елмас Варелиови Сашко и Марјан јтд 
увоз-извоз Кочани но  истата не се спроведува бидејќи 
должникот не располага со имот за покривање на тро-
шоците во постапката. 
Ликвидационата постапка над Друштвото за произ-

водство, трговија и услуги Елмас Варелиови Сашко и 
Марјан јтд увоз-извоз Кочани, се заклучува. 
По правосилноста на решението ликвидациониот 

должник  да се брише од трговскиот регистар што се 
води при овој суд. 
Од Основниот суд во Штип.                              (6292) 

___________  
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Л. бр. 68/00 од 10.03.2003 година, е отворена ликвида-
циона постапка над Претпријатието за трговија и услу-
ги Такуш Св. Николе но  истата не се спроведува би-
дејќи должникот не располага со имот за покривање на 
трошоците во постапката. 
Ликвидационата постапка над Претпријатието за 

трговија и услуги Такуш Св. Николе, се заклучува. 
По правосилноста на решението ликвидациониот 

должник  да се брише од судскиот регистар што се во-
ди при овој суд. 
Од Основниот суд во Штип.                              (6294) 

___________  
Ликвидаторот Сретен Тодоровиќ од Скопје, бул. 

�Јане Сандански� бр. 83-1/31, запишан во судскиот ре-
гистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-
ние П. Трег. бр. 6252/2002 од 30.12.2002 година, обја-
вува дека Друштвото за производство, промет и услуги 
ИВИ-КОЗМЕТИКА Валентин ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, бул. �Јане Сандански� бр. 15/1-19, со број на 
жиро-сметка 300000000440804 отворена при Комерци-
јална банка а.д. Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 90 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 90 дена од последната објава. Оваа 
објава е трета, односно последна објава. 
Од ликвидаторот.                                           (6267)                         
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Л. бр. 13/2003 од 14.02.2003 го-
дина, е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за трговија и транспорт МИЛКО екс-
порт-импорт - Скопје, со седиште на ул. �Тодор Чан-
гов� бр. 19/29, со жиро-сметка бр. 30000000092587 при 
Комерцијална банка АД - Скопје. 
За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-

ковски од Скопје, со стан на ул. �Крсте Мисирков� бр. 59. 
Се покануваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарувања во рок од 30 дена од објавување-
то на огласот во �Службен весник на РМ�, до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 3 месеци од денот на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.          (6302) 

__________ 
 

Ликвидаторот Момир Степаноски од Скопје, ул. 
�Ташко Караџа� бр. 26/34, запишан во судскиот реги-
стар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
П.Трег.бр.5897/02, објавува дека Друштвото за произ-
водство, трговија, угостителство и услуги МОМИ-
МАРК ДОО експорт-импорт, со број на жиро-сметка 
300000000892921 отворена при Комерцијална банка 
АД - Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена од 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.                                        (6307) 
__________ 

 
Ликвидаторот Арминовски Мито од Скопје, со стан 

на ул. �Петар Манџуков� бр. 23б, запишан во судскиот 
регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
број П.Трег.370/03, објавува дека Трговското друштво 
ГЛОБУС ФРУИД Азем и други ДОО експорт-импорт 
Скопје, со жиро сметка бр. 300000001138040 отворена 
при Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена од обја-
вување на огласот во �Службен весник на РМ� до ли-
квидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.   
Од ликвидаторот.            (6311) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л.бр.9/03 од 

04.03.2003 година, отвори ликвидациона постапка над 
Друштвото за производство, трговија и услуги Стелма 
увоз-извоз ДООЕЛ Штип, и истата поради немање на 
имот се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води во Основниот 
суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                         (6109) 

__________ 
 

Основниот суд во Штип, со решение Л.бр.26/03 од 
04.03.2003 година, отвори ликвидациона постапка над 
Производно трговското претпријатие за промет на го-
лемо и мало, увоз-извоз �ИЛЕПРОМ� П.О Штип, и 
истата поради немање на имот се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води во Основниот 
суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                         (6110) 

__________ 
 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Л.бр.12/03 од 17.02.2003 година, се отвора ликвидацио-
на постапка на Трговското друштво за трговија Летува-
лиште ДООЕЛ увоз-извоз Стар Дојран. 
Ликвидационата постапка над Трговското друштво 

за трговија Летувалиште ДООЕЛ увоз-извоз Стар До-
јран, се заклучува. 

Имотот на друштвото се доделува на содружникот 
Николова Снежана во вредност од 14.000,00 ЕУР или 
во денарска противвредност од 870.200,00 денари сме-
тано по курс од 62.1578 ден. за 1 ЕУР и тоа деловен 
простор од 100 м2 кој се наоѓа во Стар Дојран бб на 
к.п. бр. 70/2 во КО Стар Дојран. 
По правосилноста на решението ликвидациониот 

должник да се брише од судскиот регистар при овој суд. 
 Од Основниот суд во Штип.                         (6111) 

__________  
Ликвидаторот Симјановска Тања, дипл.правник од 

Тетово, ул. �120�, лам.3, лок.2, запишан во трговскиот 
регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-
ние П.Трег.бр.5952/2002 од 25.12.2002 година, објавува 
дека Друштвото за производство, трговија и услуги 
БО-ДИМ Бобан ДООЕЛ експорт-импорт с.Брвеница, 
со жиро сметка 540000000025090 во Тетовска банка 
АД Тетово, 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.            (6113) 

__________  
Ликвидаторот Симјановска Тања, дипл.правник од 

Тетово, ул. �120�, лам.3, лок.2, запишан во трговскиот 
регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-
ние П.Трег.бр.494/2003 од 18.02.2003 година, објавува 
дека Трговското друштво за производство, трговија, 
угостителство и услуги БУЦЕ-ПРОМЕТ ДООЕЛ увоз-
извоз Тетово, ул. �М.Тито� бр. 114/2, 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.                          (6114) 

__________ 
 

Ликвидаторот Глигор Ивановски од Штип, ул. 
�Ванчо Прке� бр. 48/8, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд во Штип, со решение 
П.Трег.бр.124/03 од 13.02.2003 година, објавува дека 
Друштвото за производство, трговија и услуги Монт-
Термо Сашко Стојанов и др. јтд Штип, ул. �Митрашин-
ска� бр. 5, е во ликвидација - втора објава. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (6115) 

___________  
Ликвидаторот Билјана Јакимовска од Скопје, ул. 

�Маршал Тито� бр. 41, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
П.Трег.бр.200/2003, објавува дека Друштвото за произ-
водство, трговија, услуги и шпедиција ЛУНА ФЕШН 
КОМПАНИ Билјана и Ленче ДОО Скопје, со број на 
жиро-сметка 200000014730024 отворена при Стопанска 
банка АД 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 3 месеци од последната објава.   
Од ликвидаторот.            (6366) 

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

шение на овој суд I.Л.бр.1017/99 од 27.12.2002 година, е 
завршена ликвидацијата над Претпријатието за транспорт 
и меѓународна шпедиција �ДАЛШПЕД� ДОО експорт-
импорт - Скопје, со седиште на ул. �Карпош III�, лок. 130, 
II кат, со жиро сметка број 40120-601-351945, и истото се 
брише од трговскиот регистар на овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (6372) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I.Л.бр.947/99 од 03.03.2003 година, 
е завршена ликвидацијата над Претпријатието за услу-
ги, производство и промет �АРТЕЛ� ДОО експорт-им-
порт - Скопје, со седиште на ул. �Дане Крапчев� бр. 16, 
со жиро сметка бр. 40100-601-333275, запишан во суд-
скиот регистар со регистарска влошка бр. 1-58581-0-0-
0, и истото се брише од судскиот регистар на овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (6373) 

