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655. 
Врз основа на договорите, односно спогодбите за 

слободна трговија, кои Република Македонија ги склу-
чила со одделни земји, Времената спогодба за трговија 
и трговски прашања меѓу Република Македонија и 
Европските Заедници, Протоколот за пристапување на 
Република Македонија во Светската трговска организа-
ција и член 36 став 3 од Законот за Владата на Репуб-
лика Македонија (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 59/2000), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 31 март 2003 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ПРИ РАСПРЕДЕЛБА 
НА СТОКИТЕ ВО РАМКИТЕ НА ЦАРИНСКИТЕ  

КВОТИ 
 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се определува начинот и постапката 

при распределбата на стоките во рамките на царински-
те квоти за преференцијален увоз согласно договорите 
и спогодбите за слободна трговија, Времената спогодба 
за трговија и трговски прашања меѓу Република Маке-
донија и Европските Заедници и Протоколот за приста-
пување на Република Македонија во Светската тргов-
ска организација (во натамошниот текст: стоки). 

 
Член 2 

При увозот на стоките од член 1 на оваа одлука 
плаќањето на увозните давачки се врши согласно дого-
ворите, односно спогодбите за слободна трговија, Вре-
мената спогодба за трговија и трговски прашања меѓу 
Република Македонија и Европските Заедници и Про-
токолот за пристапување на Република Македонија во 
Светската трговска организација. 

 
Член 3 

При увозот на стоките од член 1 на оваа одлука ќе 
се користи принципот на распределба �прв дојден, прв 
корисник� (first come, first served)и/или принципот на 
распределба по аукциски пат, во согласност со склуче-
ниот договор за слободна трговија. 
Министерот за економија со согласност на мини-

стерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ги 
определува стоките по количини за кои реализацијата 
ќе се врши по аукциски пат, како и роковите за одобру-
вање на увозот согласно склучените договори за сло-
бодна трговија. 

 
Член 4 

Министерството за економија ги објавува во 
�Службен весник на Република Македонија� на секои 
шест месеци од тековната година листите на стоките за 
кои ќе се користи принципот на распределба �прв дој-
ден, прв корисник� (first come, first served). 
Министерството за економија ја објавува во 

�Службен весник на Република Македонија� Листа-
та на стоките за кои се определени царински квоти 
кои ќе се распределуваат по пат на аукција еднаш 
годишно. 

II. ПОСТАПКА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКИТЕ  
ПО ПРИНЦИПОТ ПРВ ДОЈДЕН, ПРВ КОРИСНИК 

 
Член 5 

Барањето за распределба на царинските квоти се 
поднесува на образецот кој е составен дел на оваа од-
лука во два примерока. 
Барањето од став 1 на овој член се пополнува од 

страна на увозникот или неговиот застапник и се пре-
дава во една од следниве царински испостави: 

- Царинска испостава Скопје; 
- Царинска испостава Терминал увоз - Скопје; 
- Царинска испостава Железничка станица - Труба-
рево; 
- Царинска испостава Куманово; 
- Царинска испостава Железничка станица � Гевге-

лија � Отсек за стоково царинење; 
- Царинска испостава Струмица; 
- Царинска испостава Битола; 
- Царинска испостава Штип; 
- Царинска испостава Струга. 
Барањето од став 1 на овој член се поднесува за се-

која поединечна регистрирана царинска декларација и 
за секоја поединечна тарифна ознака. 
Царинската испостава кон која барањето е предаде-

но е должна веднаш да го испрати својот примерок од 
барањето по факс апарат кај одговорниот царински 
службеник во Царинската управа. 
Ќе се смета дека барањето од став 1 на овој член е 

прифатено од страна на царинските органи кога од 
факс апаратот ќе се добие потврда дека факс пораката е 
правилно испратена. 

 
Член 6 

Приемот на барањето од член 5 на оваа одлука во 
Царинската управа се врши непрекинато. 
Прифаќањето на барањето од член 5 на оваа одлука 

во Царинската управа се врши по ред што одговара на 
редот на нивното добивање (датум).  
Обработувањето на барањето од член 5 на оваа од-

лука во Царинската управа се врши секој работен ден, 
а обработката се врши за секој претходен, односно за 
сите претходни календарски денови поединечно. 

 
Член 7 

Царинската управа по обработката на поднесените 
барања врши распределба на царинските квоти. 
Ако вкупната количина на соодветна стока од бара-

њата по поединечен календарски ден ја надминува пре-
останатата царинска квота распределбата на царинска-
та квота се врши во сразмерни делови за секое поеди-
нечно барање во зависност од количината што била ба-
рана. 

Член 8 
Распределената царинска квота, Царинската управа 

ја потврдува на образецот од барањето поднесено во 
согласност со член 5 од оваа одлука. 
Одговорниот царински службеник во Царинската 

управа е должен најдоцна до 12 часот да ги испрати си-
те потврди кои што се издадени во текот на работниот 
ден (за претходниот, односно за претходните календар-
ски денови), по факс апарат во секоја царинска испо-
става во која стоките треба увозно да се царинат. 
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Член 9 
За стоките кои се наоѓаат во транзитна постапка, 

кои биле привремено чувани или се наоѓале во постап-
ка на царинско складирање во претходната календар-
ска година може да се поднесе барање за распределува-
ње на царинска квота за тековната календарска година. 

 
III. ПОСТАПКА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКИТЕ 

ПО АУКЦИСКИ ПАТ  
Член 10 

За распределба на стоките по аукциски пат, Мини-
стерството за економија објавува јавен повик за приби-
рање на затворени писмени понуди.  

Член 11 
Аукциската распределба се врши со наддавање на 

учесниците по пат на прибирање на затворени писмени 
понуди (во натамошниот текст: наддавање). 
Право на учество во наддавањето имаат трговските 

друштва регистрирани за вршење на надворешно тр-
говскиот промет со стоките за кои се врши распределба 
(во натамошниот текст: понудувачи). 
Министерството за економија формира Комисија за 

спроведување на наддавањето (во натамошниот текст: 
Комисија). 

Член 12 
Комисијата е составена од пет члена и нивни заме-

ници. 
Претседателот и еден член од комисијата се имену-

ваат од Министерството за економија. 
По еден член од комисијата се именува од Мини-

стерството за финансии, Министерството за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство и Царинската управа 
на Република Македонија. 
Седниците на Комисијата ги свикува и ги води неј-

зиниот претседател или во неговото отсуство неговиот 
заменик. 
Комисијата води записник за својата работа. 
Постапката за распределба на стоките по аукциски 

пат ја спроведува Комисијата во полн состав. 
 

Член 13 
Министерството за економија го објавува наддава-

њето во �Службен весник на Република Македонија�, 
најмалку во два дневни весници и на огласна табла во 
Министерството за економија најмалку 21 ден пред де-
нот на отворањето на затворените писмени понуди. 
Објавата за аукција особено содржи: 
- вид на стоката и количината на царинската квота 

или на дел од царинската квота што се распределува со 
наддавањето, 

- динамика на дел од царинската квота по единица 
мерка која се распределува со наддавањето, 

- минимален број на учесници во наддавањето,  
- износ на котизација за учество во наддавањето, 
- сметка на која треба да се уплати котизацијата, 
- рок за извршување на увозот, 
- рок и начин за доставување на затворените писме-

ни понуди, и 
- место, ден и час на одржување на отворањето на 

понудите. 
Член 14 

Затворените писмени понуди се поднесуваат до 
Министерството за економија. 
Затворените писмени понуди се евидентираат во 

посебен деловодник во Министерството за економија. 
Секој понудувач може да достави најмногу до три 

затворени писмени понуди со различни количини и це-
ни за секоја објавена царинска квота. 

 
Член 15 

Затворените писмени понуди се доставуваат во за-
творено плико на кој во горниот лев агол треба да стои 
ознаката �не  отворај� и бројот на повикот. 

Во средината на пликото треба да биде назначена 
фирмата и точната адреса на понудувачот. 
Во затвореното плико треба да има уште два затво-

рени и запечатени плика. 
Едното внатрешно плико ја содржи понудата 

(најмногу до три понуди со различни количини и це-
ни за поодделна царинска квота) и носи ознака �по-
нуда�, а второто внатрешно плико ја содржи доку-
ментацијата која што понудувачот е должен да ја 
приложи и тоа: 

- доказ дека понудувачот е регистриран за надво-
решно трговски промет; 

- доказ за бонитетот на понудувачот; 
- доказ за уплатена административна такса во износ 

од 600,00 денари согласно закон; и 
- доказ за уплатен износ на име котизација во износ 

од 3.000,00 денари за учество во наддавањето. 
 

Член 16 
Спроведувањето на аукциската распределба ќе се 

изврши најдоцна во рок од 60 дена од денот од истекот 
на рокот за прием на понудите. 

 
Член 17 

Отворањето на писмените понуди ќе го врши Коми-
сијата јавно во присуство на претставници на понуду-
вачите. 
Комисијата пристапува кон јавно отворање на пли-

ковите со пријавите по редоследот на нивното евиден-
тирање во деловодникот. 
Комисијата ги прогласува за исправни оние понуди 

кои ја содржат документацијата согласно член 15 став 4. 
 

Член 18 
Еднаквите делови по единица мерка на утврдената 

царинска квота или на дел од царинската квота од оваа 
одлука им се распределуваат на понудувачите во над-
давањето кои ќе понудат највисок износ по редоследот 
на стоката во објавата до нивното исцрпување. 

 
Член 19 

Комисијата до крајот на работното време истиот 
ден кога е спроведено отворањето на понудите ги сооп-
штува резултатите од истото на огласната табла на Ми-
нистерството за економија. 

 
Член 20 

Понудувачите на кои им е распределен дел на утвр-
дената царинска квота, се должни најдоцна 10 дена по 
одржаното наддавање, до Министерството за економи-
ја да достават доказ за уплата на понудениот износ на 
наддавањето, на сметка на Буџетот на Република Маке-
донија. 

 
Член 21 

По прибавениот доказ од член 20 од оваа одлука, 
министерот за економија во рок од три дена донесу-
ва поединечни решенија за распределена царинска 
квота. 

 
Член 22 

Доколку некои од понудувачите во наддавањето не 
постапат согласно одредбата од членот 20 од оваа од-
лука или доколку бројот на понудувачите на наддава-
њето е под минималниот број содржан во објавата, за 
тој дел од царинската квота постапката на наддавање 
се повторува во рок од 15 дена. 
Доколку и при повторената постапка квотата не 

се распредели постапката се повторува до истекот на 
роковите утврдени врз основа на член 3 од оваа од-
лука. 
Понудувачите во наддавањето кои не постапиле 

согласно одредбите од член 20 немаат право на учество 
во повторна постапка при наддавањето. 
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IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 23 
Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да 

важи Одлуката за начинот и постапката при распределба 
на стоките во рамките на царинските квоти согласно до-
говорите и спогодбите за слободна трговија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 98/2002).  

Член 24 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�.  
Бр. 23-1402/2                      Претседател на Владата 

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

БАРАЊЕ ЗА РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ  
НА ЦАРИНСКИ КВОТИ  

1. УВОЗНИК       Бр. 
 
 
 
2. ДОГОВОР ЗА 
СЛОБОДНА ТРГОВИЈА 
(ЗЕМЈА) 
 
 

3. ПОДНОСИТЕЛ  
НА БАРАЊЕ    Бр. 
 
 
 
 
_____________      
одговорно лице        (м.п.) 
 

 4. ЕДИН.МЕРА  5. КОЛИЧИНА 6.ТАР.ОЗНАКА (десет цифри)
 
 

7. ОПИС 
 
 
8. БР. на ЕЦД  и ДАТУМ 9. ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА

НА УВОЗНО ЦАРИНЕЊЕ
 
 
_____________    
одговорно лице        (м.п.) 
 

 
ПОТВРДА ЗА РАСПРЕДЕЛЕНА ЦАРИНСКА 

КВОТА  
1. Број 2. Датум 3. Тар.ознака 4. Един.мера  5. Количина

 
 
_____________________________                             (м.п.) 
Одговорен царински службеник 
  
Забелешка: барањата кои не се целосно пополнети  

ќе бидат отфрлени 
___________ 

656. 
Врз основа на членовите 2, 3 и 4 од Законот за при-

годни ковани пари (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 11/95), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 14.04.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА ПРИГОДНИ КОВАНИ ПА-
РИ ПО ПОВОД 100 ГОДИНИ ОД ИЛИНДЕНСКОТО 

ВОСТАНИЕ  
1.  По повод 100 години од Илинденското востание 

се изработуваат пригодни ковани пари и тоа: 
а) пригодни ковани пари од 100 денари во злато со 

следниве карактеристики: 
- состав: злато со финост од 916 промили (22 кара-

ти), сребро 42 промили и бакар 42 промили;  
- тежина: 18,0 грама;  
- пречник: 32 милиметри;  

б) пригодни ковани пари од 100 денари во сребро 
со следниве карактеристики:  

- состав: сребро 925 промили и бакар 75 промили;  
- тежина: 16,0 грама;  
- пречник: 32 милиметри  и  
в) пригодни ковани пари во злато со ликовите на 

Никола Карев, Даме Груев, Гоце Делчев, Питу Гули и 
Јане Сандански со следниве карактеристики:  

-  состав: злато со финост од 916 промили (22 кара-
ти), сребро 42 промили и бакар 42 промили;  

- тежина: 6,0 грама;  
- пречник: 23,8 милиметри. 
2. Пригодните ковани пари од точка 1 на оваа одлу-

ка се со кружен облик и со следниве основни белези: 
а) на предната страна на пригодните ковани пари од 

точка 1 потточките а) и б) на оваа одлука е претставена 
илустрација на �црешовото топче�, над кое полукруж-
но е напишан текстот: �Илинден�, а долу полукружно 
годините: �1903-2003�;  
б) на предната страна на пригодните ковани пари 

од точка 1 потточка в) на оваа одлука се претставени 
ликовите на Никола Карев, Даме Груев, Гоце Делчев, 
Питу Гули и Јане Сандански;  
в) на опачината на пригодните ковани пари од точ-

ка 1 на оваа одлука е прикажан споменикот �Ма-
кедoнија�, во центарот стои нагласен бројот �100�, под 
него со мали букви текстот: �денари�, а над него со ма-
ли букви текстот: �2 Август 2003�. Во горниот дел на 
пригодните пари полукружно е напишан текстот: �сто-
летна држава�, а долу полукружно текстот: �Република 
Македонија�. 

3. Емисијата на пригодните ковани пари од точка 1 
на оваа одлука е по 500 парчиња. 

4. За изработка на пригодните ковани пари од точка 
1 на оваа одлука се користи монетарното злато од ре-
зервите на Република Македонија. 

5. За спроведување на оваа одлука се овластува На-
родната банка на Република Македонија. 

6. Пригодните ковани пари од точка 1 потточка в)  
на оваа одлука ќе се изработат најдоцна до 31.12.2003 
година. 

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во �Службен весник на Република Македони-
ја�. 

 
Бр. 23-1843/2                     Претседател на Владата    

14 април 2003 година             на Република Македонија, 
           Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
657. 
Врз основа на член 4 од Законот за правата, обвр-

ските и одговорностите на органите на државната 
власт во поглед на средствата во државна сопственост 
што тие ги користат (�Службен весник на РМ� бр. 
61/2002) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија (�Службен весник на РМ� бр. 
59/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 14.04.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ 

НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 
 

Член 1 
Одлуката на Владата на Република Македонија за 

пренесување на правото на користење на недвижен 
имот: Вила �Галичица� КП бр. 130, КО Отешево, м.в. 
�Црница�, со површина од 11а 49 м2 и Бифе �Плажа� 
со гаража, КО Отешево, м.в. �Црница�, што се наоѓа 
во комплексот Отешево, сопственост на Република 
Македонија, бр. 23-3877/1 од 01.10.2002 година, обја-
вена во �Службен весник на РМ� бр. 77/2002, преста-
нува да важи. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к 

 Бр. 23-3877/3                     Претседател на Владата 
14 април 2003 година             на Република Македонија, 

     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

658. 
Врз основа на член 28 став 1, точка 2 и 3 од Законот 

за трговијата (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 23/95, 30/95, 43/95, 23/99 и 43/99), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
14.04.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАБРАНА НА ПРОДАЖБА НА ОДДЕЛНИ  
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 

 
1. На претпријатијата и други правни и физички ли-

ца кои вршат промет на нафтени деривати, се забрану-
ва да вршат промет на масло за горење екстра лесно 
(ЕЛ) на бензинските станици за временскиот период од 
15 април до 15 октомври 2003 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
       Бр. 23-1800/1       Претседател на Владата 
14 април 2003 година             на Република Македонија, 
            Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
659. 
Врз основа на член 24-a од Царинскиот закон 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 21/98, 
26/98, 63/98, 86/99, 25/2000, 109/2000, 31/2001, 4/2002 и 
55/2002), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 14.04.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УСЛОВИТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ДАВАЊЕ 
ПОВЛАСТЕН ТАРИФЕН ТРЕТМАН НА ЈАБОЛКОВ  

КОНЦЕНТРАТ ЗА 2003 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се пропишуваат условите и крите-

риумите под кои за одредени стоки при увозот може да 
се даде повластен тарифен третман. 

 
Член 2 

Повластен тарифен третман со плаќање на царина 
50% од царинската стапка MFN и 50% од посебната да-
вачка, се дава при увозот на јаболков концентрат со Brih 
вредност што надминува 20, но не надминува 67, без до-
датен шеќер, со тарифна ознака 2009 79 99 00, наменет 
за непосредно производство во количина од 500 тони. 

 
Член 3 

Количините на јаболковиот концентрат од членот 2 од 
ова  одлука ќе се увезат заклучно со 30.06.2003 година. а 

Член 4 
Распределбата на стоката од членот 2 од оваа одлу-

ка при увозот ќе се врши по принципот �прв дојден, 
прв корисник� (first come, first served).   

Член 5 
Барањето за увоз на стоката со повластен тарифен 

третман во два примерока се поднесува на образец 
(Прилог 1) што е составен дел на оваа одлука. 
Барањето од став 1 на овој член увозникот го под-

несува до Царинарницата според местото на прерабо-
тувачкиот капацитет. 
Кон барањето од став 1 на овој член увозникот е 

должен да поднесе:  

- доказ за исполнети минимално-хигиено технички 
услови за непосредно производство; 

- доказ за водење евиденција за увезените стоки со 
повластен тарифен третман и нормативи за нивно не-
посредно производство; и 

- доказ за обезбедени соодветни инструменти за 
плаќање на царина. 
Барањето од став 1 од овој член се пополнува од 

страна на увозникот или неговиот застапник и се пре-
дава во една од следните царински испостави: 

- Царинска испостава Скопје; 
- Царинска испостава Терминал увоз-Скопје; 
- Царинска испостава Железничка станица Трубарево; 
- Царинска испостава Куманово; 
- Царинска испостава Железничка станица Гевгели-

ја - Отсек за стоково царинење; 
- Царинска испостава Струмица; 
- Царинска испостава Битола; 
- Царинска испостава Штип; 
- Царинска испостава Струга. 
Барањето од став 1 на овој член се поднесува за 

стоки ставени на увид за секоја поединечна царин-
ска декларација и за секоја поединечна тарифна оз-
нака. 
Царинската испостава кон која барањето е предаде-

но е должна веднаш да го испрати својот примерок од 
барањето по факс апарат кај одговорниот царински 
службеник во Царинската управа. 
Ќе се смета дека барањето од став 1 на овој член е 

прифатено од страна на царинските органи кога од 
факс апаратот ќе се добие потврда дека факс пораката е 
правилно испратена. 

 
Член 6 

Приемот на барањата од член 5 на оваа одлука во 
Царинската управа се врши секој работен ден (од поне-
делник до петок) до 14:00 часот. 
Обработувањето на барањата од член 5 на оваа од-

лука во Царинската управа се врши секој работен ден, 
а обработката се врши за секој претходен, односно за 
сите претходни календарски денови поединечно. 

 
Член 7 

Царинската управа по обработката на поднесените 
барања врши распределба на стоката со повластен та-
рифен третман. 
Ако вкупната количина на соодветна стока од бара-

њата по поединечен календарски ден ја надминува пре-
останатата количина на стока со повластен тарифен 
третман, распределбата на преостанатите количини на 
стоки со повластен тарифен третман се врши во сраз-
мерни делови за секое поединечно барање во зависност 
од количината која што била барана.  

 
Член 8 

Распределената стока со повластен тарифен трет-
ман Царинската управа ја потврдува на образецот од 
барањето поднесено во согласност со член 5 од оваа 
одлука. 
Одговорниот царински службеник во Царинската 

управа е должен најдоцна до 12 часот да ги испрати си-
те потврди кои што се издадени во текот на работниот 
ден (за претходниот, односно за претходните календар-
ски денови) по факс апарат во секоја царинска испоста-
ва во која стоката треба увозно да се царини. 

 
Член 9 

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

 
       Бр. 23-1902/1       Претседател на Владата 
14 април 2003 година             на Република Македонија, 
           Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 
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БАРАЊЕ ЗА УВОЗ НА СРТОКИ СО ПОВЛАСТЕН ТА-
РИФЕН ТРЕТМАН ЗА НЕПОСРЕДНО ПРОИЗВОДСТВО 

 
1. УВОЗНИК       Бр. 
 