__________  
Ликвидаторот Блаже Петрушев од Скопје, ул. �Ма-

риовска� бр. 15, запишан во судскиот регистар при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
П.Л.бр.10/2003 од 04.02.2003 година, објавува дека Про-
изводно услужното претпријатие �ЗМАЈ КОМЕРЦ� ЦО 
увоз-извоз Скопје, со регистарски број 1-49664-0-0-0, се-
диште на ул. �Мариовска� бр. 15, со број на жиро сметка 
40100-601-277150 отворена при ЗПП, Филијала Скопје - 
Агенција за блокирани сметки на учесниците во платни-
от промет - 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.                          (6376) 
__________  

Ликвидаторот Ацо Дамчевски од Скопје, ул. �Дрез-
денска� бр. 15-1/9, запишан во судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
П.Трег.бр.309/2003, објавува дека Друштвото за произ-
водство, промет и интелектуални услуги АЛЕГРА ДО-
ОЕЛ експорт-импорт Скопје, со број на жиро сметка 
300000001172766 отворена при ЗПП, Филијала - Ко-
мерцијална банка, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (6397) 

__________ 
 

Ликвидаторот Нурковиќ Садија од Скопје, ул. �Џон 
Кенеди� бр. 5/1-22 Скопје, запишан во судскиот реги-
стар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
П.Трег.бр.11/03, објавува дека Друштвото за произ-
водство, промет и услуги А.Т. - КОМПАНИ Ариф ДО-
ОЕЛ извоз-увоз Скопје, ул. �Христифор Жефаровиќ� 
бр. 7/21, Скопје, со жиро сметка 260-000505530049 
отворена при АД Радобанк, 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 од последната објава. 
Од ликвидаторот.            (6416) 

_______________________________________________ 
 

Н О Т А Р С К И   О Г Л А С И 
 
Се продава недвижност на  сосопственикот  Зоран 

Елезовски од Маџари, ул. �Палмиро Тољати� бр. 51, 
идеален дел кој е евидентиран на КП 220/7 под објект 
57 м2 и двор 423 м2 за понуда од 14.250 евра во денар-
ска противвредност  во рок од 30 дена.  Во спротивно, 
се продава на трето заинтересирано лице, купувач, а 
сосопственикот го губи предимственото право. 
Огласот да се достави до нотарот Бабиќ Матилда, 

Автокоманда - Пензионерски дом, ул. �Јани Лукров-
ски� бб на П.Л. 361 К.О. Маџари.                           (6084) 

___________ 
 
Врз основа на договор за хипотека со својство на 

извршна исправа, составен во форма  на нотарски акт 
од Љубица Моловска - Центар Скопје, под ОДУ бр. 
42/03 склучен помеѓу: 

Тутунска банка АД Скопје, како заложен доверител 
и �Караорман� Акционерско друштво за трговија, уго-
стителство и услуги увоз-извоз Скопје со седиште на 
ул. �Перо Наков� бб, Скопје заложен должник. 
Засновано е заложно право, хипотека од прв ред врз 

деловен простор во Скопје, на ул. �Никола Вапцаров� 
бр. 15 на КП 12026 во КО центар 1 зграда 1 влез 1 при-
земје намена на зграда 570 со вкупна површина од 224 
м2 сопственост на заложниот должник видно од имотен 
лист 9401 заверен под број 1120/2947 од 11.02.2003 го-
дина издаден од ДЗГР за премер и катастар Скопје, 
прилог на актот означен со спис �б�.          (6100) 

___________ 
 

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во 
Општина Чаир, ги известува сосопствениците и сопс-
твениците на граничните парцели со парцелата КП бр. 
271 лозје трета класа во место викано �Велики Крст� 
со површина од вкупно 3534 м2 КО Г и Д Оризари дека 
сопственикот на наведената парцела Михајловски Сла-
вко со живеалиште во Скопје, на ул. �Саса� бр. 2/18, го 
продава својот идеален дел (48/97) од наведената пар-
цела по вкупна цена од 93.000,00 денари. 
Доколку наведените лица сакаат да го користат пре-

димственото право за купување предвидено во Законот 
за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена 
од објавувањето на овој оглас, да ја депонираат купо-
продажната цена во нотарски депозит. Во спротивно 
продавачот ќе ја продаде на друг купувач.          (6066) 

___________ 
 
Се врши продажба на земјоделско земјиште КП 

број 706/2, план 6, скица 9, место викано �Леса� култу-
ра нива, класа 5, површина 1003 м2 во КО Бадар сопс-
твеност на Стојов Сашо од Скопје, ул. �Анри Барбис� 
бр. 17 А, по цена 4 евра од метар  квадратен, во денар-
ска противвредност. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

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

до нотарот Матилда Бабиќ, ул. �Јани Лукровски� бр. 3, 
Пензионерски дом - Автокоманда Општина Гази Баба, 
Скопје.                                                                        (6050) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште - овошна градина, 

лоцирана на КП бр. 959 за КО Мешеишта во м.в. �Влак 
со вкупна површина од 265 м2 сопственост на Мицко-
ски Гоце од Охрид, ул. �Г. Делчев� бр. 365 за цена од 
30,00 денари по метар квадратен. 
Се повикуваат сите сосопственици и соседи чие 

земјиште граничи со земјиштето што се продава, пис-
мено да се изјаснат дали се заинтересирани за прифаќа-
ње 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 достават 

до нотарот Момана Иваноска од Охрид,  ул. �Македон-
ски Просветители� бр. 8 (мезанин).                        (6301) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште - нива построена  

на КП бр. 34/2-1 на м.в. �Свинци� нива од 6-та класа со 
површина од 1.000 м2, заведено во ПЛ бр. 69 за КО - 
Ново Село-2, сопственост на Зафироска в.д. Кузман 
Десанка за цена од 15.000,00 денари. 
Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со зем-

јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија�, писмено да се изјаснат за прифаќање на по-
нудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Филип Трифуновски, ул. �Браќа Ѓиноски�  
бр. 73,  Гостивар.                                                       (6303) 
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Се продава земјоделско земјиште   нива построена  

на КП бр. 1168/1-18-41 на м.в. �Село� нива од 6-та кла-
са со површина од 1146 м2 и ливада построена на КП 
бр. 1169/18-41 на м.в. �Село� ливада 6-та класа со по-
вршина од 500 м2 заведени во ПЛ бр. 651 за КО - Ма-
врово, сопственост на Манојловски Крсте Јордан од с. 
Маврово - Гостивар, за цена од 658.000,00 денари.   
Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со зем-

јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија�, писмено да се изјаснат за прифаќање на по-
нудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Филип Трифуновски, ул. �Браќа Ѓиноски�  
бр. 73, Гостивар.                                                        (6304) 

___________ 
 
Врз основа на нотарски акт Договор за залог, ОДУ бр. 