 
 
2. ЛОКАЦИЈА НА ПРЕРА-
БОТУВАЧКИ КАПАЦИТЕТ 
(со наполнети-минимално-хи-
гиено технички услови) 
 
 
 

3. ПОДНОСИТЕЛ  
НА БАРАЊЕ    Бр. 
 
 
 
 
 
 
 
_____________        
одговорно лице        (м.п.) 

4. УВОЗНА СТОКА СО ПОВЛАСТЕН ТАРИФЕН ТРЕТМАН ЗА
НЕПОСРЕДНО ПРОИЗВОДСТВО 
 
 ТАР.ОЗНАКА ОПИС ЕДИНЕЧНА МЕРКА КОЛИЧИНА

 

5. ИДЕНТИЧНОСТА НА СТОКАТА ЈА ОБЕЗБЕДУВАМЕ СО:
 - однапред определено складирање на вносната стока и водење
   на евиденција 
 - детален опис на стоката 
 - евиденција на добиените производи во рамките на редовно 
   работење 
6. ДОБИЕНИ ПРОИЗВОДИ 
 

 ТАР.ОЗНАКА 
 1. 
 2. 
 3. 

ОПИС ЕДИНЕЧНА МЕРКА КОЛИЧИНА
 

7. НОРМАТИВОТ ЗА УВЕЗЕНАТА СТОКА НА 
ЕДИНИЦА ДОБИЕН ПРОИЗВОД ИЗНЕСУВА 
 
8. ПОДАТОЦИ ЗА ЗАГУБАТА 
 
9.  ПОДАТОЦИ ЗА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
 
10.  ДОБИЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ ЌЕ ГИ ПРОИЗВЕДЕМЕ И ЗА 
ИСТОТО ПИСМЕНО ЌЕ ЈА ИЗВЕСТИМЕ ЦАРИНСКАТА 
УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
(ул. �Лазар Личеноски�  бр. 13, Скопје)  ДО______________ 

11. БР. на ЕЦД  и ДАТУМ 12. ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА 
НА УВОЗНО ЦАРИНЕЊЕ 
 
 
 
 
______________         
одговорно лице             (м.п.) 

 
 

ПОТВРДА ЗА РАСПРЕДЕЛЕНА КОЛИЧИНА НА 
СТОКА СО ПОВЛАСТЕН ТАРИФЕН ТРЕТМАН 
ЗА НЕПОСРЕДНО ПРОИЗВОДСТВО ВРЗ ОСНОВА  
НА ГОРЕНАВЕДЕНИТЕ УСЛОВИ И ПОДАТОЦИ 

 
1. Број 2. Датум 3. Тар.ознака 4. Един.мера  5. Количина

 
 
 
 
 
_____________________________                             (м.п.) 
Одговорен царински службеник                
 

 
 
Забелешка: барањата кои не се целосно пополнети  

ќе бидат отфрлени 

660. 
Врз основа на член 39 од Законот за енергетика 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 47/97, 
40/99, 98/00 и 94/02), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 14.04.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИТЕ СТА-
ВОВИ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ТАРИФНИТЕ СТАВО-
ВИ ЗА ИСПОРАКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Тарифните ставови за изменување на Тарифни-
те ставови за испорака на електрична енергија на АД 
�Електростопанство на Македонија� во државна сопс-
твеност � Скопје, УО бр. 02-2612/4/1 од 31.03.2003 годи-
на, донесени од Управниот одбор на ова акционерско 
друштво, на седницата одржана на 31.03.2003 година. 

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

 
 Бр. 23-1704/1                     Претседател на Владата 

14 април 2003 година             на Република Македонија, 
      Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
661. 
Врз основа на член 4 од Законот за игри на среќа и 

за забавни игри (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 10/97, 54/97, 13/2001 и 2/2002), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
14.04.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ ОД ИГРИ 
НА СРЕЌА И ОД ЗАБАВНИ ИГРИ ВО 2003 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се распоредуваат средствата во из-
нос од 70.000.000 денари од игрите на среќа и од забав-
ните игри за 2003 година. 

 
Член 2 

Средствата од член 1 се распоредуваат на:  
 

1. Заедницата на инвалидски организа-
ции на Република Македонија   47.800.000 
- За финансирање на програмите на 
здруженија на хендикепирани лица 46.800.000 
- За активности на Националното ко-
ординативно тело предвидено со стан-
дардни правила за изедначување на 
можностите за хендикепирани лица, 
формирано согласно Резолуцијата 48/49 
на ООН 1.000.000 
2. Агенција за млади и спорт 16.300.000 
- Масовен спорт 4.600.000 
- Врвен спорт 11.700.000 
3. Црвен крст на Република Македонија  
- За финансирање на програмски цели 5.900.000 

 
Член 3 

За извршување на оваа одлука се грижи Мини-
стерството за финансии. 

 
Член 4 

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

 
 Бр. 23-1870/1                     Претседател на Владата 

14 април 2003 година             на Република Македонија, 
      Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 
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662. 
Врз основа на член 45 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2003 година 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 14.04.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЛОКАЛ-
НИТЕ ЈАВНИ ГЛАСИЛА ЗА 2003 ГОДИНА 

 
1. Распределувањето на средствата � тековни трансфе-

ри до јавните гласила на локално ниво во износ од 19 ми-
лиони денари од разделот 19301 на Агенцијата за инфор-
мации потставка 443814, се врши континуирано и во 12 
еднакви делови, почнувајќи од јануари 2003 година. 
Трансферот на средствата го врши Агенцијата за 

информации. 
Средствата се распределуваат на јавните радиоди-

фузни претпријатија што вршат дејност на локално ни-
во во следниве процентни фиксни износи: 

- Тетово, Куманово и Прилеп по 6,00%, односно по 
1.140.000 денари; 

- Битола � 5,40% (1.026.000 денари); 
- Охрид, Струмица, Гостивар по 4,60% (874.000); 
- Струга, Кочани, Кавадарци и Гевгелија по 4,50% 

(855.000); 
- Штип, Велес и Кичево по 3,80% (722.000); 
- Делчево и Неготино по 3,60% (684.000); 
- Дебар � 2,40% (456.000); 
- Берово, Пробиштип, Радовиш и Ресен по 2,30% 

(437.000); 
- Виница, Валандово, Кратово, Македонски Брод, 

Крушево, Свети Николе, Крива Паланка и Демир Хи-
сар по 1,825% (346.750). 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 

 Бр. 23-1887/1                     Претседател на Владата 
14 април 2003 година             на Република Македонија, 

      Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

663. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), а во врска со членовите 
33 и 36 од Спогодбата за соработка меѓу Република 
Македонија и Европската Заедница (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 31/99), како и членот 37 
од Времената спогодба за трговија и трговски прашања 
меѓу Република Македонија и Европската Заедница 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
39/01), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 14 април 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА БР. 1/2003 НА 
СОВЕТОТ ЗА СОРАБОТКА МЕЃУ РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА И ЕВРОПСКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА  

1. Се усвојува Одлуката бр. 1/2003 на Советот за сора-
ботка меѓу Република Македонија и Европската Заедница 
за изменување на Деловникот за работа, одобрена од Со-
ветот на Европската унија на 24.02.2003 година. 

2. Составен дел на оваа одлука е текстот на Одлука-
та бр. 1/2003 на Советот за соработка меѓу Република 
Македонија и Европската Заедница. 

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

 
        Бр.23-1892/1             Претседател на Владата 
14 април 2003 година             на Република Македонија, 
            Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

О Д Л У К А 
БР. 1/2003 НА СОВЕТОТ ЗА СОРАБОТКА МЕЃУ РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ЕВРОПСКАТА ЗАЕДНИ-
ЦА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА 

 
Советот за соработка,  
имајќи ја предвид Спогодбата за соработка меѓу Ре-

публика Македонија, од една страна, и Европската Заед-
ница, од друга страна, а особено членовите 33 и 36, 
имајќи ја предвид Времената спогодба за трговија и 

трговски прашања меѓу Република Македонија, од една 
страна, и Европската Заедница, од друга страна, а особено 
членот 37,  
имајќи го предвид Деловникот за работа на Советот за 

соработка воспоставен со Спогодбата за соработка меѓу 
Република Македонија и Европската Заедница, а особено 
членот 7, 
при што: 
1. Спогодбата за соработка меѓу Република Македо-

нија и Европската Заедница, стапи на сила на 1 јануари 
1998 година; 

2. Времената спогодба за трговија и трговски праша-
ња меѓу Република Македонија, од една страна, и Европ-
ската Заедница, од друга страна, стапи на сила на 1 јуни 
2001 година; 

3. Деловникот за работа на Советот за соработка вос-
поставен преку Спогодбата за соработка меѓу Република 
Македонија и Европската Заедница беше усвоен со Одлу-
ка број 1/98 на Советот за соработка меѓу Република Ма-
кедонија - Европската Заедница од 20 март 1998 година, 
ЈА ДОНЕСЕ СЛЕДНАВА ОДЛУКА: 
 

Член 1 
Анексот кон Одлуката 1/98 на Советот за соработка 

меѓу Република Македонија - Европската Заедница - 20 
март 1998 година се заменува со текстот наведен во Ане-
ксот кон оваа одлука.  

 
АНЕКС 

 
РАБОТНА ГРУПА ЗА ЕКОНОМСКИ 

И ФИНАНСИСКИ РАБОТИ 
 

Делокруг за работа 
 

1. Општите цели на работната група се разгледување 
на економскиот развој и политиките, како и следење и за-
еднички анализи на економската, техничката и финанси-
ската соработка во согласност со членовите 4, 10 и 11 од 
Спогодбата за соработка (СС) помеѓу Европската Заедни-
ца и Република Македонија и членовите 31 и 32 од Вре-
мената спогодба (ВС) за трговија и трговски прашања ме-
ѓу Европската Заедница, од една страна, и Република Ма-
кедонија, од друга страна, со цел да се даде придонес кон 
економскиот развој на Република Македонија и зајакнува-
ње на економските врски помеѓу Република Македонија и 
Европската Заедница. 

2. Работната група особено ќе работи на следниве спе-
цифични прашања: 

- макроекономски развој и политики во Република 
Македонија и во Европската Заедница; 

- структурни реформи, вклучувајќи ја реформата на 
финансискиот сектор; 

- развој на мали и средни претпријатија /претприе-
маштво; 

- олеснување на движењето на капиталот и негова по-
степена либерализација; 

- статистички системи. 
 

РАБОТНА ГРУПА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РИБАРСТВО 
 

Делокруг за работа 
 
1. Генералната цел на работната група е да работи на 

прашања од земјоделските, преработените земјоделски и 
рибните производи. Работната група ќе ја следи импле-
ментацијата на обврските на страните во овие сектори и 
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ќе изготвува заедничка анализа за соработката во земјо-
делството во согласност со членовите 6 и 9 од Спогодбата 
за соработка меѓу Република Македонија и Европската 
Заедница и членовите од 11 до 17, Анексите III, IV и V и 
Протоколот 3 од Времената Спогодба за трговија и тргов-
ски прашања меѓу Република Македонија, од една страна, 
и Европската Заедница, од друга страна, како и Протоко-
лот за вино. 

2. Работната група особено ќе работи на следните пра-
шања: 

- разгледување на проблемите поврзани со развој на 
земјоделскиот сектор, земјоделската политика и рурални-
от развој во Република Македонија и во Европската Заед-
ница; 

- преработени земјоделски производи; 
- рибарство и аквакултура; 
- ветеринарни и фитосанитарни прашања и разгледу-

вање на можностите за развој на соработката во оваа об-
ласт; 

- безбедност на храната. 
 
РАБОТНА ГРУПА ЗА ВНАТРЕШЕН ПАЗАР  

И КОНКУРЕНЦИЈА 
 

Делокруг на работа 
 

1. Генералната цел на работната група е да ја разгледа 
реформата на законодавството на Република Македонија. 
Работната група ќе воспостави приоритети, ќе ги иденти-
фикува политиките и ќе го следи и анализира усогласува-
њето на законодавството на Република Македонија со за-
конодавството на Заедницата во согласност со член 68 од 
Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Републи-
ка Македонија, од една страна, и Европските заедници и 
нивните земји-членки, од друга страна, и со членовите од 
33 до 35 од Времената Спогодба за трговија и трговски 
прашања меѓу Република Македонија, од една страна, и 
Европската Заедница, од друга страна. 

2. Работната група ќе работи на постепено приближу-
вање на законодавството на Република Македонија со 
придобивките на Заедницата во секторите поврзани со 
внатрешниот пазар, а особено во следниве специфични 
области: 

- конкуренција и државна помош; 
- права од интелектуална, индустриска и трговска 

сопственост; 
- јавни набавки; 
- законска регулатива за претпријатија; 
- сметководство; 
- заштита на податоци; 
- стандардизација, цертификација, оценување на соо-

бразноста и надгледување на пазарот; 
- заштита на потрошувачите. 
 
РАБОТНА ГРУПА ЗА ТРГОВИЈА, ПРОИЗВОДИ ОД 
ЖЕЛЕЗО И ЧЕЛИК, ЦАРИНИ И ОДАНОЧУВАЊЕ 

 
Делокруг на работа 

 
1. Целите на работната група се да ги разгледува и 

следи сите прашања поврзани со трговската политика и 
царинска соработка во согласност со членовите од 2 до 
10, од 18 до 30 и 36, Анексите I и II и Протоколите 1, 2, 4 
и 5 од Времената Спогодба за трговија и трговски праша-
ња меѓу Република Македонија, од една страна, и Европ-
ската Заедница, од друга страна. 

2. Работната група ќе работи особено на следните пра-
шања: 

- слободно движење на стоки, следење на импле-
ментацијата на обврските на страните и разгледување 
на сите потешкотии што може да произлезат во тргов-
скиот режим за индустриски производи, вклучувајќи 
ги текстилните производи и производите од железо и 
челик; 

- трговски аспекти на правата од интелектуалната, ин-
дустриската и трговската сопственост; 

- трговски аспекти на јавните набавки; 
- трговски аспекти на стандардизација, цертификаци-

ја, оценката на сообразноста и надгледување на пазарот; 
- царинска соработка и разгледување на сите прашања 

поврзани со примената на правилото за потекло и соод-
ветно на Протоколот за заемна помош, клаузулата против 
малверзации и било кое друго прашање релевантно за за-
јакнување на царинскиот сектор; 

- размена на информации за компатибилноста и разво-
јот во областа на оданочувањето. 

3. Со цел за спроведување на Протоколот 2 за челични 
производи од Времената Спогодба за трговија и трговски 
прашања меѓу Република Македонија, од една страна, и 
Европската Заедница, од друга страна, оваа работна група 
ќе се состанува под името �Контакт група за производи 
од железо и челик�. 

___________ 
664. 
Врз основа на член 42 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2003 година (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 21/03), на 
предлог на министерот за култура,  Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 14.04.2003 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА 
ЗА НАЦИОНАЛНИОТ ИНТЕРЕС ВО КУЛТУРАТА 

ЗА 2003 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се донесува Годишната програма за 

националниот интерес во културата за 2003 година. 
 

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

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�, а ќе се применува од 01.01.2003 година. 

 
 Бр. 23-1894/1                     Претседател на Владата 

14 април 2003 година             на Република Македонија, 
     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
665. 
Врз основа на член 36 од Законот за Владата на Ре-

публика Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/2000) и член 5 од Законот за прива-
тизација на државниот капитал (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 37/96, 25/99, 81/99 и 6/02),  
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 14.04.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБАТА НА АКЦИИТЕ НА АД �РУЕН� 
КОЧАНИ 

 
Член 1 

Да се изврши продажба на акциите издадени на Ре-
публика Македонија заедно со акциите на Агенцијата 
на РМ  за приватизација, во АД �Руен� Кочани, во вку-
пен износ од 131264 обични акции, во номинална вред-
ност од 6.711.423 ЕУР, како и 40,680 обични акции воз 
основа на Одлуката за претворање на побарувањата во 
влог (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
20/2003) преку јавен повик за прибирање на понуди. 

 
Член 2 

Постапката за продажба на акциите ќе ја спроведе 
Агенцијата на Република Македонија за приватизација 
во соработка со консултантот и Министерството за 
економија врз основа на претходно утврдено упатство 
за тендер. 

Член 3 
Рокот за прибирање на понудите да трае 30 дена од 

денот на објавувањето на повикот. 
Плаќањето на акциите да се изврши во готово. 
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Член 4 
Трошоците за објавувањето на јавниот повик и 

спроведувањето на постапката по јавниот повик ќе би-
дат надоместени од средствата на Агенцијата на Репуб-
лика Македонија за приватизација. 

 
Член 5 

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

 
 Бр. 23-1947/1                     Претседател на Владата 

14 април 2003 година             на Република Македонија, 
     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
666. 
Врз основа на член 40 од Законот за извршување на 

санкциите (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 31 март 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИОТ ДОМ ИДРИЗОВО 

СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО ВЕЛЕС 
 
1. Се разрешува Александар Донев од должноста 

директор на Казнено-поправниот дом Идризово со 
Отворено одделение во Велес. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.   
      Бр. 17-1713/1       Претседател на Владата 
31 март 2003 година               на Република Македонија, 
          Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
667. 
Врз основа на член 40 од Законот за извршување на 

санкциите (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 31 март 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА КАЗНЕНО-ПО-
ПРАВНИОТ ДОМ ИДРИЗОВО СО ОТВОРЕНО  

ОДДЕЛЕНИЕ ВО ВЕЛЕС 
 
1. За директор на Казнено-поправниот дом Идризо-

во со Отворено одделение во Велес се именува Апо-
стол Сибиноски, дипл.правник, вработен во Мини-
стерството за внатрешни работи - Сектор за организи-
ран криминал. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.   
      Бр. 17-1714/1        Претседател на Владата 
31 март 2003 година               на Република Македонија, 
          Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
668. 
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 7 
април 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛ-
НА МЕЃУСЕКТОРСКА КОМИСИЈА ЗА ХИВ/СИДА 

 
1. За претседател, заменик на претседателот и чле-

нови на Националната меѓусекторска комисија за 
ХИВ/СИДА се именуваат: 
а) за претседател 
- Реџеп Сељмани, министер за здравство, 

б) за заменик на претседателот 
- д-р Никола Пановски, заменик на министерот за 

здравство, 
в) за членови: 
- доц.д-р Весна Велиќ-Стефановска, претставник од 

Министерството за здравство; 
- Виолета Живковска, претставник од Агенцијата за 

млади и спорт; 
- Бардуљ Туши, шеф на Кабинетот на министерот 

за образование и наука; 
- Живко Ристески, доктор на медицина претставник 

од Министерството за одбрана; 
- Владимир Николовски, доктор на медицина прет-

ставник од Министерството за внатрешни работи; 
- Љубица Јовчевска, раководител на Одделението 

во Министерството за финансии; 
- Даница Станојевиќ, виш соработник во Мини-

стерството за правда; 
- Вукељ Ваљдета, раководител на Одделението во 

Министерството за труд и социјална политика; 
- Флорије Кастрати, раководител на Сектор во Ми-

нистерството за локална самоуправа; 
- Флорија Љатифи, советник во Кабинетот на Пре-

тседателот на Република Македонија; 
- Наташа Биковска, пратеник во Собранието на Ре-

публика Македонија; 
- Ристо Пеовски, пратеник во Собранието на Репуб-

лика Македонија; 
- Виолета Јовановска, доктор на медицина, прет-

ставник од Македонско лекарско друштво; 
- Слободан Димитров, доктор на медицина, прет-

ставник од Македонско лекарско друштво; 
- Христо Поп Христов, доктор на медицина, прет-

ставник од Лекарска комора на Македонија; 
- Даница Зимбакова, претставник на Стопанска ко-

мора на Македонија; 
- Јасмина Зафировска, доктор на медицина, прет-

ставник од Фондот за здравствено осигурување на Ма-
кедонија; 

- Стефан Стојановиќ, претставник од Невладина ор-
ганизација �ХЕРА�; 

- Бранко Докузовски, претставник од Невладина ор-
ганизација �ХОПС�; 

- Сузана Пешева, претставник од Невладина орга-
низација �ТРУСТ�; 

- Александар Кишман, претставник од Невладина 
организација �МИА�; 

- Викторио Јаковлевски, претставник од Здружени-
ето на новинари на Република Македонија; 

- Елизабета Велјановска, новинар-соработник во ЈП 
Македонска информативна агенција - МИА - Скопје; 

- Жарко Георгиевски, претставник од Македонската 
православна црква; 

- Шериф Деари, претставник од Исламската заедни-
ца; 

- м-р Зоран Стојанов, претставник од Бискупија 
Скопска. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.   
      Бр. 17-1506/2        Претседател на Владата 
7 април 2003 година               на Република Македонија, 
          Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
669. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 7 април 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛ-
ТУ АТА �НИКОЛА ЈАНКО ВАПЦАРОВ� - ДЕЛЧЕВО Р 

1. Љупчо Петровски се разрешува од должноста вр-
шител на должноста директор на Домот на културата 
�Никола Јанко Вапцаров� - Делчево. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  

 
      Бр. 17-1533/2        Претседател на Владата 
7 април 2003 година               на Република Македонија, 
          Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
670. 
Врз основа на член 57 став 5 од Законот за здрав-

ственото осигурување (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 25/2000, 96/2000, 50/2001 и 11/2002), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 7 април 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА  
ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ 
 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката на Управниот одбор на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија - Скопје бр. 
02-2257/3 од 27 март 2003 година, со која за заменик на 
директорот на Фондот е именуван Зулџелал Ајдари, 
дипл.економист. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.   
      Бр. 17-1697/2        Претседател на Владата 
7 април 2003 година               на Република Македонија, 
          Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
671. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 31/98), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 7 април 2003 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА �МИРКА ГИНОВА� -  

ДЕМИР КАПИЈА 
 
1. Од должноста претседател и членови на Управ-

ниот одбор на Домот на културата �Мирка Гинова� - 
Демир Капија се разрешуваат: 
а) претседателот 
- Никола Чапов, 
б) членовите: 
- Живко Ангелески; 
- Драги Јанев; 
- Киро Јованов; 
- Александар Пашоев. 
2. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Домот на културата �Мирка Гинова� - Демир Капија се 
именуваат: 
а) за претседател 
- Слободан Симевски, град.инженер, шеф на одр-

жување на ЖТП - Демир Капија, 
б) за членови: 
- Ристенка Андрееска, економист, шеф на сметко-

водство во ЈП �Македонски шуми� - ПЕ - Демир Капија; 
- Олга Ристова, биолог, вработен во Текстилна кон-

фекција �ВИМЕР� - Демир Капија. 
Од редот на вработените: 
- Киро Јованов, благајник; 
- Александар Пашоев, програмер. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.   
      Бр. 17-1705/2        Претседател на Владата 
7 април 2003 година               на Република Македонија, 
          Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

672. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 31/98), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 7 април 2003 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА КУЛ-
ТУРНО-ИНФОРМАТИВНИОТ ЦЕНТАР - СКОПЈЕ 

 
1. Од должноста претседател и членови на Управ-

ниот одбор на Културно-информативниот центар - 
Скопје се разрешуваат: 
а) претседателот 
- Новица Трајковски, 
б) членовите: 
- Никола Анѓелковски; 
- Гоце Ристевски; 
- Магдалена Ставревска; 
- Гордана Хаџи-Николова. 
2. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Културно-информативниот центар - Скопје се именуваат: 
а) за претседател 
- Газанфер Бајрам, ликовен уметник, 
б) за членови: 
- Рефет Абази, актер; 
- м-р Ана Гацева, дипл. пијанист (м-р по камерна 

музика). 
Од редот на вработените: 
- Лидија Спасиќ, уредник на драмскиот сектор; 
- Викторија Богатиновска, уредник на ликовниот 

сектор. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.   
      Бр. 17-1706/2       Претседател на Владата 
7 април 2003 година               на Република Македонија, 
          Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
673. 
Врз основа на член 47, став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа  
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 7 април 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА 

ИНСПЕКЦИЈА 
 
1. Се разрешува Бориз Милошевски од должноста ди-

ректор на Државниот инспекторат за техничка инспекци-
ја, орган во состав на Министерството за економија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.   
      Бр. 17-1818/1       Претседател на Владата 
7 април 2003 година               на Република Македонија, 
          Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
674. 
Врз основа на член 47, став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 7 април 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ 
ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА 

 
1. За директор на Државниот инспекторат за тех-

ничка инспекција, орган во состав на Министерството 
за економија, се именува Шпенд Исмаили, дипл. еле-
ктро инженер. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
Бр. 17-1819/1                     Претседател на Владата    

7 април 2003 година               на Република Македонија, 
          Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
675. 
Врз основа на член 40, од Законот за извршување 

на санкциите (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 7 април 2003 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА 
ЗАТВОРОТ СКОПЈЕ СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ 

ВО КРИВА ПАЛАНКА 
 
1. Се разрешува Миле Младеновски од должноста 

директор на Затворот Скопје со Отворено одделение во 
Крива Паланка. 

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

 
Бр. 17-1820/1                     Претседател на Владата    

7 април 2003 година               на Република Македонија, 
           Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
676. 
Врз основа на член 40, од Законот за извршување 

на санкциите (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 7 април 2003 година, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАТВОРОТ 
СКОПЈЕ СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ  

ВО КРИВА ПАЛАНКА 
 
1. За директор на Затворот Скопје со Отворено од-

деление во Крива Паланка се именува Милутин Анге-
ловски, адвокат. 

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

 
Бр. 17-1821/1                     Претседател на Владата    

7 април 2003 година               на Република Македонија, 
           Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
677. 
Врз основа на член 100 став 1, од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 7 април 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ТЕАТАРОТ НА 

НАРОДНОСТИТЕ-СКОПЈЕ 
 
1. Сулејман Рушити се разрешува од должноста вр-

шител на должноста директор на Театарот на народно-
стите-Скопје. 

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

 
Бр. 17-1823/1                     Претседател на Владата    

7 април 2003 година               на Република Македонија, 
           Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

678. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 7 април 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ТЕАТАРОТ НА НАРОДНОСТИТЕ-

СКОПЈЕ 
 
1. За вршител на должноста директор на Театарот 

на народностите-Скопје се именува Адем Карага, дипл. 
актер. 

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

 
Бр. 17-1824/1                      Претседател на Владата    

7 април 2003 година               на Република Македонија, 
           Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
679. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 7 април 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА �НИКОЛА  

ЈАНКО ВАПЦАРОВ�-ДЕЛЧЕВО 
 
1. За вршител на должноста директор на Домот на 

културата �Никола Јанко Вапцаров�-Делчево, се име-
нува Славчо Деспотов, дипл. професор по историја, 
вработен во Домот. 

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

 
Бр. 17-1825/1                      Претседател на Владата    

7 април 2003 година               на Република Македонија, 
          Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
680. 
Врз основа на член 61 став 3 алинеја 2 од Законот 

за јавни набавки (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 26/98, 50/2001, 2/2002 и 24/2003), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 7 
април 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КО-
МИСИЈАТА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ 

 
1. Од должноста претседател, членови и нивни за-

меници на Комисијата за жалби по јавни набавки се 
разрешуваат: 
а) претседателот 
- Бранко Саздовски,  
б) членовите: 
- Томе Секуловски;  
- Иво Ѓорѓиев;  
- Ненад Јанаќиевиќ;  
- Шенаси Зенели. 
в) заменикот на претседателот 
- Љупчо Трајчев;  
г) замениците на членовите:  
- Сашо Андоновски;  
- д-р Родна Живковска;  
- Ацо Петров;  
- Неџат Беџети. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
Бр. 17-1830/1                      Претседател на Владата    

7 април 2003 година               на Република Македонија, 
           Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
681. 
Врз основа на член 9, став 4 од Законот за таксата за 

привремен престој (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 19/96)  и Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за таксата за привремен престој (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 26/2002), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
14.04.2003 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОПШТА ТУРИСТИЧКА ПРОПАГАНДА И ИН-
ФОРМАТИВНА ДЕЈНОСТ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа програма се уредува намената на средства-

та за општа  туристичка пропаганда и информативна 
дејност за 2003 година. 

 
Член 2 

Средствата за финансирање на општата туристичка 
пропаганда и информативна дејност за 2003 година се 
утврдуваат и обезбедуваат во износ од 8.000.000 (осум 
милиони денари) од Буџетот на Република Македонија. 

 
Член 3 

Средствата од член 2 од оваа програма се користат 
за следните намени: 

1. Издавачка дејност - вкупно              3.580.000 ден. 
од тоа: 
- изработка на туристички водич 
 за Република Македонија                   1.060.000 ден. 
- туристичка брошура-информатор, 

      репринт, наменета за вкупната  
туристичка понуда и други  
манифестации во 2003 година               400.000 ден. 
- информативна туристичка 
 брошура-репринт                                    200.000 ден.  
- мултимедијална презентација-огласување 
во медиуми, спотови и презентација,  
изработка на ЦД за туристичката  
понуда на Република Македонија, 
веб страница и друго                               700.000 ден.    
- закуп и печатење на информативни 
 постери за билборди и репринт 
 на општи туристички пропагандни 
 материјали чиј тираж е завршен 
 во 2002 година (постери, папки и друг  
 туристички рекламен материјал)          800.000 ден. 
- откуп на авторски права за изработка, 
превод и рецензија на пропагандни  
материјали, слајдови, лекторирање  
на текстови и слично                               420.000 ден. 
2. Учество во туристички  
публикации на меѓународни туристички  
организации и други асоцијации (ЦЕИ)  330.000 ден. 
3. Учество и презентација на туристички  
саеми и берзи                                         1.920.000 ден. 
- ИФТ Белград                                           200.000 ден. 
- WTM- Лондон                                      1.170.000 ден. 
- Vakantiebeurs - Утрехт                           550.000 ден. 

4. Учество и презентација на други 
 туристички манифестации и учество 
 со туристичка пропаганда на 
 меѓународни стопански, културни, 
 спортски и други манифестации            150.000 ден. 
5. Членарина во Светската туристичка 
 организација за 2003 година                1.660.000 ден. 
6. Посета на туроператори и  
туристички новинари                               200.000 ден. 
7. Дистрибуција на општи туристички  
материјали во странство                          160.000 ден. 
Вкупно општа туристичка пропаганда 
 и информативна дејност                      8.000.000 ден. 
 

Член 4 
Средствата од член 2 на оваа програма ги реализира 

Министерството за економија. 
Реализацијата на уплатите за настапите од член 3, 

точка 3 од оваа програма, се врши најдоцна 60 дена 
пред почетокот на саемите и берзите, а за саемски на-
стапи во месец јануари, уплатата се врши во претход-
ната година. 
Средствата од член 3 точка 6, се користат по прет-

ходно согледување и потреба за времетраењето на по-
сетата и бројот на новинарите, од страна на Мини-
стерството за економија. 

 
Член 5 

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

 
 Бр. 23-1841/1                     Претседател на Владата 

14 април 2003 година             на Република Македонија, 
     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
682. 
Врз основа  на членовите 1, 6 и 12  од Законот за ре-

публичките награди (�Службен весник на СРМ� бр. 
40/87 и 36/89 и �Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 82/99), Одборот за доделување на наградата 
�Гоце Делчев�, на седницата одржана на 8 април 2003 
година,  донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА �ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ� 
ЗА 2003 ГОДИНА, ЗА ОСОБЕНО ЗНАЧАЈНИ ОСТВА-
РУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА 

ВО ОБЛАСТА НА НАУКАТА 
 
I. За особено значајни остварувања од интерес за Ре-

публиката во областа на науката, наградата �Гоце Дел-
чев� за 2003 година, се доделува на: 

1. Д-р Љубица Станковска, за трудот �Суфиксите-јб,-
бјб-ч во македонската топонимија�; 

2. Проф. д-р Георѓи Чадловски, за трудот �Психоби-
ологија�; 

3. Проф. д-р Гоце Петрески, за трудот �Економски 
раст и развој - теории, модели, меѓународни искуства� и 

4. Проф. д-р Јелена Лужина, водител на научно-
истражувачкиот тим, м-р Снежана Анастасова - Чади-
ковска, м-р Соња Здравкова-Џепаровска, Лилјана Ма-
зова, д-р Мишел Павловски, Викторија Темова-Ранге-
лова и Андреј Тимофејев, за дигиталната Енциклопедија 
�Театарот на македонската почва�. 

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

 
 Бр. 07-1730/2               Претседател на Oдборот за 

14 април 2003 година          доделување на наградата 
     Скопје                                 �Гоце Делчев�, 
                                   акад. Петре М. Андреевски, с.р.  
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683. 
Комисијата за хартии од вредност постапувајќи по Ба-

рањето за измена и продолжување на рок за реализација 
на деветата емисија на акции бр.03-1071 од 13.02.2003 го-
дина на Балканска Банка АД Скопје, врз основа на член 
52, став 1 од Законот за хартии од вредност (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 63/00, бр. 103/00, 
бр. 34/01, бр. 04/02 и бр. 37/02), а во врска со член 215 од 
Законот за општата управна постапка, на својата седница 
одржана на 31.03.2003 година, го донесе следното 

 
Д Е Л У М Н О Р Е Ш Е Н И Е    

Се уважува делот од Барањето бр.03-1071 од 
13.02.2003 година на Балканска Банка АД Скопје за 
продолжување на рок за реализација на деветата еми-
сија на акции и: 

1. Се дава согласност на Балканска Банка АД Скопје за 
продолжување на рокот за реализација на деветата емисија 
на акции за еден месец, заклучно со 02.05.2003 година на 
начин и под услови согласно Одлука УО бр.02-426 од 
21.01.2003 година за измена на Одлуката бр. 02-2539/11 од 
29.05.2002 година за зголемување на акционерскиот капи-
тал на Балканска Банка АД Скопје со издавање акции од 
деветта емисија и Одлуката на Управниот одбор на Банка-
та бр. 02-4250 од 23.09.2002 година за измена и дополнува-
ње на Одлуката бр. 02-2539/11 од 29.05.2002 година. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да го објави продол-
жувањето на рокот за реализацијата на деветата емиси-
ја на акции во најмалку еден дневен весник во рок од 
три дена од денот на приемот на ова решение. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен најдоцна во рок од 15 
дена по истекот на рокот од точка 1, да ја извести Ко-
мисијата за бројот на запишаните и платените хартии 
од вредност, односно за процентот на реализација на 
емисијата согласно Правилникот за содржината на из-
вестувањето за запишани и платени хартии од вредност 
(�Службен весник на РМ� бр.16/01). 

4. За делот од Барањето на Балканска Банка АД 
Скопје кој се однесува на измените на актот за издава-
ње на хартии од вредност и јавниот повик во поглед на 
минималниот број на акции кои можат да се запишат и 
уплатат од деветата емисија на акции Комисијата за 
хартии од вредност ќе одлучува дополнително. 

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето и истото ќе се објави во �Службен весник на 
епублика Македонија�. Р 

 Бр. 07-1766/8-2002      Комисија за хартии од вредност 
31 март 2003 година                    Претседател, 
          Скопје                 проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
684. 
Врз основа на член 46, став 1, алинеја 1 од Законот 

за рибарството (�Службен весник на РМ� бр. 62/93) и 
дел I под Дојранско Езеро, од Наредбата за ловостој на 
одделни видови риби и други корисни животни од риб-
ниот фонд по одделни риболовни подрачја и ревири, 
како и ограничување на уловот за време на ловостој 
(�Службен весник на РМ� бр. 3/94), министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство, донесува 

 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА ЛОВОСТОЈ НА СИТЕ ВИДОВИ РИБИ 
НА ДОЈРАНСКОТО ЕЗЕРО  

1. Заради заштита на рибниот фонд во Дојранското 
Езеро, се наредува ловостој на сите видови риби, од-
носно тотална забрана на риболовот во ова езеро во 
времетраење од 12.04.2003 година во 12,00 часот до 
11.05.2003 година во 12,00 часот. 

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�, а ќе се применува од 12.04.2003 година.  

 Бр. 08-3451/1                                    Министер, 
11 април 2003 година                      Славко Петров, с.р. 

     Скопје 

685. 
Врз основа  на член 11  од Законот за заштита и унапре-

дување на животната средина и природата (�Службен вес-
ник на РМ� бр. 69/96, 13/99, 41/2000, 51/2000 и  45/2002) и 
член 55 од Законот за организација и работа на органите 
на државната управа (�Службен весник на РМ� бр. 
58/2000) , министерот за животна средина и просторно 
планирање, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА 
ВРШЕЊЕ СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА ЗАШТИТА  
НА КРАЈБРЕЖНИОТ ПОЈАС НА СТРОГИОТ 

ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ �ЕЗЕРАНИ�  
НА ПРЕСПАНСКОТО ЕЗЕРО 

 
Член 1 

ЈВП �Водостопанство на Македонија� - �Водосто-
панска работна организација Водостопанство Преспан-
ско Езеро� ЦО Ресен, се овластува да презема мерки за 
заштита и зачувување на крајбрежјето на Строгиот при-
роден резерват �Езерани� на Преспанското Езеро, кои се 
однесуваат на спречување на несоодветното користење 
на природните богатства. 

 
Член 2 

Начинот и условите под кои ќе се вршат работите 
наведени во член 1 на ова решение, ќе се уредат со дого-
вор кој ќе го склучат министерот за животна средина и 
просторно планирање и ЈВП �Водостопанство на Маке-
донија�. 

Член 3 
Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�.  
Бр. 02-1313/1                                          Министер, 

1 април 2003 година                           Љубомир Јанев, с.р.  
     Скопје 

___________ 
686. 
Врз основа  на член 11  од Законот за заштита и унапре-

дување на животната средина и природата (�Службен вес-
ник на РМ� бр. 69/96, 13/99, 41/2000, 51/2000 и 45/2002) и 
член 55 од Законот за организација и работа на органите 
на државната управа (�Службен весник на РМ� бр. 
58/2000) , министерот за животна средина и просторно 
планирање, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ЗАШ-
ТИТА, УНАПРЕДУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА СПО-
МЕНИКОТ НА ПРИРОДАТА ПРЕСПАНСКО  

ЕЗЕРО 
 

Член 1 
ЈВП �Водостопанство на Македонија� - �Водосто-

панска работна организација Водостопанство Преспан-
ско Езеро� ЦО Ресен, се овластува за вршење на работи 
во врска со заштита, унапредување и одржување на спо-
меникот на природата Преспанско Езеро. 

 
Член 2 

Начинот и условите под кои ќе се вршат работите наве-
дени во член 1 на ова решение, ќе се уредат со договор кој 
ќе го склучат министерот за животна средина и просторно 
планирање и ЈВП �Водостопанство на Македонија�. 

Член 3 
Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
Бр. 02-1314/1                                       Министер, 

1 април 2003 година                        Љубомир Јанев, с.р.  
     Скопје 
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Член 2 687. 
Пријава за регистрација за данокот на додадена 

вредност со упатство за начинот на пополнување, се 
поднесува на образецот �ДДВ-01� кој е составен дел на 
овој правилник. 

Врз основа на член 51 став 5 од Законот за данокот 
на додадена вредност (�Службен весник на Република 
Македонија� број 44/99, 59/99, 86/99, 11/2000, 8/2001 и 
21/2003), министерот за финансии, донесе Член 3  Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за формата и содржи-
ната на пријавата за регистрација за данокот на додаде-
на вредност (�Службен весник на Република Македо-
нија� број 4/2000). 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРИЈАВАТА 
ЗА РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА 

ВРЕДНОСТ 
Член 4  

Овој правилник влегува во сила со денот на објавува-
њет  во �Службен весник на Република Македонија�. 

Член 1 
о Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на пријавата за регистрација за данокот на до-
дадена вредност. 

       Бр. 08-7514/1          Министер, 
10 април 2003 година            м-р Петар Гошев, с.р. 
           Скопје  
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Член 2 688. 
Даночната пријава на данокот на додадена вредност 

со упатство за начинот на пополнување, се поднесува 
на образецот �ДДВ-04� кој е составен дел на овој пра-
вилник. 

Врз основа на член 41, став 6 од Законот за данокот 
на додадена вредност (�Службен весник на Република 
Македонија� број 44/99, 59/99, 86/99, 11/2000, 8/2001 и 
21/2003), министерот за финансии, донесе Член 3 

 Со влегувањето во сила на овој правилник преста-
нува да важи Правилникот за формата и содржината на 
аконтативна-годишна пријава на данокот на додадена 
вредност (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 17/2000). 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДАНОЧНА-
ТА ПРИЈАВА НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА 

ВРЕДНОСТ 
Член 4  

Овој правилник влегува во сила со денот на објавува-
њет  во �Службен весник на Република Македонија�. Член 1 о Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на даночната пријава на данокот на додадена 
вредност. 

       Бр. 08-7514/1                Министер, 
10 април 2003 година            м-р Петар Гошев, с.р. 
           Скопје                                                                                                                     



Стр. 16 - Бр. 29 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 18 април 2003 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



18 април 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 29 - Стр. 17 
 
689. 
Врз основа  на член 36 став 2, член 37 став 6, член 

43 став 9 и член 52 став 6 од Законот за данокот на до-
дадена вредност (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/2000, 8/2001 и 
21/2003), министерот за финансии,  донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ 
 

Член 1 
Во Правилникот за спроведување на Законот за да-

нокот на додадена вредност (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 65/99, 17/2000, 28/2000 и 66/2000), 
во член 6 став (2), член 8 став (2) и член 10 ставови (2) 
и (4) зборот �пресметковниот� се заменува со зборот 
�даночниот�. 

Член 2 
Во член 7 став (1) зборовите: �пресметковен или� 

се бришат. 
Во став (6) зборот �пресметковните� се заменува со 

зборот �даночните�. 
Член 3 

Во член 15 став (4) зборовите: �пресметковен и� се 
бришат. 

Член 4 
По член 17 се додава нов член 17-а кој гласи: 
 

�Член 17-а 
Даночниот обврзник во евиденциските обврски, 

според член 52 став (3) од Законот, на крајот од кален-
дарската година ги утврдува и евидентира соодветните 
годишни износи.�. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
 Бр. 08-7514/1                                   Министер, 

10 април 2003 година                   м-р Петар Гошев, с.р. 
      Скопје 

___________ 
690. 
Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за 

Народна банка на Република Македонија (�Службен 
весник на РМ� бр. 3/2002), Советот на Народна банка 
на Република Македонија, на својата III седница, одр-
жана на 16.04.2003 година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ 
НА ОБВРСКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА 

НА БАНКИ 
 
1. Одлуката за методологијата за пресметување на 

обврската за задолжителна резерва на банки (�Службен 
весник на РМ� бр. 103/2001), престанува да важи на 
30.04.2003 година. 