50/03 од 07.03.2003 година, склучен помеѓу Охридска 
банка а.д. Охрид како заложен доверител и А.Д. Илинден 
- Струга, Танас Трајкоски од Струга и Радован Трајкоски 
од Струга, сите како заложни должници, засновано е за-
ложно право од прв ред врз недвижниот имот: Недвижен 
имот сопственост на заложниот должник: А.Д. �Илинден� 
Струга, Деловен простор во станбена зграда на ул. �Сла-
веј Планина� во УЕ-4 и тоа во ламела �А-2� и тоа  локал 
број 2, 3, 4, 5 и 6 и Деловен простор во станбена зграда за 
пазар на ул. �Славеј Планина� во УЕ - 4 и тоа во ламела 
�А-3� и тоа  локал број 1, 2 и 3, сите во вкупна површина 
од 252,52 м2. 2. Станови во станбена зграда на ул. �Ристо 
Крле� во Струга, и тоа  Стан �Д-2�, �Г-2� и �В-4� во вкуп-
на површина од 151,03 м2 и Деловни простори во станбе-
на зграда на ул. �Ристо Крле� во Струга и тоа  Деловен  
простор - локал број 1, 5, 6, 7 и 8 во вкупна површина од 
131,80 м2. 3. Станови во станбена зграда на ул. �Пролетер-
ски  бригади� во Струга и тоа: Стан �В-1�, �Д-2�, �В-2�, 
�Г-2�, �А-3�, �В-3�, �Г-3�, �Е-4�, �Г-4�, �Б-4�, �В-4�, �Ѓ-
4�, �Д-4�, во вкупна површина од  1086 м2 и Деловен про-
стор број 10 во површина од 34,80 м2  5. Деловен простор 
на ул. �Владо Малески� Деловен простор бр. 2034,97 м2. 
6. Недвижен имот познат како Управна зграда на ул. 
�Босна Путеви� и 7. Деловен простор - управни просто-
рии во  станбената зграда на ул. �Пролетерски Бригади� 
во површина  од 415,70 м2, и врз недвижниот имот сопс-
твеност на заложните должници Танас Тајкоски и Радо-
ван Трајкоски, опишан како: КП бр. 177 по ПЛ бр. 1326 за 
КО Струга.                                                                        (6305) 

___________ 
 
Се разменува недвижен имот: ниви за КО Кукуреча-

ни и тоа КП 3443/1 со површина од 5367 м2 на м.в. �Кал-
дрма� класа 2, запишана во Имотен лист бр. 1470 за КО 
Кукуречани, нива класа 5  на м.в.�Гавран� на КП 4715 
во површина од 2524 м2 запишана во Имотен лист бр. 
221 за КО Кукуречани, сопственост на Петровска Лена 
од с. Кукуречани, нива класа 3 на м.в. �Црнотица� на КП 
918 за КО Кукуречани, во површина од 2177 м2, нива 
класа 2 на м.в. �Кадрма� на КП 2399 за КО Кукуречани, 
во површина од 3179 м2, нива класа 4 на м.в. �Гавран� на 
КП 4717 за КО Кукуречани, во површина од 2484 м2 си-
те запишани во Имотен лист бр. 855 за КО Кукуречани, 
сопственост на Петровски Киро од с. Кукуречани. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се разменува во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во �Службен весник на РМ �, писмено да 
се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, 
го губат правото на првенствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Петровска Лена од с. Кукуречани, за што е 
согласен и Петровски Киро.                                    (6135) 

___________ 
 

Сопственикот Атанасоска Славица од Прилеп, ул. 
�И. Игески� бр. 7, врши продажба на својот идеален 
дел од 1737/8297 од недвижниот имот-земјоделско зем-
јиште заведено во Имотен лист број 12089 за КО При-

леп парцела број 1638 место викано �Сарика� нива кла-
са 3 со површина од 7798 м2 и парцела број 1639 место 
викано �Сарика� лозје класа 3 со површина 499 м2 или 
вкупно 8297 м2, купопродажната цена за недвижниот 
имот изнесува 15.000 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците, сопствениците чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се разменува во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во �Службен весник на Р. Маке-
донија�, писмено да се изјаснат за прифаќање на понуда-
та. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Боге Дамески, ул. �Кузман Јосифовски� бр. 
8, Прилеп.                                                                  (5136) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: цела идеа-
лен дел К.П. бр. 80/2-2-3 ливада-нива од 5 класа на м.в. 
�Арателикес� во површина од 1459  м2  по П.Л. бр. 732 
за К.О. Форино, сопственост на Адеми Исен Аќир од с. 
Форино, за купопродажна цена од 112.000,00 денари. 
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

Законот за земјоделското земјиште (�Службен весник 
на РМ� бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање  во рок од 30 дена од денот на објавувањето на ог-
ласот во �Службен весник на РМ�, писмено да се изјас-
нат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат 
правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. �Кеј 
Братство� бр. 5-А.                                                     (6138) 

___________ 
 
Се продава  земјоделско земјиште: 10/20 идеален дел 

од КО Сирково, КП бр. 2114, план 64, скица 508, место 
викано �Бозовец� култура - лозје, класа 2 со вкупна по-
вршина од 7.587 м2 сопственост на Благоја Стојановиќ 
(7/20 идеален дел) и Миле Илич (3/20) од Скопје, еви-
дентирано на Поседовен лист бр. 531 издаден од Држа-
вен завод за геодетски работи Одделение за премер и ка-
тастар Кавадарци, за цена од 100.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.                                                                 (6139) 

___________ 
 
Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во 

општина Чаир, ги известува сопствениците на гранич-
ните парцели со парцелата К.П. бр. 1090, нива петта 
класа, во м.в. �Крушје�, со површина од вкупно 3114 
м2, КО Кучевиште, дека сопственикот на наведената 
парцела Ратко Цуциќ, с. Кучевиште, ја продава наведе-
ната парцела по цена од 100 денари за еден м2.  
Доколку наведените лица сакаат да го користат пре-

димственото право на купување предвидено во Законот 
за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена 
од објавувањето на овој оглас, да ја депонираат купо-
продажната цена во нотарски депозит. Во спротивно, 
продавачот ќе ја продаде на друг купувач.            (6298) 

___________ 
 

Се продава недвижен имот-нива, 3-та класа, со 
вкупна површина од 3.750 м2, што се наоѓа на К.П. 
720/1, м.в. �Орман�, КО Идризово, сосопственост на 
Горан и Зоран Димишкови од Скопје. 
Се повикуваат сопствениците на парцелите што 

граничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во �Службен весник 
на Република Македонија�, доколку се заинтересирани 
да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудата. 
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Доколку не се јават во наведениот рок, истите го 

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

во нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџов-
ска од Скопје, на ул. �Иван Козаров� бр. 24, лок. 23 
(ДТЦ �Стара Рампа�).                                               (6327) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште: идеална 1/13 од 

нива, К.П. бр. 431/1, план 3, скица 11, во м.в. �Старо 
Џаде�, класа 4, со површина од 3501м2, заведена во По-
седовен лист бр. 409, за КО Љубодраг, на име на Сто-
илковска Радмила од с. Љубодраг. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твеници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во �Службен весник на РМ�, писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротив-
но, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Марјан Коцевски од Куманово, ул. �11 
Октомври� бр. 4.             (6396) 

___________ 
 

Се продава недвижен имот: К.П. бр. 114/2, на м.в. 
�Патарица�, нива, класа 3, со вкупна површина од  
1243м2, кој имот е подробно опишан во Поседовен 
лист 107, за КО Олевени, сопственост на Стево Тасев-
ски од с. Олевени, Битола, за купопродажна цена од 
20.000,00 денари. 
Се повикуваат лицата, кои полагаат право на пре-

димство на купување и тоа сосопствениците, заеднич-
ките сопственици и соседите чие земјиште граничи со 
недвижниот имот, на предмет на продажбата во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот во �Служ-
бен весник на РМ�, писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
предимство на купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Виолета Ангеловска, ул. �Јосиф Јосифов-
ски� бб, 7000 Битола.                            (6400) 

___________ 
 

Над недвижен имот сопственост на Друштвото за 
трговија ФЛЕР КОМЕРЦ ДООЕЛ, ул. �Ангел Трајчев� 
бр. 28, Свети Николе, кој се наоѓа во КО Свети Нико-
ле-ГР, К.П. бр. 10022, згр. 1, вл. 1, кат ПР, намена на 
зграда 00570, м.в. �Плоштад Илинден 58�, собност 002, 
мат. на градба 891, со површина од  72м2, право на нед-
вижност 831, основ на градба 1, година на градба 969, 
список на измени 16-96, заведен во Имотен лист бр. 18, 
лист Б, издаден од ДЗГР-Одделение за премер и ката-
стар Свети Николе, со Договор за залог на недвижен 
имот, заверен кај нотарот Благој Насков, под ОДУ бр. 
23/3 од 05.03.2003 година, во корист на заложен дове-
рител Стопанска банка АД Скопје, за обезбедување на 
парично побарување во износ од 600.000,00 денари.  
                                                        (6402) 

___________ 
 

Се продава недвижност и тоа: К.П. бр. 532, м.в. 
�Град�, двор со П=452м2, и К.П. бр. 532/1, м.в. �Град�, 
под објект со П=105м2,, заведени во ПЛ. бр. 4407, за КО 
Кичево, сопственост на должникот Зенку Хајрадин, ул. 
�Ц. Јаковлески� бр. 57, Кичево, по пат на усно јавно над-
давање, со почетна најниска цена од 12.276.000,00 МКД, 
согласно изјавата за извршена проценка од стана на хи-
потекарниот должник, а преку неговиот полномошник 
Ѓорѓи Пили, адвокат од Битола, кое ќе се одржи во про-
сториите на нотарската канцеларија на нотарот Иса Ај-
дини, ул. �Кузман Јосифовски Питу� бб, на ден 
28.03.2003, со почеток во 15,00 часот. Заинтересираните 
лица за купување на заложената недвижност ќе можат 
да учествуваат на усно јавно наддавање, доколку најдоц-
на до денот на усното јавно наддавање положат 10% од 
утврдената најниска почетна цена на недвижноста. 

Заложената недвижност може да се разгледа од 
страна на заинтересираните лица секој работен ден од 
14-16,00 часот, со одобрение на нотарот Иса Ајдини. 
Наддавањето се заклучува по истек на три минути 

непосредно по ставањето на најповолната понуда. Ку-
пувачот е должен да ја положи вкупната купопродажна 
цена најдоцна во рок од 8 дена од денот на продажбата. 
Во спротивно, го губи правото на враќање на гаранци-
јата. Данокот на промет на предметната недвижност го 
плаќа купувачот. 

___________ 
 

Над недвижниот имот, сопственост на ДТУ КЛИ-
СУРА Сафет ДООЕЛ, с. Желино, кој недвижен имот 
претставува деловен објект-стовариште со површина 
од  2100м2, од кој продажен салон од  202м2 и настреш-
ница од 298м2, изградени на К.П. бр. 2227/9, план број 
6, скица број 15, на м.в. �Клисура�, под објект со повр-
шина од  370м2, и неплодно земјиште со површина од  
1730м2, по Поседовен лист број 1175, за КО Желино 
издаден од ДЗГР-Тетово и над подвижните предмети 
сопственост на ДТПТ АГРОПОЛОГ-В Вехап ДООЕЛ 
с. Желино, кои претставуваат: товарно возило, Dajmler-
benz, со броја на шасија 61702315158667 и рег. бр. ТЕ-
402-BN, товарно возило, Volkswagen, со број на шасија 
WV2ZZZ70ZRH029993 и рег. бр. ТЕ-857-CA, товарно 
возило, Peugeot, со број на шасија VF323B52-15169158 
и рег. ТЕ-402-CC и залиха на гуми по лагер листа на за-
лиха-гуми, е заснован залог со Договор за залог за нед-
вижен имот и подвижни предмети заверени кај нотарот 
Тодор Бошковски од Тетово, под ОДУ бр. 71/03 од 
03.03.2003 година, во корист на заложниот доверител 
Тутунска Банка АД Скопје, за обезбедување на парич-
ни побарување во износ од 320.000 евра.               (6415) 

___________ 
 
Се продава земјиште построено на КП бр. 2087/1 план 

5 скица 11 на место викано �Жданце� култура лозје 3 кла-
са со вкупна површина од 6826 м2 во КО Нерези, сопстве-
ност на Стоилов Стојан од Скопје, според Поседовен лист 
бр. 802 за цена од 580,00 денари за метар квадратен. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

до нотарот Олга Димовска  на ул. �Железничка� бр. 37-
а, Скопје.                                                                    (6429) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот - 350 м2 од лозје, 4-та 

класа со вкупна површина од 10.183 м2, што се наоѓа 
на КП 1307/1, м.в. �Лоза Рупа�, КО Добри Дол, сопс-
твеност на Аце Арсовски од Скопје. 
Се повкуваат сосопствениците како и сопствениците 

на парцелите што граничат со наведената парцела, во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
�Службен весник на Република Македонија�, доколку се 
заинтересирани да ја купат гореопишаната недвижност, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. 
Доколку не се јават во наведениот рок, истите го 

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

во нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџов-
ска од Скопје, на ул. �Иван Козаров� бр. 24, лок. 23 
(ДТЦ �Стара Рампа�).                                               (6428) 

___________ 
 

Се продава недвижен имот -1/3 идеален дел од нива, 
8-ма класа со вкупна површина од 862 м2 што се наоѓа на 
КП 2139, м.в. �Самовила�, КО Батинци и 1/3 идеален дел 
од нива 7-ма класа со вкупна површина од 3.581 м2 што 
се наоѓа на КП 2140/1, м.в. �Самовила�, КО Батинци, 
сопственост на Анисија Славкова од Скопје.  
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Се повикуваат сосопствениците како и сопствениците 

на парцелите што граничат со наведената парцела, во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во �Служ-
бен весник на Република Македонија�, доколку се заинте-
ресирани да ја купат гореопишаната недвижност, писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата. 
Доколку не се јават во наведениот рок, истите го 

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

во нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџов-
ска од Скопје, на ул. �Иван Козаров� бр. 24, лок. 23 
(ДТЦ �Стара Рампа�).                                               (6374) 

___________  
Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП 394 

план 2, скица 4,  викано место �Дабра�, култура нива 
класа 4, со површина од 1882 м2, запишана во поседо-
вен лист бр. 159 за КО Чајлане сопственост на Ристе-
ски Трифун за вкупна цена од 45.000,00 денари.   
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

до нотарот Златко Николовски, бул. �Партизански 
одреди� бр. 68 (барака 6), Карпош, Скопје.           (6381) 

___________  
Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП 393 

план 2, скица 4,  викано место �Дабра�, култура нива 
класа 4, со површина од 1622 м2, запишана во поседо-
вен лист бр. 181 за КО Чајлане сопственост на Ристов-
ски Киро за вкупна цена од 45.000,00 денари.   

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици-
те и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се 
продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во �Служ-
бен весник на РМ�, писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на предимство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Златко Николовски, бул. �Партизански 
одреди� бр. 68 (барак Скопје.           (6382) а 6), Карпош, ___________  
Се продава земјоделско земјиште кое се состои од: 

1/2 идеален дел од нива 4-та класа на КП бр. 1146, план 
3, скица 6, место викано �Под Бунар� со површина од 
1323 м2 запишана во ПЛ бр. 726 за КО Шишево и нива 
4-та класа на КП бр. 1147, план 3, скица 6, место викано 
�Под Бунар� со површина од 882 м2 запишана во ПЛ бр. 
634 за КО Шишево, сопственост на Трпчевски Трпко од 
Скопје, за цена од 80,00 денари за метар квадратен. 
Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопс-

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

до нотарот Снежана Видовска, ул. �Ѓуро Ѓаковиќ� бр. 
74, Скопје.                                          (6398)                         ___________  
Се продава земјоделско земјиште кое се состои од: 

нива 2-ра класа на КП бр. 1507/2, план 3, скица 7, ме-
сто викано �Под Брегој� со површина од 972 м2 запи-
шана во ПЛ бр. 332 за КО Шишево и градина 3-та кла-
са на КП бр. 2243, план 5, скица 10, место викано 
�Шкрки� со површина од 614 м2 запишана во ПЛ бр. 
614 за КО Шишево, сопственост на Трпчевски Илија 
од Скопје, за цена од 80,00 денари за метар квадратен. 
Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопс-

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

до нотарот Снежана Видовска, ул. �Ѓуро Ѓаковиќ� бр. 
74, Скопје.                                                                  (6399) 

М А Л И   О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважечки следните документи: 
Пасош бр. 966910 на име Муказим Бафтироски, с. 