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

 
О. бр. 02-15/III-1/2003               Претседател 
16 април 2003 година        на Советот на Народна банка  

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

691. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
членовите 28, 56 и 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 70/92), на седницата одржана на 
26 март 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се одбива барањето на Благоја Макариовски, Со-

ња Талевска, Игор Каревски, Билјана Гаревска, Гор-
данчо Мирчевски и Бошко Костовски, членови на Со-
ветот на Општина Демир Хисар за заштита на слободи-
те и правата од член 110 алинеја 3 од Уставот, што се 
однесуваат на јавното изразување на мислата, повреде-
ни со 22 решенија за именување на претседатели и чле-
нови на работните тела на Советот на Општина Демир 
Хисар и на претставници во органите и телата на јавни 
претпријатија и установи од локално значење, донесе-
ни од Советот на Општина Демир Хисар на 3 декември 
2002 година. 

2. Се отфрла барањето за заштита на слободите и 
правата што се однесуваат на избирачкото право, по-
вредени со решенијата означени во точката 1 од оваа 
одлука. 

3. Членовите на Советот на Општина Демир Хисар 
наведени во точката 1 од оваа одлука, на Уставниот 
суд на Република Македонија му поднесоа барање за 
заштита на слободите и правата од член 110 алинеја 3 
од Уставот, што се однесуваат на избирачкото право и 
јавното изразување на мислата, повредени со решени-
јата означени во точката 1 од оваа одлука, затоа што во 
составите на работните тела на Советот, како и во дру-
гите органи и тела во кои свои претставници именувал 
Советот, не била применета пропорционалната заста-
пеност на политичките партии, на советниците на Со-
ветот избрани на листата на ВМРО-ДПМНЕ, ВМРО-
ВМРО и Социјалистичката партија, им се ускратувало 
избирачкото право и јавното изразување на мислата. 

4. Судот на седницата утврди дека оспорените ре-
шенија се донесени од Советот на Општина Демир Хи-
сар, на 3 декември 2002 година, а се евидентирани под 
бр. 07-178/4 до 25, и со истите се именуваат претседа-
тели и членови на работните тела на Советот, како и 
претставници на Општината во органите и телата на 
одделни комунални и други организации од локално 
значење. 

5. Според член 110 алинеја 3 од Уставот, Уставниот 
суд на Република Македонија ги штити слободите и 
правата на човекот и граѓанинот што се однесуваат на 
слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното 
изразување на мислата, политичкото здружување и 
дејствување и забраната на дискриминација на граѓа-
ните по основ на пол, раса, верска, национална, соци-
јална и политичка припадност. 
Според член 28 алинеја 1 и 3 од Деловникот на 

Уставниот суд на Република Македонија, Уставниот 
суд ќе ја отфрли иницијативата ако не е надлежен да 
одлучува за барањето, односно ако постојат други про-
цесни пречки за одлучување по иницијативата. 
Тргнувајќи од содржината на наведените одредби, а 

имајќи предвид дека подносителите на барањето на 
обопштен начин се повикуваат на заштита на слободите 
и правата, барајќи заштита на нивното избирачко право, 
кое не е во надлежност на Уставниот суд, како и од ба-
рањето за заштита на јавното изразување на мислата, 
што според мислењето на Судот, со ништо не е ускрате-
но, односно преку пропорционалната застапеност или 
отсуството на примената на таквиот принцип при кон-
ституирањето и именувањето на работните тела на орга-
ните на локалната самоуправа, не се однесува на прин-
ципот на јавното изразување на мислата, поради што Су-
дот одлучи како во точките 1 и 2 од оваа одлука. 
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6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Ис-
љами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен 
Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими и д-р 
Јосиф Талевски. 

 
   У. бр. 36-б/2003                               Претседател 
26 март 2003 година                  на Уставниот суд на Република  
         Скопје                                        Македонија, 
                                                     д-р Тодор Џунов, с.р. 

___________ 
692. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 70/92), на седницата одржана на 
2 април 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се укинува член 151 од Колективниот договор за 

уредување, односно доуредување на правата, обврски-
те и одговорностите од работен однос во Министерс-
твото за одбрана бр. 01-92/1 склучен на 15 април 2002 
година, а објавен во (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 78/02). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијативата поднесена од Стамен Филипов од 
Скопје, со решение У. бр. 11/2002 од 12 февруари 2003 
година, поведе постапка за оценување уставноста и за-
конитоста на член 151 од колективниот договор озна-
чен во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано 
беше поставено прашањето за неговата согласност со 
Уставот и со закон. 

4. Судот на седницата утврди дека членот 151 во 
целина гласи: �Заради остварување на правата од рабо-
тен однос работникот има право да поднесе барање од-
носно приговор до министерот доколку за тоа решавал 
овластен работник од министерот (оспорен дел), а до 
комисијата од член 51 на овој колективен договор до-
колку за истото решавал министерот�. 

5. Со оглед дека членот 151 во делот �до мини-
стерот доколку за тоа решавал овластен работник од 
министерот� во иницијативата се оспорува од аспект 
на член 15 од Уставот и член 135 став 2 од Законот 
за работните односи, Судот ја имаше предвид содр-
жината и смислата на наведените уставни и законски 
одредби. 
Според член 15 од Уставот се гарантира правото на 

жалба против поединечните правни акти донесени во 
постапка во прв степен пред суд, управен орган или ор-
ганизација или други институции што вршат јавни ов-
ластувања. 
Од наведената уставна одредба произлегува дека 

граѓаните имаат право на жалба против поединечни-
те правни акти донесени, меѓу другите, и од органи-
те на државната управа, а смислата на оваа уставна 
одредба е да обезбеди двостепеност во одлучување-
то под што се подразбира по жалбата поднесена по 
поединечните акти на наведените органи да одлучу-
ва друг орган кој не учествувал во првостепената по-
стапка. 
Според ставот 1 на член 135 од Законот за работни-

те односи, работникот има право да поднесува барање 
за остварување на своите права од работен однос, како 
и право на приговор против одлука донесена во врска 
со неговите права, обврски и одговорности. 
Според ставот 2 на наведениот член од Законот, ба-

рањето, односно приговорот работникот го поднесува 
до органот утврден со колективен договор во рок од 15 

дена од денот на врачувањето на одлуката со која е по-
вредено неговото право, односно од денот за кога доз-
нал за повредата на правото. 
Од наведените законски одредби произлегува дека 

правото на приговор, како правно средства за заштита 
на правата на работниците е утврдено во самиот закон, 
а додека органот кој ќе одлучува по приговорот според 
Законот е предмет на уредување со колективен дого-
вор, при што Законот не прецизирал со кој вид коле-
ктивен договор треба да се уреди ова прашање. 
Во наведената смисла, соодветни решенија содржат 

и Општиот и гранскиот колективен договор. Така, спо-
ред член 82 од Општиот колективен договор за јавни 
служби, работникот има право да поднесе приговор до 
органот утврден со колективен договор на ниво на 
гранка, односно на ниво на работодавец, а според член 
115 од гранскиот колективен договор кој се однесува за 
државните органи, работникот има право да поднесе 
приговор до органот утврден со колективен договор на 
ниво на работодавец. 
Од наведените одредби на двата колективни дого-

вори произлегува дека право е на работодавецот со ко-
лективниот договор да утврди кој орган ќе одлучува по 
приговорот на работникот, така што гледано од овој ас-
пект оспорениот дел на членот 151 од Колективниот 
договор не е во несогласност со членот 135 од Законот 
за работните односи. 
Меѓутоа, имајќи предвид дека приговорот на работ-

ниците во органите на државната управа има карактер 
и значење на жалба предвидена во членот 15 од Уста-
вот, Судот утврди дека во конкретниот случај, со оспо-
рениот дел на членот 151 од Колективниот договор,а 
со оглед на организацијата на органите на државната 
управа, не се обезбедува начелото на двостепеност во 
одлучувањето по приговорот, поради што Судот оцени 
дека во овој дел членот 151 од Колективниот договор 
не е во согласност со член 15 од Уставот. 
Освен тоа, со оглед дека овој колективен договор е 

склучен во време на важење на Законот за државните 
службеници, а во овој закон, меѓу другото, како второ-
степен орган кој одлучува по жалба, односно приговор 
е утврдена Агенцијата за државните службеници, Су-
дот утврди дека потписниците на овој договор при 
утврдувањето на решението во членот 151 не ги имале 
предвид соодветните одредби од Законот за државните 
службеници бидејќи овој член, според неговата форму-
лација генерално се однесува за сите вработени во Ми-
нистерството за одбрана, независно дали некои од нив 
имаат или не статус на државен службеник. Имено, со 
оглед дека во овој член не е направена ваква дистинк-
ција меѓу вработените во Министерството за одбрана, 
од формулацијата произлегува дека заштитата во ос-
тварувањето на своите права работниците во Мини-
стерството ја остваруваат пред органите утврдени во 
член 151, иако според Законот за државните службени-
ци не е така. 
Од тие причини, Судот по сопствена иницијатива 

оцени дека во целина член 151 од Колективниот дого-
вор, а не само за оспорениот дел, не е во согласност со 
Уставот и со закон. 

6. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Ис-
љами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен 
Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими и д-р 
Јосиф Талевски. 
 
   У. бр. 111/2003                              Претседател 
2 април 2003 година                  на Уставниот суд на Република  
         Скопје                                       Македонија, 
                                                    д-р Тодор Џунов, с.р. 
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693. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија, и 
член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија (�Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 70/92), на седницата одржана на 2 април 2003 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се укинуваат членот 52 став 1 точка б) и членот 

77 став 9 од Законот за задолжително капитално фи-
нансирано пензиско осигурување (�Службен весник на 
Република Македонија" бр. 29/2002). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

3. По иницијатива на Стамен Филипов од Скопје, 
Уставниот суд на Република Македонија со Решение 
У.бр. 163/2002 од 22 јануари 2003 година, поведе по-
стапка за оценување уставноста на одредбите од Зако-
нот означени во точката 1 од оваа одлука, бидејќи ос-
новано се постави прашањето за нивната согласност со 
Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека со член 52 од За-
конот за задолжително капитално финансирано пензи-
ско осигурување (�Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 29/2002), предвидено е одредено ограни-
чувања за директорот, заменикот на директорот и вра-
ботените во Агенцијата на начин да не смеат да прифа-
тат било каква изборна политичка функција или да се 
кандидираат за таква функција. 
Според содржината на оспорениот став 9 од членот 

77 од Законот, во случај на бришење од регистарот на 
агенти согласно со ставот (8) на овој член Агенцијата 
нема да му дозволи повторно запишување на тоа лице 
во рок до пет години од датумот на бришењето.  

5. Согласно член 8 став 1 алинеи 3 и 5 од Уставот, 
темелни вредности на уставниот поредок на Република 
Македонија се: владеењето на правото, политичкиот 
плурализам и слободните и непосредни демократски 
избори. 
Согласно член 9 од Уставот, граѓаните на Републи-

ка Македонија се еднакви во слободите и правата неза-
висно од полот, расата, бојата на кожата, националното 
и социјалното потекло, политичкото и верското уверу-
вање, имотната и општествената положба. Граѓаните 
пред Уставот и законите се еднакви. 
Согласно член 20 став 1 и 2 од Уставот, на граѓани-

те им се гарантира слободата на здружување заради ос-
тварување и заштита на нивните политички, економ-
ски, социјални, културни и други права и уверувања. 
Граѓаните можат слободно да основаат здруженија на 
граѓани и политички партии, да пристапуваат кон нив 
и од нив да истапуваат. 
Членот 22 од Уставот го регулира избирачкото пра-

во. Во оваа одредба е определено дека, секој граѓанин 
со наполнети 18 години живот стекнува избирачко пра-
во. Избирачкото право е еднакво, општо и непосредно 
и се остварува на слободни избори со тајно гласање. 
Избирачко право немаат лицата на кои им е одземена 
деловната способност. 
Во членот 23 од Уставот е определено дека секој 

граѓанин има право да учествува во вршењето на јавни 
функции. 
Во член 1 став 3 од Законот за задолжително капи-

тално финансирано пензиско осигурување (�Службен 
весник на Република Македонија" бр. 29/2002), е опре-
делено дека: со овој закон се основа Агенцијата за су-
первизија на капитално финансирано пензиско осигу-
рување (во натамошниот текст: Агенција). 
Според содржината на член 46 став 2 од Законот, 

Агенцијата има својство на правно лице, а според содр-
жината на ставот 6 Агенцијата за својата работа одго-

вара пред Владата на Република Македонија. Во чле-
нот 47 од Законот се определени надлежностите на 
Агенцијата. 
Според член 51 став 1 од Законот, со Агенцијата ра-

ководи директор, а директорот на Агенцијата има заме-
ник на директор. Во ставот 2 од оваа одредба е опреде-
лено дека директорот на Агенцијата и заменикот на ди-
ректорот, на предлог на министерот за труд и социјал-
на политика, го именува и го разрешува Владата на Ре-
публика Македонија.  
Во оспорениот член 52 став 1 точка б) е определена 

забрана за директорот, заменикот на директорот и вра-
ботените во Агенцијата да прифатат било каква избор-
на политичка функција или да се кандидираат за таква 
функција. 
Од анализата на изложените уставни одредби, произ-

легува дека Уставот, избирачкото право го условува 
единствено со полнолетноста на граѓаните и нивната де-
ловна способност. Од друга страна Уставот во повеќе 
одредби утврдил неспојливост на поедини функции трг-
нувајќи од претпоставката дека има функции чие вршење 
е неспојливо со други функции, како што се: член 63 став 
5 по однос на функцијата - пратеник, член 67 став 3 по од-
нос на функцијата - Претседател на Собрание, член 83 
став 1 по однос на функцијата - Претседател на Републи-
ката, член 89 став 4 по однос на функцијата - Претседател 
на Владата и министер, член 100 став 3 по однос на функ-
цијата - судија, член 104 став 5 по однос на функцијата - 
член на Републичкиот судски совет, член 107 став 3 по 
однос на функцијата - јавен обвинител и член 111 став 1 
по однос на функцијата - судија на Уставниот суд. 
Во зависност од конкретната функција, Уставот 

определува неспојливост на таа функција со други јав-
ни функции или професии, други политички функции 
или пак со забрана за членување во политичките пар-
тии, со цел непристрасно, објективно и совесно врше-
ње на доверените функции, без оптовареност со при-
падноста кон одредена политичка партија. По однос на 
останатите функции Уставот оставил со закон да се 
уреди прашањето на неспојливоста на функцијата. 
Понатаму, Уставот гарантира слобода на здружува-

њето помеѓу другото и заради остварување и заштита на 
политичките права и уверувања, гаранција за достапност 
во вршењето на јавните функции на сите граѓани. 

6. По оценка на Судот, формулацијата �не смеат да 
прифатат било каква изборна политичка функција или да 
се кандидираат за таква функција" во оспорениот член 52 
став 1 точка б) од Законот, не е поставена како неспојли-
вост на функцијата директор на Агенцијата, функцијата 
заменик на директорот, или со положбата вработен во 
Агенцијата со други изборни политички функции, однос-
но со членството во одредена политичка партија. Употре-
бената формулација според мислење на Судот претставу-
ва забрана за остварување на пасивното избирачко право, 
од кои причини Судот оцени дека оваа одредба од Зако-
нот е во несогласност со членот 22 од Уставот.  
Имено, со вака поставена законска формулација ли-

цата кои претендираат или се именувани на функцијата 
директор на Агенцијата и негов заменик, како и сите 
вработени не можат слободно да ја изразуваат својата 
политичка припадност и се додека ја обавуваат таа 
функција не би можеле да бидат предложени како кан-
дидати и да прифатат кандидатура за било каква избор-
на политичка функција. 

7. По оценка на Судот определбата на законодаве-
цот од оспорениот член 77 став 9 од Законот да не се 
дозволи повторно запишување на агентот во региста-
рот во рок од пет години во никој случај не може да до-
бие третман на правна последица од осудата, а од при-
чина што до бришење од регистарот на агенти, не доа-
ѓа како резултат на изречена правна последица на осу-
дата во судска пресуда, што според смислата на член 
13 и 14 од Уставот е единствен акт во кој може да биде 
содржана правна последица на осудата. 
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Меѓутоа, забраната за повторно запишување во ре-

гистарот е еден вид санкција преку која поранешниот 
агент за определениот период се оневозможува да ра-
боти во маркетингот и да склучува договори за пензи-
ско осигурување, а дадениот рок со формулацијата �до 
5 години", по оценка на Судот би можел да создаде 
преголеми овластувања за Агенцијата, што не е на ли-
нија на владеењето на правото како темелна вредност 
на уставниот поредок, определена во членот 8 став 1 
алинеја 3 од Уставот. 
Имено, вака определениот временски период, по 

оценка на Судот не е прецизен затоа што отсуствуваат 
дополнителни елементи од кои би зависело времетрае-
њето на забраната за повторен упис, како што би била 
тежината на непочитувањето на одредбите од Законот. 
Ваквото законско решение остава простор за нееднаков 
третман на лицата за кои се исполнети условите за бри-
шење од регистарот, бидејќи со ваквата формулација е 
можна ситуација, забраната за повторен упис за некого 
да трае еден ден, а за друг пак да трае и 5 години. От-
тука, Судот оцени дека оспорениот став 9 од членот 77 
од Законот  е во несогласност и со членот 9 од Уставот 
и гарантираната еднаквост на граѓаните. 

8. Од изнесените причини Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука.  

9. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Ис-
љами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен 
Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими и д-р 
Јосиф Талевски. 

 
     У.бр.163/2002              Претседател 
2 април 2003 година      на Уставниот суд на Република 
          Скопје              Македонија, 
       д-р Тодор Џунов, с.р. 

___________ 
694. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 70/92), на седницата одржана на 8 април 2003 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се укинува член 93 став 2 од Законот за основно-

то образование (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99 и 29/2002). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод поднесена иницијатива од Стамен Филипов од 
Скопје, со решение У. бр. 161/2002 од 12 февруари 
2003 година поведе постапка за оценување уставноста 
на член 93 став 2 од Законот за основното образование, 
затоа што основано се постави прашањето за неговата 
согласност со член 15 од Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека членот 93 од За-
конот е поместен во дел VII �Нострификација и екви-
валенција на свидетелствата стекнати во странство�. 
Во членот 87 од Законот е утврдено дека нострифи-

кацијата односно еквиваленцијата на свидетелството 
стекнато во странство ја врши министерството. 
Во член 93 став 1 од Законот е предвидено дека ре-

шение за нострификација и решение за признавање на 
еквиваленцијата на свидетелството во странство доне-
сува Комисијата што ја образува министерството со-
ставено од истакнати стручни лица. 
Во оспорениот став 2 на членот 93 е предвидено де-

ка против решението за одбивање на нострификација-
та, односно еквиваленцијата, може да се изјави жалба 
до министерот. 

Од наведените законски одредби произлегува дека 
нострификацијата и еквиваленцијата на свидетелствата 
стекнати во странство спаѓа во доменот на работата на 
Министерството за образование со кој раководи мини-
стерот; дека Решение за признавање на нострификација 
и Решение за еквиваленција донесува Комисијата што 
ја образува министерството од истакнати стручни лица 
и дека по жалбата против решението на Комисијата за 
одбивање на нострификација односно еквиваленција, 
одлучува министерот. 

5. Според член 15 од Уставот се гарантира правото 
на жалба против поединечните правни акти донесени 
во постапка во прв степен пред суд, управен орган или 
организација или други институции што вршат јавни 
овластувања. 
Од изнесената одредба произлегува дека Уставот го 

гарантира правото на жалба против поединечните акти 
со што го обезбедува начелото на двостепеност во од-
лучувањето. 
Имајќи го предвид наведеното, Судот смета дека со 

оспорената одредба од Законот не се обезбедува наче-
лото на двостепеност во одлучувањето по жалба во 
смисла на член 15 од Уставот, бидејќи Комисијата за 
нострификација и еквиваленција на свидетелствата 
стекнати во странство нема статус на државен орган на 
управата со оглед на начинот на кој таа е формирана од 
што произлегува дека фактички во прв и во втор сте-
пен одлучува еден ист орган. 
Според тоа, Судот оцени дека законската одредба 

не е во духот на уставната интенција и гаранција на на-
челото на двостепеност во одлучувањето односно во 
втор степен да одлучува друг орган кој не учествувал 
во донесувањето на првостепеното решение, поради 
што таа не е во согласност со член 15 од Уставот. 

6. Со оглед на наведеното, се одлучи како во точка-
та 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Ис-
љами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен 
Михајловски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски. 

 
    У.бр. 161/2002            Претседател 
8 април 2003 година     на Уставниот суд на Република 
          Скопје                         Македонија, 
     д-р Тодор Џунов, с.р. 
_______________________________________________ 

 
ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА 

 
11. 
Врз основа на член 13 од Статутот на АД �Електро-

стопанство на Македонија� во државна сопственост, 
Скопје, Управниот одбор, на седницата одржана на 
31.03.2003 година, донесе 

 
ТАРИФНИ СТАВОВИ 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ТАРИФНИТЕ СТАВОВИ 
ЗА ИСПОРАКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
Член 1 

Тарифните ставови за испорака на електрична 
енергија УО бр. 02-436/13/1 од 28.01.2000 година во 
членот 2 во графата �Домаќинства� во колоната �Ед-
нотарифно� цифрите: �2,0193� се менуваат и гласат: 
�1.7972�. 
Во колоната �Двотарифно� Висока тарифа, цифри-

те: �2,5230� се менуваат и гласат: �2,2455�. 
Во колоната �Двотарифно� Ниска тарифа, цифрите 

�1.2570� се менуваат и гласат: �1,1187�. 
 