Саждево, Крушево.                                                 (11384) 
Пасош  бр. 1145424 на име Илјази Хајри, с. Градец, 

Гостивар.                                                                    (5608) 
Пасош бр. 0819894 издаден од СВР-Скопје на име 

Тренчевски Јованчо, ул."705"бр.18, нас. "Илинден", 
Скопје.                                                                (6368) 
Пасош 973302/96 издаден од СВР-Скопје на име 

Зирап Хаџиу, с. Рашче, Скопје.                         (6380) 
Пасош 1231121 издаден од СВР-Скопје на име 

Голубовиќ Томислав, ул. "Алжирска" бр.48, Скопје.                                
         (6383) 

Пасош 1755362 издаден од СВР-Куманово на име 
Реџепи Беким, ул. "Р.Луксембург" бр.9, Куманово.                                

         (6386) 
Пасош бр. 1334027/99 издаден од СВР-Скопје на 

име Јакуп Чајани, ул. "Менделеева" бр. 11, Скопје. 
                                                                      (6391) 
Пасош бр. 1693470/02 издаден од СВР-Скопје на 

име Фета Таналари, с. Рашче, Скопје.          (6392) 
Пасош бр. 1352598/00 издаден од СВР-Тетово на 

име Сулемани Идрис, ул. "Ј. Златановски" бр. 79, Те-
тово.                                                                      (6403) 
Пасош бр. 1354190/00 издаден од СВР-Скопје на 

име Фикрет Зуковиќ, ул. "Севастополска" бр. 35, Скоп-
је.                                                                      (6426) 
Пасош бр. 222276 на име Јанакев Миле, с. Добрејци 

бр. 62, Струмица.                                                 (6435) 
Пасош бр. 535037/94 издаден од СВР-Скопје на име 

Сречко Стојановски, ул. "Славка Недиќ" бр. 5, Скопје.
                                                                      (6458) 
Пасош бр. 1343932/00 издаден од СВР-Куманово на 

име Димитријевска Виолета, ул. "Бутелска 17" бр. 6, 
Куманово.                                                       (6461) 
Пасош бр. 971040/97 издаден од СВР-Тетово на име 

Адеми Нухи, с. Вешала, Тетово.                   (6472) 
Пасош бр. 359718/94 издаден од СВР-Скопје на име 

Мирфан  Бајра, ул. "Хо Ши Мин" бр. 306-а, Скопје.                                
         (6508) 

Пасош бр. 328636/94 издаден од СВР-Скопје на име 
Реџеп  Бајра, ул." Хо Ши Мин" бр. 306-а, Скопје.(6510) 
Пасош бр. 1349199 издаден од СВР-Тетово на име 

Мурати Шпенд, ул. "М. Тито" бр. 25/16, Тетово.  (6525) 
Пасош бр. 0278912 издаден од СВР-Скопје на име 

Милан Серафимовски, ул. "11-ти Октомври" бр. 44-3/2, 
Скопје.                                                  (6571) 
Пасош бр. 1658821/02 на име Шабани Едмире, нас. 

"Теферич", Струга.                                        (6626) 
Пасош бр. 1018493 на име Насуфи Аднан, с. Лојане, 

Куманово.                                                       (6628) 
Пасош бр. 1368344 издаден од СВР-Гевгелија на 

име Павиќ Милица, ул. "Самоилова" бр. 18, Гевгелија.
                                                                      (6629) 
Пасош бр. 1338957/00 на име Даскалоски Будимир, 

с. Вевчани, Струга.                                        (6632) 
Пасош бр. 1643982/01 издаден од СВР-Скопје на 

име Екрем Мјаки, ул. "391" бр. 23, Скопје.            (6634) 
Во огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 

84/02 за пасош бр. 0339895 наместо Мангу Костандина 
треба да стои Мангу Костантин, нас. "Црквиште" бр. 
1/9, Ресен.                                          (29520) 
Огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр.16/03 

за пасош бр. 1743839 на име Срџан  Јовановиќ, ул. "К. 
Металец" бр. 11/2, Скопје, се сторнира.                   (6451) 
Чекови од тековна сметка бр. 13849898 со бр. 000-

2001150117, 0002001150118 и бр. 0002001150119 изда-
дени од Комерцијална банка на име Димеска Сања, 
Скопје.                                                                 (6395) 
Чекови од тековна сметка бр. 10682405 од бр. 39513 

до бр. 39532 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Ејупи Мејреме, Скопје.                 (6524) 
Чекови од тековна сметка бр. 9660178 со бр. 180-

8839, 1808840 и бр. 1808841 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Џекова Зафирка, Скопје.(6622) 
Работна книшка на име Баки Емине,Скопје.   (6365) 
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Работна книшка на име Илир Шабани, Скопје. 
                                                                      (6385) 
Работна книшка на име Асани Изет,Скопје.    (6387) 
Работна книшка на име Ангеловски Стевче, Скопје.

                                                                      (6388) 
Работна книшка на име Слободан Цветковски, Ско-

пје.                                                                      (6389) 
Работна книшка на име Јусуф Акташи, Скопје. 
                                                                      (6390) 
Работна книшка на име Пауновски Борче, Скопје.

                                                                      (6401) 
Работна книшка на име Српчанска Светлана, бул. 

"1-ви Мај" бр. 379-Б, Битола.                   (6418) 
Работна книшка на име Дураку Хиљуси, с. Лојане, 

Куманово.                                                       (6421) 
Работна книшка на име Ангелеска Венди, ул. "Б. 

Шутурков" бр. 12, Прилеп.                         (6432) 
Работна книшка на име Мемишоски Исмет, Струга.

                                                                      (6433) 
Работна книшка на име Ќако  Клица,Скопје.6441 
Работна книшка на име Неџт Бељури, с. Грчец-Са-

рај, Скопје.                                                       (6449) 
Работна книшка на име Ваљбона Ибраими, Скопје.

                                                                      (6498) 
Работна книшка на име Настов Димитар, Скопје.                                                                      Книшка за повластено возење на  воен инвалид 

издадена од Министерство за труд и социјална поли-
тика-Скопје на име Симо Дораковски, Скопје.     (6522) 

         (6501) 
Работна книшка на име Лилјана Велковска Казан-

кова, Скопје.                                                       (6583) 
Работна книшка на име Пулковски Сашо, ул. "Г. 

Прличев" бр. 12, Кочани.                                         (6590) 
Работна книшка на име Веселинова Александра, 

Радовиш.                                                       (6595) 
Работна книшка на име Арсланоски Решат, с. Под-

горци, Струга.                                                 (6598) 
Работна книшка на име Фејза Амдије, ул. "Загорје" 

бр. 52, Кичево.                                                 (6606) 
Работна книшка на име Драган  Иванов, Скопје. 
                                                                      (6612) 
Работна книшка на име Бедиха Арифи, Тетово. 
                                                                      (6618) 
Работна книшка на име Наумовски Тодор, ул. "С. 

Петков" бр. 65, Велес.                                  (6623) 
Воена книшка на име Љатиф Дестан,Скопје.  (6379) 
Воена книшка на име Јовановски Јовица, Тетово.                                                                      

Даночна картичка издадена од Управа за јавни при-
ходи на име Бајрамоски Бафтир, с. Боровец, Струга.                                