Член 2 
Тарифните ставови да се достават до Владата на Ре-

публика Македонија за добивање на согласност. 
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Член 3 
По добивање на согласност од Владата на Република 

Македонија, овие тарифни ставови влегуваат во сила со 
денот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�, а ќе се применуваат од 01.04.2003 година. 

 
   УО бр.02-2612/4/1    Претседател, 
31 март 2003 година           д-р Татјана Колемишевска  
           Скопје                          Гугуловска, с.р. 
_______________________________________________ 
Огласен дел 

 
С У Д С К И   О Г Л А С И 

 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд И.бр.496/97 од 29.01.1997 година, 
на хипотекарниот должник Митевска Мирјана од 
Скопје, сега со непознато место на живеење и престоју-
вање, и назначи привремен застапник и тоа Ефтимова 
Ивана, адвокат од Скопје, со седиште во ДТЦ �Мавро-
вка�, мезанин, локал бр. 17. 
Привремениот застапник во оваа извршна постапка 

ги има сите права и должности на законски застапник 
кој ќе ги врши се додека хипотекарниот должник Ми-
тевска Мирјана или некој нејзин полномошник не се ја-
ви пред судот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје,  И. бр. 496/97. 

                                          (9768) 
___________ 

 
Пред овој суд, е покрената процесна постапка за 

бришење на упис, по тужба на тужителите Друштво за 
трговија на големо и мало �ПИЖЕ ТОНИ� од с.Чучер - 
Глуво и други, против тужената Ќерим Медије, со не-
позната адреса на живеење. 
Судот на тужената и постави привремен застапник, 

адвокатот Радмила Васиљевска Шишковска од Скопје, 
која ќе ја застапува тужената во постапката се додека 
таа или нејзин полномошник не се појават пред судот, 
односно додека Центарот за социјална работа не го из-
вести судот дека на тужената и е назначен старател. 

 Од Основниот суд Скопје I - Скопје, VI. П.  
бр.1224/02.             (9796) 

 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, се води по-
стапка за расправање на оставината на покојната Воци 
Ремзије, бивша од Скопје, која починала на 14.01.1997 го-
дина во Скопје. Законски наследник на покојната е нејзи-
ната ќерка Кимет Фета, со непозната адреса на живеење. 
Се повикува Кимет Фета, во рок од една година од 

објавувањето на огласот да се јави во судот. 
Во спротивно, во предметната расправа ќе ја заста-

пува посебниот старател Лилјана Багеска, адвокат од 
Скопје, до нејзиното појавување, односно окончување 
на постапката.  
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, О. бр. 277/97.     

         (9762)                        
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, како првостепен 

парничен суд и тоа судијата Лидија Тасева, како пре-
тседател на совет, постапувајќи по правната работа за 
развод на брак, на тужителот Стојановски Боривоје од 
Скопје, ул. �Цветан Димов� бр. 83-2/9, застапуван од 
адвокатот Жарко Митиќ од Скопје, против тужената 
Виолета Стојановска од Скопје, сега со непозната адре-
са на живеење. 
Со решение на овој суд П.бр.2373/2002 година од 

07.11.2002 година, за привремен застапник на тужената 
Виолета Стојановска од Скопје, сега со непозната адре-
са на живеење, и е поставен адвокатот Багеска Љиљана 
од Скопје, ул. �Рузвелтова� бр. 46/2-9. 

Со истото решение одредено е дека привремениот 
застапник ќе ја застапува тужената се додека таа или 
нејзиниот полномошник не се појават пред судот, од-
носно додека Центарот за социјална работа не го изве-
сти судот дека поставил старател. 
Овој оглас да се објави во �Службен весник на РМ� 

и преку огласната табла на судот. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VII. П. бр. 

2373/2002.                                                                  (9674)                        
 

ОСНОВЕН СУД ВО БЕРОВО 
Пред овој суд, се води спор по основ надомест на ште-

та, по тужба на тужителот Горан Џамбаски од с.Смојми-
рово - Берово, против тужените Филип Радински и Ефтим 
Радински, сега со непозната адреса во Франција. 
Се повикуваат тужените Филип Радински и Ефтим 

Радински од Берово, во рок од 30 дена од објавувањето 
на огласот да се јават во судот или да назначат свој 
полномошник. 
Доколку по истекот на тој рок не се јават или не 

одредат свој полномошник, на истите ќе им биде по-
ставен привремен застапник од редот на стручните со-
работници на овој суд кој ќе ги застапува нивните ин-
тереси до правосилното окончување на постапката. 
Од Основниот суд во Берово, П.бр.40/03.        (9740) 

 
OСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред Основниот суд во Гостивар, се води постапка 
за развод на брак, по тужба на тужителот Ибраим Јусу-
фи од с. М. Турчане, застапуван од адвокатот Рихан 
Исмаили од Гостивар, против тужената Нусрета Али-
башиќ, со непозната адреса во странство. 
Бидејќи тужената Нусрета Алибашиќ е со непозна-

та адреса во странство, со решение на овој суд П. бр. 
357/03, и е поставен за привремен застапник Елези Фе-
рат, адвокат од Гостивар, кој ќе ја застапува тужената 
се додека истата не се појави пред судот, односно доде-
ка органот за старателство не го извести судот дека и 
поставил старател. 
Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 357/2003. 
              (9851) 

___________ 
 

Пред Основниот суд во Гостивар, се води постапка 
за развод на брак, по тужба на тужителот Узеири, роде-
на Ферати Нехадије од с.Ломница, застапувана од пол-
номошникот Агим Мислими од Гостивар, против туже-
ниот Узеири Исмет од с.Ломница - гостиварско, сега со 
непозната адреса во странство. 
Бидејќи тужениот Узеири Исмет е со непозната 

адреса во странство, со решение на овој суд П. бр. 
281/03 од 09.04.2003 година, му е поставен привремен 
застапник и тоа Елези Таип, адвокат од Гостивар, кој 
ќе го застапува тужениот се додека истиот не се појави 
пред судот, односно додека органот за старателство не 
го извести судот дека му поставил старател. 
Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 281/03. 
              (9852) 
 

ОСНОВЕН СУД  ВО КУМАНОВО 
Пред Основниот суд во Куманово, се води парнична 

постапка, за зголемување на издршка по тужба на малолет-
ниот Лиридон Адеми, застапуван од законски застапник 
Блерим Адеми од Куманово, ул. �Др. Рибар� бр. 50, против 
тужената Имране Лимани-Ваџид Мустафа од с. Сопот, сега 
со непозната адреса на живеење во Швајцарија. 
Бидејќи тужената е со непознато престојувалиште, 

судот и поставува привремен застапник и тоа Иван По-
повски, адвокат од Куманово, кој ќе ја застапува туже-
ната во постапката се додека тужената или нејзиниот 
полномошник не се појави пред судот, односно додека 
Центарот за социјални работи не го извести судот дека 
назначил старател. 
Од Основниот суд во Куманово, 5. П. бр. 355/03. 
              (9484) 
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ОСНОВЕН СУД ВО РАДОВИШ 
Пред Основниот суд во Радовиш, се води постапка 

за утврдување право на сопственост, по предметот П. 
бр. 129/03, на тужителот Ефнушев Борче од Радовиш, 
против тужениот Ибраимов Сулејман, иселен во Ре-
публика Турција, со непозната адреса. 
Бидејќи тужениот е со непозната адреса и нема свој 

полномошник, се повикува да се јави во Основниот суд 
во Радовиш, во рок од 15 дена, сметано од објавување-
то на судскиот оглас  или во истиот рок да одреди свој 
полномошник. Во спротивно, по истекот на овој рок на 
истиот ќе му биде поставен за привремен застапник 
Лимонка Долдурова, соработник при овој суд, кој ќе ги 
застапува неговите интереси се до окончување на по-
стапката. 
Од Основниот суд во Радовиш, П. бр. 129/03. 
              (9485) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Основниот суд во Тетово, во тек е постапка за 
докажување на смрт на лицето Селмани Џевдет, бивш 
од с.Ѓермо, а на предлог на предлагачот Селмани Ља-
зим од с.Ѓермо. 
Се повикува лицето Селмани Џевдет, од татко 

Адиљ, мајка Љазиме, роден во с.Ѓермо, да се јави во 
Основниот суд во Тетово или пак секој друг што знае 
за неговиот живот, во рок од 30 дена по објавувањето 
на огласот. 
Во спротивно, судот на лицето Селмани Џевдет ќе 

му постави времен старател кој ќе се грижи за неговите 
права и интереси се до окончувањето на постапката. 
Од Основниот суд во Тетово,  Р.бр.247/2003.       (9739) 

___________ 
 

Пред Основниот суд во Тетово, е заведен спор со 
основ исполнение на договор, по тужба на тужителот 
Исмаили Џабир од с.Челопек, против тужениот Хајда-
ри Абазов Хајдар од с.Челопек, сега со непозната адре-
са во Р.Турција. 
Се повикува тужениот Хајдари Абазов Хајдар од 

с.Челопек, сега со место на живеење со непозната адре-
са во Р.Турција, да се јави во Основниот суд во Тетово, 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, 
да достави своја точна адреса или да одреди свој пол-
номошник кој ќе го застапува во текот на оваа постап-
ка. 
Во спротивно, судот со Меѓуопштинскиот центар 

за социјална работа во Тетово, врз основа на нивно до-
несено решение, ќе му постави времен старател. 
Од Основниот суд во Тетово, П.бр.308/03.      (9741) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Тетово, во тек е постапка, 

за сопственост по тужба на тужителот Златески Петар 
од Тетово, ул. �Кочанска� бр. 9, против тужениот Јан-
ковиќ Алексин Тодор од  Тетово, сега со непозната 
адреса во странство. 
Се повикува тужениот Јанковиќ Алексин  Тодор, во 

рок од 30 дена од објавувањето на огласот во �Служ-
бен весник на РМ�, да се јави во Основниот суд во Те-
тово или да овласти свој полномошник. Во спротивно, 
судот преку Центарот за социјална работа во Тетово, 
ќе му постави времен старател, кој ќе ги штити негови-
те права и интереси, до правосилното окончување на 
спорот. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 209/2003. 
              (9486) 

___________ 
 

Пред Основниот суд во Тетово, се води постапка за 
исполнување на договор за купопродажба на недвижен 
имот, по тужба на тужителот Решат Абдии од с. Џеп-
чиште, против тужениот Зеќири Шукри од с. Џепчи-
ште, а сега со непозната адреса во Косово. 

Се повикува тужениот да се јави во судот, да доста-
ви адреса или да овласти полномошник кој ќе го заста-
пува во оваа постапка, до окончувањето на истата. 
Во спротивно, по протекот на 30 дена, судот преку 

Центарот за социјални работи во Тетово, ќе му постави 
привремен застапник. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 355/2003. 
              (9487) 

___________ 
 

Пред Основниот суд во Тетово, се води постапка за 
сопственост по основ на одржувачка, по тужба на ту-
жителите Исаки Јашар и Исаки Миреме, и двајцата од 
с. Џепчиште, против тужениот Муслии Алит Бадема, 
родена Шабани од с. Џепчиште, а сега со непозната 
адреса. 
Се повикува тужената да се јави во судот, да доста-

ви адреса или да овласти полномошник кој ќе ја заста-
пува во оваа постапка до нејзиното окончување. 
Во спротивно, по протекот на 30 дена судот преку 

Центарот за социјални работи во Тетово, ќе и постави 
привремен застапник. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 395/2003. 
              (9488) 

___________ 
 

Пред Основниот суд Тетово, се води постапка за 
исполнение на договор за купопродажба, по тужба на 
тужителот Шаќири Хакишаќир од с. Одри, против ту-
жениот Јакупи Абдилбаки од с. Одри, сега со непозна-
та адреса во странство. 
Се повикува тужениот да се јави на судот, да доста-

ви адреса или да овласти полномошник кој ќе го заста-
пува во оваа постапка до окончувањето на истата. 
Во спротивно, по протекот на 30 дена судот преку 

Центарот за социјални работи ќе му постави привремен 
застапник. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 365/2003. 
              (9489) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ  
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 1601/2002 од 26.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 01004030-4-12-000, ја запиша во 
трговскиот регистар  измената и дополнувањето на ста-
тутот на Акционерското друштво за урбанизам и архи-
тектура �План� - Охрид, Охрид, ул. �Димитар Влахов� 
бр. 14. 
Одлука за изменување и дополнување на  статутот 

број 01-142 од 18.11.2002 година. 
Од Основниот суд во Битола.                     (7657)     

___________ 
 

Oсновниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 12/2003 од 17.01.2003 година, го запиша во 
трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото 
за производство, промет и услуги ФИМАК увоз-извоз 
ДООЕЛ Прилеп, Прилеп, ул. �Мирче Ацев� бр. 44. 
Дејности: 01.11/1, 01.21, 15.11, 15.51, 5.81/1, 5.98/2, 

15.12, 17.30, 17.54/2, 18.22, 19.10, 19.30, 50.10, 50.20, 
01.22/1, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 0.40/2, 
50.40/3, 50.40/4, 01.22/2, 50.50, 51.11, 51.21, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 01.23, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 01.24, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 01.25, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.70, 52.44/1, 52.11, 01.30, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 15.13, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
2.44/2, 2.44/3, 15.20, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 45.32, 52.62, 52.63, 52.71, 52.74, 5.30/1, 
5.30/2, 55.40, 45.33, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 
63.40, 5.12/3, 45.34, 71.10, 92.34, 63.30, надворешна тр-
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говија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, 
меѓународен транспорт, малограничен промет, реекс-
порт, агенциски услуги во транспортот, угостителски и 
туристички услуги. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка-полни овластувања. 
Друштвото во правниот промет со трети лица за презе-
мените обврски одговара со целиот свој имот со кој 
располага-полни одговорности. 
Лице овластено за застапување е Мартин Ачески-

управител со неограничени овластувања во рамките на 
запишаните дејности. 
Основната главница на друштвото изнесува 2.500 

евра или 155.000,00 ден., согласно извештај за изврше-
на проценка од судски овластен проценител. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

12/2003.                                          (2157) 
___________ 

 
Oсновниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 11/2003 од 20.01.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 015505, го запиша во трговскиот реги-
стар основањето на ТД на Друштвото за производство, 
услуги и трговија БЕСТ БАЈ увоз-извоз ДОО Прилеп, 
Прилеп, ул. �Јоска Јорданоски� бр. 3/6. 
Дејности: 01.11/1, 01.21, 15.11, 15.51, 5.81/1, 5.98/2, 

15.12, 17.30, 17.54/2, 18.22, 19.10, 19.30, 50.10, 50.20, 
01.22/1, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 0.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 01.22/2, 50.50, 51.11, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 01.23, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
01.24, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
01.25, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 2.44/1, 52.11, 01.30, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 15.13, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 2.44/2, 2.44/3, 15.20, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 45.32, 52.62, 52.63, 52.71, 
52.74, 5.30/1, 5.30/2, 55.40, 45.33, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.21, 63.40, 5.12/3, 45.34, 71.10, 92.34, 63.30, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, 
меѓународен транспорт, малограничен промет, реекспорт, 
агенциски услуги во транспортот, угостителски и тури-
стички услуги. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка-полни овластувања. 
Друштвото во правниот промет со трети лица за презе-
мените обврски одговара со целиот свој имот со кој 
располага-полни одговорности. 
Лице овластено за застапување е Марјан Несторо-

ски-управител со неограничени овластувања во рамки-
те на запишаните дејности. 
Основната главница на друштвото изнесува 2.500 

евра или 155.000,00 ден. согласно извештај за изврше-
на проценка од судски овластен проценител, од кои со-
дружникот Марјан Нестороски вложува средства во из-
нос од 1.250 евра или 77.500,00 ден. и содружникот Ва-
ско Јанески вложува средства во износ од 1.250 евра 
или 77.500,00 ден. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

11/2003.                                          (2159) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. 

бр. 35/03, од 24.02.2003 година, во регистарската влошка 
бр. 2.110.00, ја запиша во судскиот регистар промената 
на овластено лице на Земјоделска задруга �СЛОГА� с. 
Софилари - Ц.О. - Штип, ул. �Иво Лола Рибар� бб. 
Се брише вд директор Санде Џамбазовски, а се за-

пишува вд директор Ѓеорѓи Димов. 
Пречистен текст: Ѓеорѓи Димов вд директор со нео-

граничени овластувања и застапник во надворешнотр-
говскиот промет. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 35/03. 
                                     (8702) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. 
бр. 23/03, од 12.03.2003 година, во регистарската влош-
ка бр. 1-102-0, ја запиша во судскиот регистар проме-
ната на овластено лице на Претпријатието во општес-
твена сопственост кино �Балкан� ц.о. Струмица, ул. 
�Боро Џони� бр. 9. 
Љупчо Танушев досегашен директор, се разрешува 

и брише, а се запишува односно именува нов директор 
и тоа лицето Илчо Палифровски. 
Пречистен текст: Илчо Палифровски, нов директор 

на кино �Балкан�, Струмица. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 23/03. 
                                     (8703) 

___________ 
 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. 

бр. 53/2003, од 14.03.2003 година, во регистарската 
влошка бр. 1-129-0, ја запиша во судскиот регистар 
промената на овластено лице на Основно училиште 
Ванчо Китанов Пехчево, ул. �Борис Кидрич� бр. 26. 
Се врши промена на вршителот на должност дире-

ктор во Основното училиште Ванчо Китанов - Пехче-
во. Се разрешува Хрисанта Цековска од Пехчево, вр-
шител на должност директор со неограничени овласту-
вања. Се именува Јордан Тренчовски - вршител на 
должноста директор со неограничени овластувања. 
Пречистен текст: Јордан Тренчовски - вршител на 

должноста директор со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 53/2003. 
                                     (8704) 

___________ 
 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. 

бр. 48/03, од 10.03.2003 година, во регистарската влош-
ка бр. 1-4-22-0, ја запиша во судскиот регистар проме-
ната на лице овластено за застапување на Основното 
училиште �Гоце Делчев� П.О. Свети Николе, ул. �Цве-
тан Димов� бб. 
Се брише Љупче Нанев - досегашен директор. Се 

запишува Драгица Арсовска - вршител на должноста 
директор со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 48/03. 
                                     (8705) 

___________ 
 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. 

бр. 49/03, од 11.03.2003 година, во регистарската влош-
ка бр. 1-426-0-0, ја запиша во судскиот регистар проме-
ната на овластено лице за застапување на Државното 
средно училиште �Наум Наумовски - Борче� ул. �Гоце 
Делчев� бр. 10, Пробиштип П.О. 
Досегашниот директор Стамен Јовановски се разре-

шува и брише од судскиот регистар за неограничени 
овластувања. 
Се запишува Николов Славчо - вд директор со нео-

граничени овластувања. 
Пречистен текст: Николов Славчо - вд директор со 

неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 49/03. 
                                     (8706) 

___________ 
 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. 

бр. 45/03, од 10.03.2003 година, во регистарската влош-
ка бр. 1-679-0, ја запиша во судскиот регистар проме-
ната на овластено лице на Посебното основно учили-
ште за ученици со пречки во психичкиот развој �Свети 
Климент Охридски� Ново село п.о. 
Досегашниот директор Лилјана Зекирова. За вд ди-

ректор на Посебното основно училиште со пречки во 
психичкиот развој се запишува Трајко Гогов со неогра-
ничени овластувања. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 45/03. 
                                     (8707) 
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Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. 

бр. 47/03, од 10.03.2003 година, во регистарската влош-
ка бр. 1-729-0, ја запиша во судскиот регистар проме-
ната на овластено лице на Р.О. за културни дејности и 
самодејности Дом на култура �Јане Сандански� ц.о. с. 
Ново Село - Струмица. 
Се брише: Марков Костадин - вршител на должно-

ста директор. 
За нов вршител на должноста директор се запишува 

Светлана Мазгалоска Вучетиќ - со неограничени овла-
стувања. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 47/03. 
                                     (8708) 

___________ 
 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. 

бр. 50/2003, од 14.03.2003 година, во регистарската 
влошка бр. 1-278-0, ја запиша во судскиот регистар 
промената на директор на Дом на културата БЕЛИ 
МУГРИ Кочани, ул. �Кеј на Револуцијата� бб. 
Се врши промена на директор и тоа се брише Стој-

ков Милан - директор со неограничени овластувања. 
Се запишува Пенов Благој - вд директор со неограни-
чени овластувања. 
Пречистениот текст гласи: Пенов Благој - вд дире-

ктор со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 50/2003. 
                                     (8709) 

___________ 
 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. 

бр. 44/03, од 13.03.2003 година, во регистарската влош-
ка бр. 1-35-0, ја запиша во судскиот регистар промена-
та на овластено лице на Дом на културата �Крсте Ми-
сирков� - Св. Николе, ул. �Плоштад Илинден� бр. 32, 
Св. Николе. 
Се брише Валентина Алексова на должност в.д. ди-

ректор. Се запишува Методи Манев на должност в.д. 
директор со неограничени овластувања. 
Пречистен текст: Методи Манев - вршител на 

должност директор со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 44/03. 
                                     (8710) 

___________ 
 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. 

бр. 54/2003, од 17.03.2003 година, во регистарската 
влошка бр. 1-5-0-0, ја запиша во судскиот регистар 
промената на овластено лице на ДРЖАВНО ЕЛЕКТ-
РОМАШИНСКО УЧИЛИШТЕ �КОЛЕ НЕХТЕНИН� - 
ШТИП Н.О. ул. �Гоце Делчев� бр. 101, Штип. 
Се запишува Миланов Јане за вршител на должно-

ста директор со неограничени овластувања. Се брише 
Герасимовски Добре - директор со неограничени овла-
стувања. 
Пречистен текст: Миланов Јане за вршител на 

должноста директор со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 54/2003. 
                                     (8711) 

_______________________________________________ 
 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 
Основниот суд Куманово во Куманово, со решени-

ето Зг. бр. 4/03 од 04.03.2002 година, го запиша во тр-
говскиот регистар Здружението за човекови права на 
жените �БЕСА� 2003, со седиште во Куманово, ул. �11 
Октомври� бр. 17-2/4. 
Се запишува Здружението на човекови права на же-

ните �БЕСА� 2003, со седиште во Куманово, ул. �11 
Октомври� бр. 17-2/4, со скратен назив ЗЧПЖ �Беса� 
2003 во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд во Куманово под рег. бр. 262. 