         (6431) 
Воена книшка на име Љубомир Николов, Скопје.                                                                       Даночна картичка издадена од Управа за јавни при-

ходи на име Автошкола "Дијана 95", Куманово.   (6627)          (6594) 
Свидетелство за завршено средно образование 

издадено од гимназијата "Ѓорѓи Димитров"- Скопје на 
име Павловска Жаклина, Скопје.                   (6370) 
Свидетелство издадено од ОУ"ДПГ-Беровски" на 

име Бошко Стојановски, Скопје.                   (6384) 
Свидетелство на име Ејупоска Шемса, Струга. 
                                                                      (6419) 
Свидетелство на име Џалевска Драгица, с. Стојми-

рово, Берово.                                                       (6422) 
Свидетелство од 8 одделение на име Костевска 

Убавка, с. Русиново, Берово.                         (6423) 
Свидетелство на име Мишкова Благица, Кочани.                 

Пасош бр. 0142392 издаден од СВР-Валандово на име 
Гошев Илија, ул. "Првомајска" бр. 13/3, Валандово. (6686)                                                       Пасош бр. 1481125/00 издаден од СВР-Гостивар на 
име Алији Шпреса, с. Равен, Гостивар.                  (6693)          (6424) 

Свидетелство на име Андонов Живко, Радовиш.  
                                                                      (6425) 
Свидетелство на име Александар Гоцев, с. Ињево, 

Радовиш.                                                                    (6430) 
Свидетелство од 8 одделение на име Салоска Мир-

сада, Струга.                                                 (6584) 
Свидетелство на име Бошковски Саше, Кратово.                 

Пасош бр. 606326/95 издаден од СВР-Скопје на име 
Ангеловски Ангел, ул. "М. Хаџивасилев" бр. 52/1-8, 
Скопје.                                                                (6743)                                                      Пасош бр. 1069526/97 издаден од СВР-Скопје на име 
Риза Селим, ул. "Н. Малешевски" бр. 2-б, Скопје.     (6758)          (6585) 

Свидетелство од 8 одделение на име Алагозовски 
Митко, Виница.                                                 (6586) 
Свидетелство од 8 одделение на име Ристова Душ-

ка, Кочани.                                                       (6587) 
Свидетелство од 8 одделение на име Ристов Ванчо, 

Кочани.                                                                (6588) 
Свидетелство на име Божинова Мирјана, Кочани.

                                                                      (6589) 
Свидетелство од 8 одделение на име Веиз Мустафа, 

с. Радање, Штип.                                                 (6592) 

Свидетелства од 1, 2 и 3 година на име Андонов 
Живко, Радовиш.                                                (6596) 
Свидетелство од 8 одделение на име Ангеловски 

Стојан, Делчево.                                                 (6597) 
Свидетелство на име Бафтијари Ремзи, Струга. 
                                                                      (6601) 
Свидетелство на име Узеири Мустафа, Гостивар.                                

         (6615) 
Свидетелство од 8 одделение на име Селмани Фе-

хим, Тетово.                                                       (6616) 
Свидетелство на име Наумов Александар, Велес.                                

         (6619) 
Свидетелство на име Гравчева Надица, Велес. 
                                                                      (6620) 
Диплома издадена од гимназијата "Зеф Љуш 

Марку"-Скопје на име Ибиши Мустафа, с. Радуша, 
Скопје.                                                                      (6367) 
Диплома на име Ибиши Сами, с. Ваксинце, Кума-

ново.                                                                      (6420) 
Диплома на име Николоска Даниела, Тетово. 
                                                                      (6617) 
Индекс бр. 4964 издаден од Природно Математички 

факултет-Скопје на име Јанкуловска Милкица, Скопје.
                                                                 (6591) 

Лична карта на име Берков Александар, ул. "4-ти 
Јули" бр. 22, Штип.                                        (6593) 
Здравствена книшка на име Камберов Ќерим, ул. "Ј. 

Џурнов" бр. 26, Велес.                                  (6621) 
Уверение бр. 10-1689/2 издадено од Економсни  фа-

култет-Скопје на име Александра Накева, Скопје. (6631) 
Даночна картичка бр. 4030996160999 издадена од 

Управа за јавни приходи Скопје на име Атлетски сојуз 
на Македонија, Скопје.                                 (6464) 
Даночна картичка бр. 4030000405133 издадена од 

Управа за јавни приходи Скопје на име АБЦ  Продукт, 
Скопје.                                                  (6512) 
Даночна картичка издадена од Управа за јавни при-

ходи на име Бајрамоски Фадил, с. Боровец, Струга.                                
         (6624) 

         (6625) 

АДР дозвола бр. 2151 издадена од Министерство за 
транспорт и врски-Скопје на име Давидовски Тони, 
Скопје.                                                                (6467) 
Решение-одобрение за вршење занаетчиска дејност 

уп. бр. 12-215 издадено од С.О. Центар-Скопје на име 
Имер Муча, Скопје.                                 (6463) 

Пасош бр. 0941144 издаден од СВР-Скопје на име 
Трајман Рамадан, ул. "Маџари - 1" бр. 3, Скопје.       (6653) 

Пасош бр. 1284235/99 издаден од СВР-Тетово на име 
Севди  Ахмеди, с. Шипковица, Тетово.                (6683) 

Огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 61/01 
за пасош бр. 1418805/00 на име Шабановиќ Елвис, ул. "А. 
Писевски" бр. 23, Скопје, се  сторнира.           (6728) 

Пасош бр. 1257811/99 издаден од СВР-Скопје на име 
Ридван Авдули, с. Арачиново бр. 99, Скопје.             (6778) 

Пасош бр. 1049640 издаден од СВР-Скопје на име 
Антов Костадин, бул. "Јане Сандански"  бр. 84/2-19, 
Скопје.                                                                 (6779) 

Пасош бр. 1032835/98 издаден од СВР-Тетово на име 
Џеваир Абдули, ул. "Илинденска" бр. 123, Тетово.   (6804) 

Пасош бр. 1333210 издаден од СВР-Крива Паланка на 
име Трајковски Небојша, ул. "17-та Македонска бригада" 
бр. 3, Крива Паланка.                     (6805) 
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Пасош бр. 1117700/98 на име Мерсиноски Демиш, 
Струга.                                                                  (6806) 

Пасош бр. 1501319 на име Усеини Газим, с. Дело-
гожда, Струга.                                                  (6808) 

Чекови од тековна сметка бр. 17140-82 од бр. 1235085 
до бр. 1235094 и бр. 1034575, 1034578, 1034579 издадени 
од Македонска банка АД  Скопје на име Софија Царчева, 
Скопје.                                      (6691) 

Чекови од тековна сметка бр.5223160 од бр. 6270140 
до бр. 6270143 и бр. 5950321 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Георгиева Евда, Скопје.      (6704) 

Работна книшка на име Бајрам Бекир, с. Страчинци, 
Скопје.                                                                  (6652) 

Работна книшка на име Стојанова Јасминка, Скопје.                                                                      
Врз основа на член 204 од ЗТД и Одлуката на Соби-

рот на содружници на ИЦН Македонија ДОО Скопје 
од 9.12.2002 година, се намерува да се намали основна-
та главница на Друштвото за производство и промет на 
фармацевски производи ИЦН МАКЕДОНИЈА АД 
ОХИС ДОО, ул. �Првомајска� бб, Скопје, така што ос-
новната главница на друштвото од 22.884,00 УСД од-
носно 1.285.692.080,00 денари се намалува за износ од 
16.417.424 УСД односно 929.554.547,00 денари, заради 
нецелосно уплатен влог на содружник. 

          (6685) 
Работна книшка на име Сабит Шабан, Скопје.    (6689) 
Работна книшка на име Енвер Хасан, Скопје.      (6692) 
Работна книшка на име Усеиноски Ариф, Охрид. (6769) 
Работна книшка на име Весна Наумоска, ул. "Т. Та-

сески" бр. 50, Кичево.                                           (6770) 
Работна книшка на име Томче Ставревски, с. Кут-

ретино, Демир Хисар.                                   (6771) 
Работна книшка на име Сељмани Аљит, ул. "Р. Ша-

кири" бр. 12, Куманово.                                   (6772) 
Работна книшка на име Илиевски Валентин, Скопје.                                                                     

Со тоа се менува висината на основната главница 
на друштвото и истата со намалување изнесува 
6.466.576 УСД, односно 366.137.533,00 денари. 

          (6780) 
Работна книшка на име Линдита Азизи, Скопје.  (6782) 
Работна книшка на име Симеонов Сашко, ул. "Ох-

ридска" бр. 18, Кочани.                                   (6783) 
Работна книшка на име Стојанова Валентина, ул. 

"Искра" бр. 72-А, Кочани.                                   (6784) 
Работна книшка на име Неделковиќ Божидар, ул. "В. 

Прке" бр. 72, Штип.                                   (6785) 
Работна книшка на име Алексова Елена, ул. "Же-

лезничка" бр. 18, Гевгелија.                                   (6789) 
Работна книшка на име Петкова Јулија, ул. "Илија 

Миов" бр. 6, Гевгелија.                                   (6790) 
Работна книшка на име Димов Трајан, ул. "Партизан-

ска" бр. 48, Неготино.                                   (6792) 
Работна книшка на име Меџит Илази, ул. "Влашки 

пат" бр. 81, Кичево.                                   (6797) 
Работна книшка на име Иваноски Зарко, ул. "С. Го-

ргиоски" бр. 11, Прилеп.                                   (6800) 
Работна книшка на име Селимоска Дашурије, Кичево.      

                                                                 (6802) 
     ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕ-
ТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА 
ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА БЕЗ Работна книшка на име Амети Лорета, с. Врапчиште, 

Гостивар.                                                 (6803) 
Свидетелство од 8 одделение на име Алексиќ 

Катарина, Куманово.                                           (6767) 
Свидетелство од 2 година издадена од "Наце Буѓони"-

Куманово на име Милановиќ Бобан, Куманово.        (6773) 
Свидетелство на име Билјана Станисковска, ул. "Плач-

ковица" бр. 4, Делчево.                                   (6774) 
Свидетелство на име Трифунов Слободан, Кочани.                  

1. Набавувач на јавниот повик е Фондот за локални 
патишта и улици на Општина Струга и Фондот за уре-
дување на градежно неизградено земјиште на Општина 
Струга, ул. �Боре Хаџиески - Путе� бб.                                                     2. Предмет на Ограничениот јавен повик бр. 1/03 е 
прибирање на документација за претходно утврдување 
на подобноста на понудувачите како можни носители 
на изведба на следните водови работи на подрачјето на 
Општина Струга за 2003 година: 

          (6775) 
Свидетелство од 8 одделение на име Драган Горгиев, 

с. Зрновци, Кочани.                                   (6776) 
Свидетелство од 8 одделение на име Милковска Бла-

гоева Нада, Кочани.                                           (6777) 
Свидетелство на име Валентина Зафирова, Радовиш.

                                                                           (6787) 
Свидетелство од 8 одделение на име Авни Асани, 

Куманово.                                                           (6788) 
Свидетелство на име Димеска Билјана, Прилеп.  (6798) 
Свидетелство од 8 одделение на име Велкоска Венди, 

Прилеп.                                                                  (6799) 
Свидетелство на име Селда Сех, Струга.              (6807) 
Диплома издадена од ДСУ "Димитар Влахов" Скопје 

на име Сабахедин Сејфула, Скопје.                 (6750) 
Диплома на име Тони Василевски, с. Миравци, Гев-

гелија.                                                                 (6791) 
Здравствена книшка на име Елвира Мемедова, Штип.

                                                                           (6786) 
Здравствена книшка на име Ахмедова Кујтиме, Велес.

                                                                           (6793) 
Здравствена книшка на име Ахмедова Мерхије, Велес.

                                                                           (6794) 
Здравствена книшка на име Ахмедова Ндериме, Велес.

                                                                           (6795) 
Здравствена книшка на име Ахмедова Премтиме, 

Велес.                                                                  (6796) 

Денарска штедна книшка бр. 1412100144093 издаден 
од Охридска банка Ад Охрид на име Бекир Хајдар, Охрид.
                                                                  (6801) 

Даночна картичка бр. 4030900293900 издадена од 
Управа за јавни приходи Скопје на име П У Т Финекс  
ДОО, Скопје.                                                  (6687) 
_______________________________________________ 

 
НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА  

ГЛАВНИЦА 
 

Друштвото е согласно на доверителите да им ги 
исплати побарувањата или да им даде гаранција. 
Ако по истекот од 90 дена од денот на објавувањето 

на огласот во �Службен весник на РМ�, не биде подне-
сено побарување се смета дека доверителите се согласни 
со намеруваното намалување на основната главница. 
                                          (5964) 
_______________________________________________ 

 
Ј А В Н И   П О В И Ц И 

 
Врз основа на член 16  и 35 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комисијата 
за јавни набавки на Фондот за локални патишта и ули-
ци на Општина Струга, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 1/03 

ЈАВНО ОТВОРАЊЕ) 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

а) Изградба, реконструкција санација и поплочува-
ње на локални сообраќајни површини: сообраќајници, 
кејови, плоштади, тротоари, пешачки патеки, паркира-
лишта и други површини (со завршен асфалтен слој-
асфалт, бетон и друг материјал). 
б) Проектирање и изградба на улици, тротоари, пе-

шачки патеки, паркиралишта и други површини со за-
вршен слој од предфабрикувани бетонски елементи. 
в) Пробивање патни правци со ископ, насип, тампо-

нирање, одводнување и изработка на пропусти, обно-
вување, реконструкција и проширување на коловозот. 
г) Крпење на ударни дупки, уредување на банкини, 

чистење на одводите на патот, риголи, канафки и слив-
ници. 
д) Одржување на локалните патишта и други повр-

шини во зимски услови (чистење на снег, набавка, чу-
вање и посипување на сол и други абразивни средства). 
ѓ) Одржување и обележување со вертикална сигна-

лизација (семафоризација). 
е) Набавка на сообраќајни знаци и обележување на 

вертикална сигнализација. 
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ж) Набавка на потрошен канцелариски материјал. 
з) Проектирање и изведба на инфраструктурни си-

стеми (водоводна мрежа, атмосферска и фекална кана-
лизација). 
ѕ) Проектирање, изградба и реконструкција на 

улично осветлување. 
и) Набавка на материјали за одржување на улично 

осветлување. 
ј) Проектирање, изградба и реконструкција на зелени 

јавни површини и градски плажи (обновување на зеле-
нилото, наводнување, кастрење, косење, чистење, орање, 
прибирање и транспортирање на отпад од плажите). 
к) Отстранување на диви депонии и изградба на но-

ва депонија за смет. 
л) Изградба на градска спортска сала. 
љ) Изградба  на меѓуградска автобуска станица. 
м) Изградба на градска капела и втора фаза на град-

ски гробишта. 
н) Одржување и реконструкција на објекти сопстве-

ност на Општина Струга. 
њ) Набавка на урбана опрема (клупи, корпи за отпа-

доци, заштитни огради). 
о) Изработка и реконструкција на спомен плочи  за 

потребите на СВП. 
п) Изработка на софтверско решение за автоматска 

обработка на податоци во локалната самоуправа на Оп-
штина Струга (ГИС). 
р) Изработка на Детален урбанистички план и Гене-

рален сообраќаен план за потребите на ГУП на град 
Струга. 
с) Проектирање и изградба на трафостаници. 
 
II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Комисијата за јавни набавки на Фондот за локал-

ни патишта и улици на Општина Струга има потреба 
од претходно утврдување на подобност на понудувачи-
те (претквалификација), преку документација врз осно-
ва на која ќе се оцени способноста на понудувачите за 
извршување на предмет на набавката по позициите а, 
б, в, г, д, ѓ, е, ж, з, ѕ, и, ј, к, л, љ, м, н, њ, о, п, р, с. 