Основните цели и задачи, како и начин и облици на 
дејствување на здружението се насочени кон промоција 
и реализирање на човековите права на жените, иницира-
ње и лобирање за постигнување на полова рамноправ-
ност, еманципација и едукација за осамостојување на 
жената, заштита и јакнење на улогата на жената и нејзи-
но активно вклучување во градење на отворено демо-
кратско општество, ангажирање за промоција и реализи-
рање на човековите права на жените, без разлика на нив-
ната национална и верска припадност, со посебен акцент 
на жените албанки, како и активно учество на жените во 
демократските процеси на општеството. 
Здружението за човекови права на жените �БЕСА�, 

има седиште во Куманово, ул. �11 Октомври� бр. 17-2/4. 
Здружението за човекови права на жените �БЕСА� 

со седиште во Куманово стекнува својство на правно 
лице со денот на запишувањето во регистарот на 
04.03.2003 година. 
Од Основниот суд во Куманово, ЗГ. бр. 4/03.  (9639) 

___________ 
 

Основниот суд Куманово во Куманово, со решение-
то ЗГ. бр. 53/02 од 04.03.2003 година, го запиша во тр-
говскиот регистар Здружението на граѓани Еколошко 
друштво �Бљини� од Куманово, ул. �11 Октомври� бб. 
Се запишува Здружението на граѓани Еколошко 

друштво �Бљини� од Куманово, ул. �11 Октомври� бб 
во регистарот на здруженија на граѓани и фондации  
при Основниот суд во Куманово под рег. бр. 263. 
Основните цели и задачи, како и начин и облици на 

дејствување на здружението се насочени кон организира-
ње на активности за развој и чување на здрава животна 
средина, преземање на иницијативи и активности за уна-
предување на заштита на рибниот фонд на подрачје и по-
широко, чистење и одржување слободни зелени површини 
и обезбедување и одржување услови за живот на расти-
телниот и животинскиот свет и мир во околина. 
Здружението на граѓани Еколошко друштво �Бљи-

ни� од Куманово има седиште во Куманово на ул. �11 
Октомври� бб. 
Здружението на граѓани Еколошко друштво �Бљи-

ни� од Куманово со седиште во Куманово, стекнува 
својство на правно лице со денот на запишувањето во 
регистарот на ден 04.03.2003 година. 
Од Основниот суд во Куманово, ЗГ. бр. 53/02. 
              (9640) 

___________ 
 

Основниот суд Куманово во Куманово, со решение-
то ЗГ. бр. 36/02 од 13.01.2003 година, го запиша во тр-
говскиот регистар Здружението на граѓани Центар на 
Ромска заедница �АНГЛИПЕ� од Куманово ул. �Анѓа 
Ранковиќ� бр. 19. 
Се запишува Здружението на граѓани Центар на 

Ромска заедница �АНГЛИПЕ� од Куманово, ул. �Анѓа 
Ранковиќ� бр. 19, во регистарот на здруженија на гра-
ѓани и фондации при Основниот суд во Куманово под 
рег. бр. 260. 
Основните цели и задачи, како и начин и облици на 

дејствување на здружението се насочени кон залагање за 
постигнување на вистинска културна, едукативна, економ-
ска, образовно-воспитна еманципација на ромите во Маке-
донија преку иницирање на средби, симпозиуми и конгре-
си со цел отстранување на дискриминацијата на ромите во 
општеството, ќе учествува во изработка на проекти за вра-
ботување невработени, социјално загрозени лица, ретарди-
рани и стари лица за нивно привремено згрижување и ситу-
ирање, ќе се ангажира за застапеност на ромите во сите 
сфери на економско-политичкиот живот и ќе влијае врз 
младите со разни предавања и советувања за штетноста на 
дрогата, алкохолот, никотинот, малолетничката деликвен-
ција и проституцијата и ќе учествува во организирање и ре-
ализирање на свои еколошки акции, а се со цел за постиг-
нување на здрава и чиста еколошка средина. 
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Здружението на граѓани Центар на Ромска заедница 

�АНГЛИПЕ� од Куманово има седиште во Куманово 
на ул. �Анѓа Ранковиќ� бр. 19. 
Здружението на граѓани Центар на Ромска заедница 

�АНГЛИПЕ� од Куманово со седиште во Куманово 
стекнува својство на правно лице со денот на запишу-
вањето во регистарот на 13.01.2003 година. 
Од Основниот суд во Куманово, ЗГ. бр. 36/02. 
              (9641) 

___________ 
 

Основниот суд Куманово во Куманово, со решение-
то ЗГ. бр. 3/03 од 05.03.2003 година, го запиша во тр-
говскиот регистар Здружението на граѓани Машки 
младински фудбалски клуб �ШАМПИОНИ� од Кума-
ново ул. �Октомвриска Револуција� бр. 15а-4/1. 
Се запишува Здружението на граѓани Машки мла-

дински фудбалски клуб �ШАМПИОНИ� од Куманово, 
ул. �Октомвриска Револуција� бр. 15а-4/1, со скратен 
назив ФК �ШАМПИОНИ�, во регистарот на здружени-
ја на граѓани и фондации при Основниот суд во Кума-
ново под рег. бр. 265. 
Основните цели и задачи, како и начин и облици на 

дејствување на здружението се насочени кон воспоста-
вување најширока соработка и заемни односи со други 
здруженија и клубови, а со основна цел за популариза-
ција на фудбалот, развивање на сите категории во фуд-
балското натпреварување во организација на ФСМ 
ОФС - Куманово во машко натпреварување, преземање 
на активности заради развој и унапредување на фуд-
балски спорт, посебно во училиштата, средношколска-
та и студентската младина и унапредување и развива-
ње на спортскиот дух - задоволување на потребите на 
граѓаните во согласност со материјалните можности. 
Здружението на граѓани Машки младински фудбал-

ски клуб �ШАМПИОНИ� од Куманово има седиште во 
Куманово на ул. �Октомвриска Револуција� бр. 15а-4/1. 
Здружението на граѓани Машки младински фудбал-

ски клуб �ШАМПИОНИ� од Куманово со седиште во 
Куманово стекнува својство на правно лице со денот на 
запишувањето во регистарот на ден 05.03.2003 година. 
Од Основниот суд во Куманово, ЗГ. бр. 3/03. 

                                                        (9642) 
___________ 

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

29/2003 од 07.04.2003 година, во судскиот регистар на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша основа-
њето на Здружението за одржлив развој �АЛПИНА� 
2003 - Прилеп, со скратен назив ЗОР �АЛПИНА� 2003 
- Прилеп. 
Основни цели и задачи на Здружението за одржлив 

развој �АЛПИНА� 2003 - Прилеп се: заштита на чове-
ковите права, правата на детето, жените, разни етнички 
групи, малцинства; организирање на фестивали и из-
ложби, уметнички колонии, симпозиуми, семинари, со-
ветодавни и информативни активности; негување на 
пријателството и развивање на чувството на заедничко 
живеење и соработка помеѓу народите и народностите 
преку размена на искуства; заштита на водени, почве-
ни, шумски и рударски ресурси; заштита на природни-
те реткости и едукација и запознавање на јавноста за 
состојбите од оваа област; заштита на етнолошки, ет-
нографски и културни знаменитости и споменици како 
цркви, манастири, џамии, раритети кои се создадени на 
овие простори, уметнички слики, фрески, икони, стари 
книги, народни носии и ракотворби, монети, садови и 
украси трофеи, стари орудија и сл.; заштита на архео-
лошки локалитети и нивна правилна експлоатација; ху-
манитарно, социо-економски и здравствени активно-
сти; дистрибуција на лекови и санитетски помагала до 
граѓаните, болниците и специјализирани здруженија на 
граѓани за таа област, реновирање на амбуланти и бол-
ници, праќање на болни преку донаторска помош на 

лекување во странство и нивно упатување; згрижува-
ње на стари и изнемоштени лица; едукација на насе-
лението, советувања од областа на екологијата, науч-
ни методи за заштита на земјиште од пестициди, про-
чистување на отпадни води и градење на филтерни 
станици; едукација на младите и борба против нарко-
манијата, проституцијата, сидата, никотизмот и за-
штита и згрижување на тие лица; развивање на сора-
ботка со другите здруженија на граѓани, афирмација и 
унапредување на општествениот развој почнувајќи од 
локалната самоуправа, стопанството, менаџерските 
лица и тимови, стопанските субјекти, државни уста-
нови, училишта, банки, здруженија и фондации, амба-
сади и други. 
Седиштето на здружението е на ул. �Самоилова� 

бр. 10 - Прилеп, а неговата дејност е на подрачјето на 
Општина Прилеп. 
Лице овластено за застапување и претставување на 

здружението е Миткоски Љубен од Прилеп, со стан на 
ул. �Самоилова� бр. 10 - Прилеп. 
Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 29/2003. 
              (9680) 

___________ 
 

Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. Згф. бр. 
30/2003 од 09.04.2003 година, во судскиот регистар на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша основа-
њето на Здружението на граѓани �Граѓанска Акција� - 
Прилеп. 
Основни цели и задачи на Здружението �Граѓан-

ска Акција� - Прилеп се: развивање и остварување 
на граѓанските права и слободи на граѓаните во Ре-
публика Македонија; поттикнување на слободната 
мислечка сила, пред се кај младиот човек, во сите 
области; поттикнување на прашања од пошироко оп-
штествено значење, сврзани со меѓуетничките одно-
си и толеранција; дејствување директно и индирект-
но врз намалувањето и остварувањето на сите социо-
патолошки појави и девијации, како што се: алкохо-
лизмот, наркоманијата, проституцијата, малолетнич-
ката деликвенција и криминалот од секаков вид, 
пред се кај младиот човек; соработување со органи-
зации, институции и здруженија од хуманитарен, на-
учен, културен, образовен и спортски карактер; не-
гување на традициите и културното наследство на 
Република Македонија. 
Седиштето на здружението е во Општина Прилеп, 

на адреса Точила 1 А-2/21 - Прилеп. 
Лице овластено за застапување и претставување на 

здружението е Крстески Гоце од Прилеп, на адреса То-
чила 1 А-2/21. 
Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 30/2003. 
              (9681) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, со решението 

Рег. зг. бр. 100/01 од 25.12.2001 година, го одобри упи-
сот во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
на Аикидо клуб �ТЕНШИНКАН�, со седиште во Скоп-
је на ул. �К.Металец� бр. 2 В/Б. 
Целите и задачите на клубот се: обезбедување раз-

виток и напредок на аикидо вештината преку форми на 
спортување и рекреација; континуирано дејствување на 
развој и напредување на аикидо во општината; активно 
ангажирање на ширење на аикидо на подрачјето на оп-
штината и негово усовршување по пат на разновидни 
облици на масовна образовно воспитна дејност; разви-
вање на меѓусебна соработка помеѓу клубовите во Ре-
публиката и пошироко. 
Со денот на запишувањето во регистарот на здру-

женија на граѓани и фондации, Аикидо клубот �ТЕН-
ШИКАН� се стекнува со својство на правно лице. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, Рег. зг. бр. 

100/01.                            (9696) 
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Основниот суд во Дебар, со решението Згф. бр. 2/03 

од 08.04.2003 година, во судскиот регистар на здруже-
нија на граѓани го запиша основањето на Здружението 
за просвета и култура �Коџатурк� с.Коџаџик - Ц.Жупа. 
Целта на основањето на здружението е: поттикну-

вање и покренување на иницијативи за развој на кул-
турниот, образовниот и уметничкиот живот на турско-
то население; поттикнување на манифестации и раз-
лични средби на културно-уметнички здруженија, нат-
превари, ликовни изложби; советување и разни струч-
ни средби од областа на просветниот и културниот жи-
вот; обезбедување на услови за целосно репрезентира-
ње на културно-уметничката дејност на територијата 
на општината, во земјата и надвор од неа и остварува-
ње на соработка со сродни здруженија во земјата и над-
вор од неа. 
Од Основниот суд во Дебар, Згф. бр. 2/03. 
              (9742) 

___________ 
 

Основниот суд Куманово во Куманово, со решение-
то ЗГ. бр. 5/03 од 25.03.2003 година, го запиша во тр-
говскиот регистар Здружението на граѓани Скијачки 
клуб Куманово 2003 од Куманово, со седиште на ул. 
�Октомвриска Револуција� бр. 1-1/11. 
Се запишува Здружението на граѓани Скијачки 

клуб Куманово 2003 од Куманово, ул. �Октомвриска 
Револуција� бр. 1-1/11, скратен назив СК Куманово 
2003, во регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации при Основниот суд во Куманово под 
рег.бр.268. 
Основните цели и задачи, како и начин и облици на 

дејствување на здружението се насочени кон развива-
ње, организирање, поттикнување, пропагирање, збога-
тување, негување, популаризирање, унапредување и 
реализирање на најразновидни форми, содржини и ме-
тоди на работа во алпските и скијачките спортови кај 
граѓани од сите возрасти. 
Здружението на граѓани Скијачки клуб Куманово 

2003 од Куманово има седиште во Куманово, ул. 
�Октомвриска Револуција� бр. 1-1/11. 
Здружението на граѓани Скијачки клуб Куманово 

2003 од Куманово, со седиште во Куманово, стекнува 
својство на правно лице со денот на запишувањето во 
регистарот на 25.03.2003 година. 
Од Основниот суд во Куманово, ЗГ. бр. 5/03. 
              (9743) 

___________ 
 

Основниот суд Куманово во Куманово, со решение-
то ЗГ. бр. 52/02 од 04.03.2003 година, го запиша во тр-
говскиот регистар Здружението на граѓани �ЈУСТИ-
ЦИЈА� од Куманово, ул. �Руѓер Бошковиќ� бр. 8. 
Се запишува Здружението на граѓани �ЈУСТИЦИ-

ЈА� од Куманово, ул. �Руѓер Бошковиќ� бр.8, во реги-
старот на здруженија на граѓани и фондации при Ос-
новниот суд во Куманово под рег. бр. 264. 
Основните цели и задачи, како и начин и облици на 

дејствување на здружението се насочени кон заштита 
на човековите права и слободи; јакнење на граѓанската 
иницијатива; унапредување на правата на граѓанинот и 
реализација на правна заштита врз основа на уставот и 
законите; промовирање на човековите права со посебен 
осврт на правата на жените и малолетните деца; наб-
људување и лобирање за нови закони во државата; по-
читување на личноста, интегритетот и достоинството 
на граѓаните; рамноправност меѓу половите на бракот,  
семејството и општеството; подигање на свеста на гра-
ѓаните за сите проблеми од правен, економски, култу-
рен, социјален и друг карактер и настојување за давање 
на помош за нивното решавање. 
Здружението на граѓани �ЈУСТИЦИЈА� од Кумано-

во има седиште во Куманово на ул. �Руѓер Бошковиќ� 
бр. 8. 

Здружението на граѓани �ЈУСТИЦИЈА� од Кумано-
во, со седиште во Куманово, стекнува својство на прав-
но лице со денот на запишувањето во регистарот на 
04.03.2003 година. 
Од Основниот суд во Куманово, ЗГ. бр. 52/02. 

                                                        (9744) 
___________ 

 
Основниот суд Куманово во Куманово, со решение-

то ЗГ. бр. 1/03 од 17.03.2003 година, го запиша во тр-
говскиот регистар Здружението на граѓани �Леопард� 
од Куманово, ул. �Октомвриска Револуција� бр. 34/10. 
Се запишува Здружението на граѓани �Леопард� од 

Куманово, ул. �Октомвриска Револуција� бр. 34/10, во 
регистарот на здруженија на граѓани и фондации при 
Основниот суд во Куманово под рег. бр. 266. 
Основните цели и задачи, како и начин и облици на 

дејствување на здружението се насочени кон поттикнува-
ње, развој и унапредување на стопанството, туризмот, ме-
диумите, едукација, култура и спортот и заштита на ре-
сурси, посебен акцент на работа со млади за нивно усовр-
шување во сите овие области; организација и реализација 
на соодветни програми за конкретни области; учество и 
организирање на семинари заради стручно усовршување 
и презентација на активноста на здружението; учество и 
поддржување на хуманитарни активности. 
Здружението на граѓани �Леопард� од Куманово 

има седиште во Куманово, ул. �Октомвриска Револу-
ција� бр. 34/10. 
Здружението на граѓани �Леопард� од Куманово, со 

седиште во Куманово, стекнува својство на правно ли-
це со денот на запишувањето во регистарот на 
17.03.2003 година. 
Од Основниот суд во Куманово, ЗГ. бр. 1/03. 

                                                        (9745) 
___________ 

 
Основниот суд Куманово во Куманово, со решение-

то ЗГ. бр. 11/03 од 17.03.2003 година, го запиша во тр-
говскиот регистар Eколошкото - хуманитарно и кул-
турно здружение на граѓани �ЕКО - ЈЕТА� од с.Лојане 
- Липково. 
Се запишува Еколошко - хуманитарно и културно 

здружение на граѓани �ЕКО - ЈЕТА� од с.Лојане - Лип-
ково, со скратен назив ЕХКЗГ �ЕКО - ЈЕТА� во реги-
старот на здруженија на граѓани и фондации при Ос-
новниот суд во Куманово под рег. бр. 267. 
Основните цели и задачи, како и начин и облици на 

дејствување на здружението се насочени кон развивање на 
свеста и хуманост; залагање за обезбедување минимум ус-
лови за егзистенција преку материјална и друга помош на 
загрозени семејства; прибирање на помош; давање на сека-
ква помош на незгрижени и напуштени деца и создавање 
услови за сместување и одгледување на деца без родители, 
како и незгрижени стари и изнемоштени лица; да создаваат 
материјални услови за школување на ученици и студенти; 
да придонесува за подобрување на квалитетот на живот и 
чување и негување на природата, вредности, културно нас-
ледство и современи придобивки во регионот и пошироко; 
заштита и унапредување на животната средина и унапреду-
вање на еколошката свест кај граѓаните. 
Еколошкото - хуманитарно и културно здружение 

на граѓани �ЕКО - ЈЕТА� со седиште во с.Лојане - Лип-
ково, стекнува својство на правно лице со денот на за-
пишувањето во регистарот на 17.03.2003 година. 
Од Основниот суд во Куманово, ЗГ. бр. 11/03. 

                                                        (9746) 
___________ 

 
Основниот суд Куманово во Куманово, со решение-

то ЗГ. бр. 15/03 од 03.04.2003 година, го запиша во тр-
говскиот регистар Хуманитарното здружение на жени 
крводарители �Капка� од Куманово, ул. �Титовамитро-
вачка� бр. 65-а. 
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Се запишува Хуманитарното здружение на жени 

крводарители �Капка� од Куманово со седиште во Ку-
маново на ул. �Титовамитровачка� бр. 65-а, со скратен 
назив ХЗ �Капка� Куманово, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации при Основниот суд во Ку-
маново под рег. бр. 269. 
Основните цели и задачи, како и начин и облици на 

дејствување на здружението се насочени кон чување и 
унапредување на здравјето и здравствената култура кај 
членовите на здружението и воопшто на граѓаните; 
развој и унапредување на крводарителството на члено-
вите на здружението и воспитување и развивање на со-
работката, солидарноста, рамноправноста на членовите 
во духот на принципите на меѓународното движење на 
Црвенкрст. 
Хуманитарното здружение на жени крводарители 

�Капка� од Куманово има седиште во Куманово на ул. 
�Титовамитровачка� бр. 65-а. 
Хуманитарното здружение на жени крводарители 

�Капка� со седиште во Куманово, стекнува својство на 
правно лице со денот на запишувањето во регистарот 
на 03.04.2003 година. 
Од Основниот суд во Куманово, ЗГ. бр. 15/03. 