2. Од утврдените подобни понудувачи ќе се побараат 
дополнителни понуди за извршување на работите пред-
видени со Програма за изградба, реконструкција, одржу-
вање и заштита на локалните патишта и улици на Оп-
штина Струга за 2003 година и  Програмата за утврдува-
ње на градежно земјиште на Општина Струга за 2003 го-
дина, според динамика утврдена од набавувачот. 

3. Понудувачите кои вршат соодветна стопанска 
дејност, односно извршуваат градежни работи, своето 
учество во јавниот повик можат да го пријават врз ос-
нова на оценка дали ги исполнуваат условите утврдени 
со членот 38 од Законот за јавни набавки. 

 
III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Понудувачите со пријавата на понудата ги доста-

вуваат следните документи: 
- документ за техничко - технолошки бонитет: рас-

положива опрема и други физички квалитети потребни 
за реализација на набавката, досегашно искуство (ре-
ферентна листа) и стручен кадар (квалификација и број 
за извршување на набавката); 

- документ за економско-финансиски бонитет; 
- документ дека нема правосилна пресуда со која е 

изречена мерка за безбедност-забрана за вршење на 
дејност (не постара од 6 месеци); 

- документ за регистрација на претпријатието за вр-
шење дејност; 

- документ дека не е отворена постапка за стечај 
или ликвидација (не постара од 6 месеци); 

- документ за издадено овластување за изработува-
ње на урбанистички планови од Министерството за 
транспорт и врски (лиценца); 

- документ за издадено овластување за вршење на 
ревизија на урбанистички  планови; 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци придонеси и други јавни давачки (не постара од 
6 месеци). 

1.1. Документ за техничко-технолошкиот бонитет 
треба да се однесува за видот на работата ( позиција а, б, 
в, г, д, ѓ, е, ж, з, ѕ, и, ј, к, л, љ, м, н, њ, о, п, р, с.) од пред-
метот на набавката за која понудувачите даваат своја. 

1.2. Документот за издадено овластување за израбо-
тка на урбанистички планови, се однесува на точка ;р;. 

1.3. Понудувачите можат да дадат понуда за една 
или повеќе позиции од предметот на набавката. 

 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
1. Документацијата и другите податоци се доставуваат 

во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да носи оз-
нака �не отворај�, бројот на јавниот повик и позицијата за 
која се дава понуда, истиот не треба да содржи никаква оз-
нака со која би можело да се идентификува понудувачот. 

2. Рокот за прием на документацијата  изнесува 21 
ден од денот на објавувањето во средствата за инфор-
мирање и во �Службен весник на РМ� . 

3. Документацијата се доставува до набавувачот: 
Фонд за локални патишта и улици на Општина Струга, 
ул. �Боре Хаџиески-Путе� бб. 

 
V.  ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Документацијата што нема да биде доставена во 

утврдениот рок и која нема да биде изработена според 
барањата содржани во повикот како и несоодветно 
комплетирана, нема да се разгледува. 

2. Дополнителни појаснувања можете да добиете на 
тел: 046 780 560  Фонд за локални патишта и улици на 
Општина Струга. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комисијата за 
јавни набавки  во А.Д. �Електростопанство на Македо-
нија� - Скопје, објавува  

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-73/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА 
 НА ПАТНИЧКИ ВОЗИЛА ЈУГО 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на јавниот повик бр. 01-73/2003 е  

А.Д. �Електростопанство на Македонија�, со седиште 
на ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката  е прибирање на понуди 
за набавка на 20 (дваесет) патнички возила ЈУГО Корал 
со стандардна опрема со следниве карактеристики: 

- Вид - патничко 
- Места за седење - 5 (пет) 
- Марка (Тип) - Југо Корал 1.1 i 
- Сила на мотор - 45 (KW) 
- Работа на зафатнина на моторот - 1116 (см3) 
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 понудата да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи. 

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

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да ги содржи единечната и фикс-

ната вкупна цена  на целата набавка (со сите давачки 
согласно член 57, став 3 од Законот за јавни набавки ако 
набавката е од странство) на паритет (нагласено во по-
нудата) ДДП Скопје со посебно искажан ДДВ на вкуп-
ната вредност на понудата изразена во ЕUR.   
При одлучувањето, договарањето и реализацијата 

на набавката ќе се применува продажен курс на девиз-
ната берза. 

2.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
2.4. Понудата треба да го содржи рокот на испора-

ката на возилата. 



Стр. 24 - Бр. 17 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 март 2003 
 

2.5. Понудата треба да содржи гаранција за возила-
та (каросериска и механичка). 

Врз основа на член 11 од Законот за акцизи (�Служ-
бен весник на РМ� бр. 78/93, 70/94, 14/95, 42/95, 71/96 
и 25/2000), управителот на Трговското друштво за про-
мет на стоки и услуги �Европрогрес трејд� Милорад 
увоз-извоз ДООЕЛ Скопје на ден 18.03.2003 година, 
донесе 

2.6. Понудата треба да содржи година на произ-
водство, сервис и обезбеденост со резервни делови. 

2.7 Понудувачот треба да даде понуда за целокуп-
ниот обем и количина на набавката.  

 2.8. Понудата треба да има рок на важност. 
О Д Л У К А 2.9. Понудувачот е должен да ги запази техничките 

карактеристики на набавката, при што истите треба да 
се во согласност со стандардите на Р. Македонија и со 
меѓународните стандарди кои се прифатени во Р. Ма-
кедонија. 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА 
НА ЦИГАРИТЕ ОД УВОЗ 

 
1. Малопродажната цена на цигарите за пакување 

од 20 парчиња се утврдува како следува: 2.10. Понудите од странските понудувачи (докумен-
тацијата и комерцијалната понуда) треба да бидат преве-
дени на македонски јазик, од овластен преведувач.  

Вид на цигари Малопродажна 
цена 

Нето тежина по 
паклица 

George karelias 
& Sons 85,00 денари 19,20 гр. 

 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиската и економската способност. 
 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 три години. 

 
2. Оваа одлука ќе се применува од 1.04.2003 година. 
 
                                                  Овластено лице, 
                                         Јасминка Стојковска, с.р. 

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачите не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во член 26 од Законот за јавни набавки. 
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3.4. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки. 

3.5. Сите документи треба да се оригинални или за-
верени копии, верни на оригиналот и не постари од 
шест месеци, освен ревизорскиот извештај. 

 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-

НУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни набавки) 
4.1. Цена - 60 поени; 
4.2. Начин на плаќање - 20 поени; 
4.3. Рок на испорака - 10 поени; 
4.4. Гаранција, сервис и обезбеденост со резервни 

делови - 10 поени.   
 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

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

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

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

ват на следната адреса А.Д. �Електростопанство  на 
Македонија�, за Комисијата за јавни набавки, ул. �11 
Октомври� бр. 9, 1000 Скопје. 

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
14.04.2003 година во 11 часот, во просториите на А.Д. 
�Електростопанство на Македонија�, ул �11 Октомври� 
бр. 9, Скопје, стара зграда, сала  за состаноци, подрум-
ски простории во присуство на овластени претставни-
ци на понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок, оние кои не се изработени според барањата на 
Отворениот повик, барањата наведени во тендер докумен-
тацијата и оние кои немаат целокупна документација која 
се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат. 

 
Комисија за јавни набавки 

  
  
  
  
  
  
  
  

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29. 

Директор и одговорен уредник - Борис Тренески. 
Телефони  298-860,  298-769.  Телефакс 112-267.  Пошт.  фах 51. 

Жиро-сметка 300000000188798.  Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје. 
Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје. 

 


	Neni 1
	Neni 2
	Neni 3
	Neni 4