                                                        (9747) 
___________ 

 
Основниот суд Куманово во Куманово, со решение-

то ЗГ. бр. 13/03 од 04.04.2003 година, го запиша во тр-
говскиот регистар Здружението на граѓани Фудбалски 
клуб �Петле� од Куманово со седиште во Куманово, 
ул. �101� бр. 8, с.Карпош, Куманово. 
Се запишува Здружението на граѓани Фудбалски 

клуб �Петле� со седиште во Куманово, ул. �101� бр. 8, 
с.Карпош, Куманово, со скратен назив ФК �Петле�, во 
регистарот на здруженија на граѓани и фондации при 
Основниот суд во Куманово под рег. бр. 270. 
Основните цели и задачи, како и начин и облици на 

дејствување на здружението се насочени кон омасову-
вање, развој и унапредување на своето членство да 
обезбеди врвни резултати во спортот, посебно во фуд-
балот; кај свои членови да работи на развивање на 
спортски и морални особини својствени на граѓаните 
во нашето општество и организирање на спортскиот и 
културно-забавниот живот на свои членови; да учес-
твува во натпреварите организирани од соодветни 
спортски организации и натпревари од пријателски ка-
рактер; да се грижи за организирање на натпревари и 
да им овозможи на своите членови натпреварување во 
согласност со официјални натпревари организирани од 
спортски сојузи и да работи на усовршување и школу-
вање на својот стручен кадар, како и да соработува со 
пионерски, младински, синдикални организации од ра-
ботни колективи, училишта од спортска и стручна ори-
ентација, како и со научно спортски установи. 
Здружението на граѓани Фудбалски клуб �Петле� 

од Куманово има седиште во Куманово, ул. �101� бр. 8, 
с.Карпош, Куманово. 
Здружението на граѓани Фудбалски клуб �Петле� 

со седиште во Куманово, стекнува својство на правно 
лице со денот на запишувањето во регистарот на 
04.04.2003 година. 
Од Основниот суд во Куманово, ЗГ. бр. 13/03. 

                                                        (9748) 
___________ 

 
Основниот суд Куманово во Куманово, со решение-

то ЗГ. бр. 8/03 од 04.04.2003 година, го запиша во тр-
говскиот регистар Здружението на граѓани Фото кино 
клуб �Козјак 50� од Куманово со седиште во Кумано-
во, ул. �Тане Георгиев� бб. 
Се запишува Здружението на граѓани Фото кино клуб 

�Козјак 50� со седиште во Куманово, ул. �Тане Георгиев� 
бб, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд во Куманово под рег. бр. 271. 

Основните цели и задачи, како и начин и облици на 
дејствување на здружението се насочени кон техничко 
воспитување на членовите од областа на фотографијата 
и филмот, како и едукација на своите членови; на раз-
вивањето и унапредувањето на уметничката фотогра-
фија и непрофесионалниот филм; на популаризација на 
филмот, фотографијата, како и фото и кино техника; 
стимулирање на развој на сите видови фотографија и 
неаматерски филм; документирање на настани и мани-
фестации во општината и пошироко; оспособување на 
стручни кадри. 
Здружението на граѓани Фото кино клуб �Козјак 

50� од Куманово има седиште во Куманово, ул. �Тане 
Георгиев� бб. 
Здружението на граѓани Фото кино клуб �Козјак 

50� со седиште во Куманово, стекнува својство на 
правно лице со денот на запишувањето во регистарот 
на 04.04.2003 година. 
Од Основниот суд во Куманово, ЗГ. бр. 8/03. 

                                                        (9749) 
___________ 

 
Основниот суд Куманово во Куманово, со решение-

то ЗГ. бр. 10/03 од 17.03.2003 година, го запиша во тр-
говскиот регистар Здружението на Воено војни инва-
лиди од Куманово со седиште во Куманово на ул. �Мо-
ша Пијаде� бр. 32. 
Се запишува промена на името на Здружението на 

Воено војни инвалиди од Куманово, со седиште во Ку-
маново на ул. �Моша Пијаде� бр. 32, запишано во реги-
старот на здруженија на граѓани и фондации што се во-
ди при овој суд со решение ЗГ.бр.12/98 од 04.11.1998 
година под рег. бр. 2. 
Новото име на Здружението на Воено војни инвали-

ди од Куманово гласи: Здружение на воени инвалиди - 
Куманово, со скратен назив ЗВИ - Куманово. 
Од Основниот суд во Куманово, ЗГ. бр. 10/03. 

                                                        (9750) 
___________ 

 
Oсновниот суд во Прилеп, со решение Рег. Згф. бр. 

25/2003 од 08.04.2003 година, во судскиот регистар на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша основа-
њето на здружението на граѓани Здружение на овошта-
ри и лозари �Орев�-Прилеп. 
Цели и задачи на Здружението на овоштари и лозари 

�Орев� -Прилеп се: да ги зголемува површините под 
овошни и лозови насади, да го поттикне нивото на знаење 
на членовите во врска со овоштарството и лозарството, да 
обезбеди поевтино подигнување и одржување на насади-
те, да воведува нови сорти на овошки и лози и др. 
Седиштето на здружението е во Прилеп, на ул. �Кеј 

9-ти Септември� бр. 48-а, а неговата дејност е на по-
драчјето на општина Прилеп и пошироко. 
Лице овластено за застапување и претставување е 

Кромидоски Славе од Прилеп, ул. �Борис Кидриќ� бр. 
160, Прилеп. 
Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 25/2003. 
              (9848) 

___________ 
 

Основниот суд во Прилеп, со решени рег. Згф. бр. 
23/2003 од 07.03.2003 година, во судскиот регистар на 
здруженија на граѓани и фондации ја запиша промена-
та на лицето овластено за застапување и претставување 
на Здружението на пензионери на општина Прилеп, та-
ка што на место на досегашното лице овластено за не-
гово застапување и претставување, односно досегаш-
ниот претседател Кузманоски Трајче од Прилеп, се за-
пишува новоизбраниот претседател Бачаноски Пандо 
од Прилеп, со живеалиште во Прилеп, на ул. �Кире Ри-
стески-Србинот�. 
Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 23/2003. 

(9850) 
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Основниот суд Скопје II - Скопје, со решението III. 

РЕГ.ЗГ.бр.21/03 од 07.04.2003 година, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го одобри уписот на 
ЕТНОС хуманитарно здружение на граѓани, со седи-
ште во с.Сандево - Скопје, ул. �1� бр. 12. 
Основни цели и задачи на здружението се: да врши 

едукација на граѓаните за потребата од заштита на чове-
ковата околина од страна на обучени професионалци; 
заштита на здравјето; да организира курсеви, семинари и 
трибини за заштита и борба против сидата и дрогата; со-
бирање и негување на народниот мелос, обичаи, јазик и 
култура, народни носии и предмети од културно истори-
ско минато; згрижување и помагање на изнемоштени 
лица, деца без родители, раселени лица; обезбедување и 
опремување на простор за спортско-рекреативни актив-
ности; организирање на културни манифестации; развој 
на селскиот и планинскиот туризам; обезбедување усло-
ви за егзистенција на неразвиените подрачја, а се преку 
соработка со слични асоцијации, институции, здружени-
ја и фондации во Република Македонија и надвор од 
неа, со државни органи. 
Со денот на запишувањето во регистарот на здру-

женија на граѓани и фондации ЕТНОС хуманитарното 
здружение на граѓани Скопје, стекнува својство на 
правно лице. 
Од  Основниот  суд Скопје II - Скопје, III. РЕГ. ЗГ. 

бр. 21/03                                         (9869)  
_______________________________________________ 

 
С Т Е Ч А Ј Н И   О Г Л А С И 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 458/02 од 17.03.2003 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство, промет и услуги ЛОНДЅА ТРЕЈД КОМ-
ПАНИ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. �Ан-
карска� бр. 23 и жиро сметка број 40120-601-167793 
при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учес-
ниците во платниот промет на Република Македонија, 
со регистарска влошка бр. 1-26699-0-0-0, 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.          (9700) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Ст. бр. 652/96 од 01.04.2003 го-
дина, се заклучува стечајната постапка над должникот 
Приватно претпријатие за промет на големо и мало 
�АЛФА-С� ДОО Скопје, со седиште на ул. �Мито Ха-
џивасилев-Јасмин� бр. 36/6/3, со жиро сметка 40100-
601-21691 при Агенцијата за работа со блокирани сме-
тки на учесниците во платниот промет на Република 
Македонија, и регистарска влошка бр. 1-2389-0-0-0, со 
решение на овој суд II. Ст. 652/96 од 27.06.1996 година. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Извод од решението да се објави на огласна табла 

во судот и во �Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.          (9702) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 100/03 од 07.04.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за трговија и услуги �КАСКОМ� увоз-извоз Д.О.О., со 
седиште на ул. �Никола Добровиќ� бр. 3/1-23, со жиро 
сметка бр. 40100-601-244864 и регистарска влошка 1-
26014-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I 
- Скопје, и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Прет-

пријатие за трговија и услуги �КАСКОМ� увоз-извоз 
Д.О.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.          (9710) 

___________ 
 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 
Ст. бр. 31/03 од 28.03.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот ТП Трговија на мало со мешо-
вито стока �НИТА� Сулејман Абдулгафар Исени од 
Тетово ГТЦ локал бр. 19, со жиро сметка бр. 41500-
601-88088, што се води при Агенцијата за работа со 
блокирани жиро сметки-Скопје, П.Е. Тетово, запишано 
во Основниот суд Скопје I - Скопје, под Трег. бр. 
2431/2000, со регистарска влошка бр. 02030288-6-01-
000 од 26.06.2000 година. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

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

брише од Судскиот регистар што се води при Основни-
от суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.                         (9720) 

___________ 
 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 
Ст. бр. 35/03 од 28.03.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Авто такси БЕСКО ТП Рама-
дани Бесир од с. Челопек-Брвеница, со жиро сметка бр. 
41500-601-69512, што се води при Агенцијата за работа 
со блокирани жиро сметки-Скопје, П.Е. Тетово, запи-
шано при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Трег. 
бр. 4119/98 со регистарска влошка бр. 02004531-6-06-
000 од 02.11.1998 година. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

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

брише од Судскиот регистар што се води при Основни-
от суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.                         (9721) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 36/03 од 28.03.2003 година, е отворена 
стечајна постапка над должникот Колонијал БЕСА-
БЕС ТП Адили Азби Насер од с. Копанце ОП Јегу-
новце, со жиро сметка бр. 540-0000000-587-49, што 
се води при Агенцијата за работа со блокирани жиро 
сметки-Скопје, П.Е. Тетово, запишано при Основни-
от суд Скопје I - Скопје, под Трег. бр. 1608/99, со ре-
гистарска влошка бр. 0201781-6-01-000 од 18.03.1999 
година. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

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

брише од Судскиот регистар што се води при Основни-
от суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.                         (9722) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 37/03 од 28.03.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Промет ХИТС ТП Османи Не-
шат Хазби, ул. �Комплекс Ловец� бр. 5, Тетово, со жи-
ро сметка бр. 41500-601-82250, што се води при Аген-
цијата за работа со блокирани жиро сметки-Скопје, 
П.Е. Тетово, запишано во Основниот суд Скопје I -
Скопје, под Трег. бр. 456/2000, со регистарска влошка 
бр. 02025000-6-01-000 од 10.02.2000 година. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

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

брише од Судскиот регистар што се води при Основни-
от суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.                         (9723) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 43/03 од 28.03.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Производно трговско прет-
пријатие �ТЕНДА-4� ДОО експорт-импорт Тетово, ул. 
�151� бр. 17, со жиро сметка бр. 41500-601-39149, што 
се води при Агенцијата за работа со блокирани жиро 
сметки-Скопје, П.Е. Тетово, запишано при Окружниот 
стопански суд Скопје, под Срег. бр. 5967/94, со реги-
старска влошка бр. 1-50466-0-0-0 од 27.05.1994 година. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

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

брише од Судскиот регистар што се води при Основни-
от суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.                         (9724) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 44/03 од 28.03.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Услужно и трговско претпри-
јатие �ГАЛЕНТЕРИЈА-2� ц.о. увоз-извоз Тетово, ул. 
�Мирче Ацев� бр. 50, со жиро сметка бр. 41500-601-
52277, што се води при Агенцијата за работа со блоки-
рани жиро сметки-Скопје, П.Е. Тетово, запишано при 
Окружниот стопански суд Скопје, под Срег. бр. 
13233/95, со регистарска влошка бр. 1-25373-0-0-0 од 
19.10.1992 година. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

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

брише од Судскиот регистар што се води при Основни-
от суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.                         (9725) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица, под Ст. бр. 194/99 од 07.04.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ПТП �БЕЛ-
БОР-97� п.о. увоз-извоз од с. Бориево, општина Боси-
лово, со жиро сметка бр. 41300-601-17980 што се води 
при Агенцијата за работа со блокирани сметки Струми-
ца, но е одлучено истата да не се спроведува поради 
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 весника на РМ�, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното прет-

пријатие да се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица.          (9726) 

___________ 
 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 44/2003 од 9.04.2003 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Друштво 
за производство, трговија, транспорт, градежништво, 
туризам и услуги ВАЛФИКС-М Адем ДООЕЛ екс-
порт-импорт од Гостивар, но истата не се спроведува 
поради немање на имот па отворената стечајна постап-
ка над должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.           (9727) 

___________ 
 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 27/2003 од 9.04.2003 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Друштво 

за производство, трговија и услуги ГРОСИСТ-КОМПА-
НИ Агрон и Љуљзим ДОО извоз-увоз од Гостивар, но 
истата не се спроведува поради немање на имот па отво-
рената стечајна постапка над должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.           (9728) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 89/00 од 04.04.2003 година, пред-
логот на предлагачите Агенција на РМ за работи со 
блокирани сметки на учесниците во платниот промет 
Скопје, АД ЦЕНТРО во стечај Скопје и Експорт-Им-
порт банка АД Скопје, се усвојува. 
Се отвора стечајна постапка над должникот ДУ Ди-

рект Комуникации Александар ДОО Скопје, ул. �Хри-
сто Татарчев� бр. 11, со жиро сметка 40100-601-412020 
при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учес-
ниците во платниот промет Скопје, матичен број 
5235898 и број на регистарска влошка 4-02000398-000-
03? од Трговскиот регистар. 
За стечаен судија се определува судијата Верица Вел-

кова, судија при овој суд и член на стечајниот совет. 
За стечаен управник се определува Маринко Саз-

довски од Скопје, со седиште на ул. �Елисие Попов-
ски� бр. 15. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 

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

права на подвижни предмети и права на должникот, ка-
ко и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижности на должникот, во рок од 15 дена да ги прија-
ват своите побарувања кај стечајниот должник. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

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

тување и утврдување на пријавените побарувања и рочи-
ште на собрание на доверители на кое врз основа на изве-
штајот на стечајниот  управник доверителите ќе одлучуваат 
за понатамошниот тек на постапката и тоа за ден 07.05.2003 
година во 11,00 часот во судница 23, спрат 3-нов дел. 
Да се објави оглас на огласна табла во судот, оглас-

на табла кај должникот и �Службен весник на РМ�. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II -Скопје.           (9676) 

___________ 
 

Врз основа на член 208 од Законот за стечај, а на 
предлог на стечајниот управник, Стечајниот совет во 
стечајната постапка отворена над должникот АД �Кла-
ница� Кочани, свикува завршно собрание на доверите-
лите на АД �Кланица� Кочани, кое ќе се одржи на ден 
07.05.2003 година, во Основниот суд во Кочани, судни-
ца бр. 1, со почеток во 11,00 часот со следниот: 

 
Д Н  Е В Е Н  Р Е Д 

 
1. Расправање за завршната сметка и извештај на 

стечајниот управник. 
Доверителите можат да ги разгледаат завршната 

сметка и завршниот извештај во Основниот суд во  Ко-
чани, во соба број 14 секој работен ден во време од 10-
14 часот, каде можат да добијат и нивен препис. 
Од Основниот суд во Кочани.           (9719) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 466/02 од 29.01.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за трговија и услуги �ТУИ КОМЕРЦ� увоз-извоз, со се-
диште на бул. �Јане Сандански� бр. 49/7, со жиро сме-
тка 40100-601-211483 и регистарска влошка 1-34091-0-
0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје 
и истата не се спроведува. 
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Отворената стечајна постапка над должникот Прет-

пријатие за трговија и услуги �ТУИ КОМЕРЦ� увоз-из-
воз се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

ше од регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.          (9764) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III. Ст. бр. 163/03 од 10.04.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник 
друштво за промет и услуги ИБИС Љупчо ДООЕЛ 
увоз-извоз од Скопје, со седиште на ул. �Рокомија� бр. 
68-б, со жиро сметка 300000000548668 при Комерци-
јална банка АД Скопје и регистарска влошка број 
02007826?-8-09-000 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје, па истата не се спроведува. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 

должник Друштво за промет и услуги ИБИС Љупчо 
ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.          (9783) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III. Ст. бр. 104/03 од 14.04.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Трговско 
претпријатие �Тргоматекс� ДОО увоз-извоз Скопје, со 
седиште на ул. �Владимир Комаров� бр. 25/II-20, со 
жиро сметка 40100-601-158264, и регистарска влошка 
1-17186-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје 
I - Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Тр-

говско претпријатие �Тргоматекс� ДОО 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.          (9785) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III. Ст. бр. 105/03 од 14.04.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, услуги и трговија на големо и мало 
�СУЗ� Ашим ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на 
ул. �Битпазарска� бр. 91, жиро сметка 220521100153760 
при Македонска банка и регистарска влошка 02010378?-
8-09-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Друш-

тво за производство, услуги и трговија на големо и мало 
�СУЗ� Ашим 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.          (9787) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III. Ст. бр. 107/03 од 17.03.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, трговија и услуги Авто Школа Струга 
Сабит и Муамер ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на 
ул. �2-ра Македонска бригада� бр. 80-3/4 Скопје, со 
жиро сметка 40100-603-23493, и регистарска влошка 
02037034?-3-01-000 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за производство, трговија и услуги Авто 
Школа Струга-Сабит и Муамер ДОО увоз-извоз Скоп-
је, 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.          (9836) 

___________ 
 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
ние Ст. бр. 41/03 од 09.04.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над ИТАЛМЕКС ДОО Претпријатие за 
производство, транспорт, трговија, посредување и ус-
луги Куманово, ул. �ЈНА� бр. 40 од Куманово, со жиро 
сметка бр. 40900-60129114 при Агенцијата за блокира-
ни сметки на РМ, број на регистарска влошка 1-44352-
0-0-0 и Срег број 16644/93 од 25.11.1993 година, на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје. 
За стечаен судија се именува Невена Стојановиќ, 

судија на овој суд и член на стечајниот совет. 
За стечаен управник се именува Михајло Николов-

ски, ул. �Тоде Думба� бр. 37, Куманово. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 

истекот на осмиот ден од денот на објавувањето на ог-
ласот за отворање на стечајна постапка во �Службен 
весник на РМ� и на огласната табла во судот, да ги 
пријават своите побарувања кај стечајниот управник во 
согласност со одредбите на Законот за стечај (�Служ-
бен весник на РМ� бр. 55/97 (ЗС-став 3 на член 61 од 
ЗС, а за пријавата на побарувањата (член 185 од ЗС). 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од 

денот на објавувањето на огласот за отворање на сте-
чајната постапка во �Службен весник на РМ�, да ги 
пријават своите разлачни права на подвижни предмети 
и права на должникот на недвижностите на должникот 
кои не се запишани во јавните книги, на недвижности 
на должникот кои се запишани во јавните книги, ако 
тие разлачни права не се запишани во тие книги. 
Во пријавата мора да се означат предметите на кои 

постои разлачно право, начинот и основа на засновање 
на тоа право, како и обезбеденото побарување. 
Отворањето на стечајната постапка да се запише во 

трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скоп-
је, како и во јавните книги. 
Стечајната постапка отворена на ден 09.04.2003 годи-

на на денот во кој ова решение и огласот за отворање на 
стечајната постапка е ставен на огласна табла на овој суд. 
Испитното рочиште на собирот на доверителите на 

кое се испитуваат и утврдуваат пријавените побарува-
ња на доверителите (член 62 од ЗС) се закажува на ден 
20.05.2003 година во 10,00 часот во соба бр. 73/2 на Ос-
новниот суд во Куманово. 
Испитното рочиште од став 8 на ова решение на со-

брание на доверители (став 2 на член 62 од ЗС) на кое 
врз основа на извештај на стечајниот управник ќе се 
одлучува за понатамошниот тек на стечајната постапка 
се закажува за истиот ден и на истото место каде што е 
закажано испитното рочиште на собирот на доверители 
во 12,00 часот. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги исполнат на стечајниот управник за стечај-
ниот должник, без одлагање. 
Од Основниот суд во Куманово.          (9838) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 39/03 од 28.03.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот ПТУП �ТРИ-М� ДОО Екс-
порт-импорт ул. �Маршал Тито� бр. 114/38, Тетово, с. 
Сараќино со жиро сметка бр. 41500-601-50935, што се 
води при Агенцијата за работа со блокирани жиро сме-
тки � Скопје П.Е. Тетово, запишано при Окружен сто-
пански суд Скопје, под Срег. бр. 1800/93, со регистар-
ска влошка бр. 1-44969-0-0-0 од 10.04.1993 година. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

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

брише од судскиот регистар што се води при Основен 
суд Скопје I � Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.                          (10008) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 84/02 од 21.03.2003 година, над Трговското 
друштво за производство, трговија, угостителство и ус-
луги ТРИШО КОМЕРЦ Зоран ДООЕЛ увоз-извоз Те-
тово, со жиро сметка 41500-601-22914 во Агенцијата за 
работа со блокирани сметки и регистарска влошка бр. 
02014412?-8-03-000, отвори стечајна постапка, не ја 
спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Тетово.                          (10010) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 46/03 од 28.03.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Туристичко трговско претпри-
јатие �АЛПИНА� експорт-импорт ц.о. Тетово, ул. �Цве-
тан Димов� бр. 7/А, со жиро сметка бр. 41500-601-17356, 
што се води при Агенцијата за работа со блокирани сме-
тки � Скопје ПЕ Тетово, запишано при Окружен стопан-
ски суд Скопје, под Срег. бр. 2125/92, со регистарска 
влошка бр. 1-16772-0-0-0 од 24.03.1992 година. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува и се заклучува, поради немање на имот. 
По правосилноста на решението должникот ќе се 

брише од судскиот регистар што се води при Основен 
суд Скопје I � Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.                          (10014) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 42/03 од 28.03.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Производно-трговско и ус-
лужно претпријатие �ВЕЛКОВ КОМПАНИ� ДОО екс-
порт-импорт Тетово, ул. �180� кула 1, со жиро сметка 
бр. 41500-601-38643, што се води при Агенцијата за ра-
бота со блокирани жиро сметки � Скопје ПЕ Тетово, 
запишано при Окружен стопански суд Скопје, под 
Срег. бр. 6707/94, со регистарска влошка бр. 1-50573-0-
0-0 од 30.05.1994 година. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

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

брише од судскиот регистар што се води при Основен 
суд Скопје I � Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.                          (10017) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 22/03 од 28.03.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Хиснија Имер Мамути ТП 
ДАРДАНИА Продавница на мало со мешовита стока 
Г.Т.Ц. лок 120/1, жиро сметка бр. 200000052999198, што 
се води при Агенцијата за работа со блокирани жиро 
сметки � Скопје ПЕ Тетово, запишано при Основен суд 
Скопје I - Скопје, под Трег. бр. 6481/99, со регистарска 
влошка бр. 02016925-6-01-000 од 8.07.1999 година. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

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

брише од судскиот регистар што се води при Основен 
суд Скопје I � Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.                          (10018) 

___________ 
 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 241/02 од 26.02.2003 година е отворена сте-
чајна постапка над ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И 

УСЛУГИ ДУРИМИ КОМПАНИ ХУЉУСИ ДООЕЛ 
ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ЛИПКОВО, с. ЛОЈАНЕ со жиро 
сметка 510-000000-2226-27 при КИБ АД Куманово и бр. 
на рег. влошка 02013465?-8-01-000 и Трег бр. 11483/98 
од 11.05.1999 година на Основен суд Скопје I � Скопје. 
Со истото решение согласно член 64 од ЗС поради 

немање на имот е заклучена отворената стечајна по-
стапка над горенаведениот, стечаен должник, поради 
немање на имот. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од Трговскиот регистар на Основниот суд Скоп-
је I � Скопје, а КИБ АД Куманово 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.                     (10059) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение I. Ст. бр. 343/2002 од 23.09.2002 година, отво-
рена е стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, трговија и услуги �КОПИ ЗЕНС� Натка 
ДООЕЛ увоз-извоз - Скопје, со седиште на ул. �Исаија 
Мажовски� бр. 20 и жиро сметка број 200000021917918, 
и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот ДО-

ТУ �КОПИ ЗЕНС� Натка ДООЕЛ увоз-извоз � Скопје, 
со седиште на ул. �Исаија Мажовски� бр. 20 и жиро 
сметка број 200000021917918, 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 регистарот кој го води овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I-Скопје.        (10060) 

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

шение II. Ст. бр. 7/03 од 8.04.2003 година, се отвора сте-
чајна постапка над должникот Друштво за агенциски ус-
луги со недвижен имот, туризам и трговија ДОМ � ЛУКС, 
Елжбијета-Марина Бошковска ДООЕЛ, со седиште на ул. 
�Карл Хрон� бр. 14, со жиро сметка број 
220401100183060 при Македонска банка АД Скопје и ре-
гистарска влошка бр. 02040161?-8-01-000 при регистарот 
на Основен суд Скопје I-Скопје, истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштвото за агенциски услуги со недвижен имот, ту-
ризам и трговија ДОМ-ЛУКС, Елжбијета-Марина Бо-
шковска ДООЕЛ 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.        (10061) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение Ст. бр. 87/97 од 9.10.1997 година, заклучена е 
стечајната постапка над должникот ПППТУ �КОРЕН� 
Скопје, булевар �ЈНА� бр. 63-а/14 и жиро сметка 
40100-601-67016. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот на претпријатијата при овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I-Скопје.        (10029) 

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

шение IV. Ст. бр. 462/02 од 16.04.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштвото за трговија 
СИ ЛАУРА ДООЕЛ Скопје, со седиште на бул. �АВНОЈ� 
бр. 94/1-6, со жиро сметка 30000001317005 и регистарска 
влошка бр. 02043758?-8-01-000 при регистарот на Основе-
н суд Скопје I-Скопје и истата не се спроведува. 
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Отворената стечајна постапка над должникот Друштво-

то за трговија СИ ЛАУРА ДООЕЛ 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.        (9996) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, со решение Ст. бр. 80/02 

од 17.01.2003 година,  над Друштвото за производство, 
трговија и услуги ИТАЛМАРКЕТ Исмаил и др. ДОО 
увоз-извоз Тетово, со жиро - сметка 41500-601-76129 
во Агенцијата за работа со блокирани сметки и реги-
старска влошка  бр. 02017383-3-03-000, отвори стечајна 
постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Тетово.                            (9998) 

___________ 
 

Основниот суд во Тетово, со решение Ст. бр. 60/02 
од 29.11.2002 година,  над Производното  трговско, ус-
лужно претпријатие �БУЈ СЕМ КОМПАНИ� експорт-
импорт од с. Голема Речица, со жиро - сметка 41500-
601-41149 во Агенцијата за работа со блокирани сме-
тки и регистарска влошка  бр. 1-52632-0-0-0, отвори 
стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Тетово.                          (10004) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 27/03 од 28.03.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Авто такси �ФАТИ� ТП 
Идризи Зулбеар Бесник с. Камењане - Камењане, со 
жиро - сметка бр. 41500-601-60291, што се води при  
Агенцијата за работа со блокирани жиро  сметки - 
Скопје ПЕ Тетово, запишано при Основниот суд Скоп-
је I- Скопје, под Трег. бр. 3714/97, со регистарска вло-
шка  бр. 1-69632-0-0-0 од 30.05.1997 година. 
Стечајната постапка кон должникот не се спроведу-

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

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд Скопје I- Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.                          (10020) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 33/03 од 28.03.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот ТП Трговија на мало со мешо-
вита стока ВЕЉА-ЦЕНТРУМ Рахим Халим Куќи, ул. 
�И. Р. Лола�  бб, Тетово, со жиро - сметка бр. 41500-
601-66942, што се води при  Агенцијата за работа со 
блокирани жиро  сметки - Скопје ПЕ Тетово, запишано 
при Основниот суд Скопје I- Скопје, под Трег. бр. 
429/2001, со регистарска влошка  бр. 02003602-6-01-
000 од 27.08.1998 година. 
Стечајната постапка кон должникот не се спроведу-

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

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд Скопје I- Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.                          (10021) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 28/03 од 28.03.2003 година, е отворена стечајна по-
стапка над должникот Трговец поединец �ДУЛИ КО-
МЕРЦ� ТП Колонијал Бајрам Абдула Абдулаи с. Долна 
Лешница - Желино, со жиро - сметка бр. 41500-601-64217, 
што се води при  Агенцијата за работа со блокирани жиро  
сметки Скопје - ПЕ Тетово, запишано при Основниот суд 
Скопје I- Скопје, под Трег. бр. 286/98, со регистарска вло-
шка  бр. 6-02001650-000-01  од 26.02.1998 година. 

Стечајната постапка кон должникот не се спроведу-
ва и се заклучува, поради немање на имот согласно 
член 64 од ЗС. 
По правосилноста на решението должникот ќе се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд Скопје I- Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.                          (10022) 

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

74/2003 од 04.04.2003 година, над стечајниот должник 
Приватно трговско претпријатие на големо и мало 
�Бамби ј-ј-е� увоз-извоз Демир Хисар ПО ул. �Битол-
ска� бб, Демир Хисар, запишан во регистарска влошка 
бр. 1-11512 на Окружниот стопански суд Битола, со 
жиро сметка бр. 40301-601-45884, при Агенцијата за 
работа со блокирани сметки на учесниците во платниот 
промет Скопје ПЕ Битола, со дејност трговија на мало, 
се отвори стечајна постапка, не  се спроведува и  се 
заклучува. 
Од Основниот суд во Битола.                          (10023) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 
62/2003 од 04.04.2003 година, над стечајниот должник 
Трговец поединец за трговија на мало Најдовска Зла-
тан Жаклина �Ма-ел� ТП с. Жван-Жван, Сопотница, 
запишан во регистарска влошка бр. 01001219?-6-01-000 
на Основниот суд Битола со жиро сметка бр. 40301-
601-88618, при Агенцијата за работа со блокирани сме-
тки на учесниците во платниот промет Скопје ПЕ Би-
тола, со дејност трговија на мало, се отвори стечајна 
постапка, не  се спроведува и  се заклучува. 
Од Основниот суд во Битола.                          (10024) 

_______________________________________________ 
 

Л И К В И Д А Ц И И 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 618/2003 од 14.03.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02030541?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар престанокот со работа на  Трговско-
то друштво за производство и трговија  ДУБРАВА КО-
МЕРЦ Жарко ДООЕЛ експорт-импорт с. Брвеница, оп-
штина Брвеница. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на: Трговско друштво за производство и трговија  
ДУБРАВА КОМЕРЦ Жарко ДООЕЛ експорт-импорт с. 
Брвеница, општина Брвеница. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје.          (9383)     

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 908/03 од 24.03.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02031761?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар  запишувањето на ликвидатор и пре-
станок со работа на Трговското друштво за производс-
тво и услуги ФЕЛИНА Донка ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, ул. �Сеничка� бр. 18 б. 
За ликвидатор на друштвото се запишува Груевски 

Димитар. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје.          (9384)     

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 3608/2002 од 03.07.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02040891?-8-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор и 
престанок со работа на Друштвото за градежништво,  
трговија  и услуги СЕНА Сениха ДООЕЛ ул. �Џон Ке-
неди� бр. 12-а, Скопје. 
За ликвидатор се запишува Соња Трајкова и се за-

пишува престанок со работа на друштвото. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје.          (9385)     
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 784/2003 од 19.03.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02018224?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидатор на  
Друштвото за производство градежништво трговија  и 
услуги ЕЛО ДООЕЛ увоз-извоз ул. �Даме Груев� бр. 7-
8/13, Скопје. 
Се запишува ликвидаторот Драги Трпевски. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје.          (9386)     

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 662/2003 од 26.03.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 02026946?-3-01-000, го запиша во трговски-
от регистар запишувањето на ликвидатор на Друштвото 
за трговија  на големо и мало ГИШОН-КОМЕРЦ ИНТЕР-
НАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје, ул. �Перо Наков� бб. 
Се запишува ликвидаторот Мимоза Пендовска. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје.          (9387)     

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 717/2003 од 10.03.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02035047?-3-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидатор на Тр-
говското друштво за интелектуални услуги, производс-
тво и трговија  ФЕНИКС Мирјана и др. ДОО експорт-
импорт Скопје, ул. �Ѓуро Стругар� бр. 11-а. 
Се запишува ликвидаторот Сотираки Хаџи-Лега. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје.          (9411)     

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 609/2003 од 19.03.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02041692?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар задишувањето на ликвидатор на  
Друштвото за производство, трговија  и услуги РОЈАЛ 
МИЛК ДОО експорт-импорт Скопје, ул. �Божин Нико-
лов� бр. 60 Општина, Кисела Вода. 
Се запишува ликвидаторот Крсте Атанасоски. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје.          (9412)     

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 10003/03 од 21.03.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 02021309?-8-03-000, го запиша во трговски-
от регистар заклучувањето на ликвидационата постапка 
на Друштвото за производство  трговија  и услуги ИМА-
ГЕ Скопје ДООЕЛ ул. �Партениј Зографски� бр. 77. 
Отворена ликвидација со решение II П. Трег. бр. 

2691/2001 од 26.09.2001 година. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје.          (9413)     

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 150/2003 од 24.03.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02014230?-3-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидатор и пре-
станок со работа на Друштвото за градежништво, трго-
вија на големо и мало и услуги РАДИЈАТОР-ПРОМ 
Ѓорѓи ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, нас. Илинден, ул. 
�Гоце Делчев� бр. 115. 
Запишување на ликвидаторот Ефтим Петров и пре-

станок со работа на ДООЕЛ. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје.          (9414)     

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 753/2003 од 03.03.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02033992?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидатор на  
Друштвото за трговија, услуги и производство БОБИ 
КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. �Парти-
зански пат� бр. 104. 
Се запишува ликвидаторот Маринковска Даниела. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје.          (9416)     

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1071/03 од 02.04.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02021163?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидатор на Тр-
говското друштво за промет, производство и услуги за 
електроника и биротехника на големо и мало ИМЕЛ 
Љубомир ДООЕЛ увоз-извоз ул. �Никола Парапунов� 
бр. 3/27, Скопје. 
За ликвидатор на друштвото се запишува Арминов-

ски Мито. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје.          (9417)     

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 5638/2002 од 24.03.2003 година, во регис-
тарската влошка бр. 02032658?-8-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор и 
престанок со работа на Друштвото за трговија  и услу-
ги НИКИТА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. �Ми-
хаил и Ефтихиј� бр. 11. 
За ликвидатор се запишува лицето Љилјана Мило-

шевска од Скопје, и се запишува престанок со работа 
на Друштвото за трговија  и услуги НИКИТА ДООЕЛ 
експорт-импорт со седиште во Скопје, ул. �Михаил и 
Ефтихиј� бр. 11. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје.          (9418)     

___________ 
 

Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје,  бул. �Јане 
Сандански бр. 50-3-4, запишан во судскиот регистар при 
Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје, со решение П.Трег. бр. 
507/03 од 24.02.2003 година,  објавува дека Друштвото за 
транспорт, трговија и услуги РИПРОМ Ристо ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, бул. �Партизански  одреди� бр. 21-1-
23, со број на жиро-сметка 300000000707263  при Комер-
цијална банка а.д. Скопје, е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна  во рок од 3 месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (9665) 

___________ 
 
Ликвидаторот Тони Колевски од Скопје,  ул. �Сава 

Ковачевиќ� бр. 68/4-6, запишан во судскиот регистар при 
Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје, со решение П.Трег. 
бр. 640/2003 година,  објавува дека Друштвото за трговија 
и услуги МЕЏИК САН ДООЕЛ експорт-импорт  Скопје, 
ул. �Сава Ковачевиќ� бр. 68/4-6, со број на жиро-сметка 
250000000070824 отворена при Инвестбанка АД Скопје, е 
во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по об-
јавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, 
до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна  во рок од три месеци од последната 
објава. 
Од ликвидаторот.                                                (9678) 

___________ 
 
Ликвидаторот Марјан Пауновски од с. Миладиновци, 

запишан во судскиот регистар при Основниот   суд  Скопје  
I -  Скопје, со решение П.Трег. бр. 306/03 година,  објавува 
дека Трговското друштво за промет и поправка на мотор-
ни возила ЦАКИ Слаѓан и Владо ДОО - Илинден ул. �9� 
бр. 5, с. Кадино - Илинден, со број на жиро-сметка 30000-
0000524903 отворена при Комерцијална банка АД Скопје, 
е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по об-
јавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, 
до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна  во рок од  три месеци од последна-
та објава. 
Од ликвидаторот.                                                (9679) 
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Ликвидаторот Милан Богуновиќ од Скопје,  ул. �Иван 

Аговски� бр. 9/4-17, запишан во судскиот регистар при Ос-
новниот   суд  Скопје  I -  Скопје, со решение П.Трег. бр. 
670/03 од 10.03.2003 година,  објавува дека Друштвото за 
производство промет и услуги ЛИКА-ПРОМЕТ Светлана 
ДООЕЛ Скопје и со број на жиро-сметка 20000003133-
6812 отворена при Стопанска банка Скопје, е во ликвида-
ција.  
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.                                                (9692) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Л. бр. 130/02 од 28.03.2003 година, е отворена ликвида-
циона постапка над Производно услужно трговско 
претпријатие на големо и мало увоз-извоз СЛАВЧО-
ЈУНИОР Пехчево  но  истата не се спроведува бидејќи 
должникот не располага со имот за покривање на тро-
шоците во постапката. 
Ликвидационата постапка над Производно услужно 

трговско претпријатие на големо и мало увоз-извоз 
СЛАВЧО-ЈУНИОР Пехчево, 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.                              (9729) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Л. бр. 244/02 од 28.03.2003 година, е отворена ликвида-
циона постапка над Друштвото за услуги, производс-
тво и трговија на големо и мало ШЛИНАТА Карама-
нов Ефтим и др. јтд Радовиш  но  истата не се спрове-
дува бидејќи должникот не располага со имот за по-
кривање на трошоците во постапката. 
Ликвидационата постапка над Друштвото за услу-

ги, производство и трговија на големо и мало ШЛИНА-
ТА Караманов Ефтим и др. јтд Радовиш  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.                              (9730) 

___________ 
 
Ликвидаторот Глигор Ивановски од Штип, ул. �Ванчо 

Прке� бр. 48/8, запишан во судскиот регистар при Основ-
ниот суд во Штип, со решение П.Трег. бр. 208/03 од 
10.03.2003 година,  објавува дека Јавното трговско друш-
тво за производство, трговија, транспорт и услуги Пинк 
Емил Панев и др. увоз-извоз јтд Штип, ул. �Косовска� бр. 
34, е во ликвидација-трета објава.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (9733) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Л. бр. 58/02 од 28.03.2003 година, е отворена ликвида-
циона постапка над Претпријатието за производство и 
промет ДУЈОЛИ Пехчево  но  истата не се спроведува 
бидејќи должникот не располага со имот за покривање 
на трошоците во постапката. 
Ликвидационата постапка над Претпријатието за 

производство и промет ДУЈОЛИ Пехчево,  се заклучу-
ва. 
По правосилноста на решението ликвидациониот 

должник  да се брише од трговскиот регистар што се 
води при овој суд. 
Од Основниот суд во Штип.                              (9734) 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Л. бр. 50/02 од 28.03.2003 година, е отворена ликвида-
циона постапка над Претпријатието во приватна сопс-
твеност  за производство и трговија ТУРТЕЛА увоз-из-
воз Берово  но  истата не се спроведува бидејќи долж-
никот не располага со имот за покривање на трошоците 
во постапката. 
Ликвидационата постапка над Претпријатието во 

приватна сопственост  за производство и трговија ТУР-
ТЕЛА увоз-извоз Берово,  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.                              (9735) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Л. 

бр. 214/02 од 28.03.2003 година, е отворена ликвидациона 
постапка над Услужното трговско претпријатие за промет 
на големо и мало увоз-извоз БОКИ Берово  но  истата не 
се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за 
покривање на трошоците во постапката. 
Ликвидационата постапка над Услужното трговско 

претпријатие за промет на големо и мало увоз-извоз 
БОКИ Берово, 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.                              (9736) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Л. бр. 226/02 од 28.03.2003 година, е отворена ликвида-
циона постапка над Трговецот поединец ТАЊА ДА-
НИЛ МИТЕВА ТП Пробиштип  но  истата не се спро-
ведува бидејќи должникот не располага со имот за по-
кривање на трошоците во постапката. 
Ликвидационата постапка над Трговецот поединец 

ТАЊА ДАНИЛ МИТЕВА ТП Пробиштип, 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.                              (9736) 

___________ 
 
Ликвидаторот Симјановска Тања дипл. правник од Те-

тово, ул. �120� лам. 3  локал 2, тел: 044/334-445, запишан во 
трговскиот регистар при Основниот   суд  Скопје  I -  Скоп-
је, со решение П.Трег. бр. 619/2003 од 24.02.2003 година,  
објавува дека Јавното трговско друштво за трговија и ус-
луги ДЕНИ КОМ 95 Јовановска Јадранка и др. увоз-извоз 
с. Шемшово, Јегунивце со жиро-сметка 220461100075096 
во Македонска банка АД Скопје, Експозитура 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.                                                (9738) 

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

шение на овој суд I. Л. бр. 83/02 од 09.04.2003 година, е 
завршена ликвидација над Претпријатието за трговија и 
услуги �СОНАТА� ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште 
на бул. �Јане Сандански� бр. 40, со жиро сметка 40100-
601-229432, запишан во судскиот регистар со регистарска 
влошка број 1-40855-0-0-0 и истото се брише од судскиот 
регистар на овој суд.  
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје.          (9766)     

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

шение на овој суд I. Л. бр. 131/2002 година, е отворена ли-
квидациона постапка  на 29.04.2002 година над Претпри-
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јатието за аудио видео продукција и маркетинг �ВИДЕО 
ЛАБ ПРО� ДО-Скопје, со седиште на ул. �Архиепископ 
Ангелариј� бр. 52  и жиро сметка 40120-603-233381. 
За ликвидатор се определува лицето Душко Тодевски 

од Скопје, ул. �Беровска� бр. 2/2-15. 
Ликвидаторот без одлагање, три пати во интервали на 

покуси од 15 дена ниту подолги од 30 дена, објавува дека 
претпријатието е во ликвидација и со објавите ги повику-
ваат доверителите да ги пријават своите побарувања, во 
рок кој не може да биде подолг од три месеци од денот на 
последната објава. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје.          (9767)     

___________ 
 
Ликвидаторот Шкријељ Мујо од Скопје,  запишан во 

судскиот регистар при Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје, 
со решение П.Трег. бр. 48/2003 од 21.01.2003 година,  об-
јавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги 
ГРАДИМА ИМПЕКС МУЈО ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје, 
со број на жиро-сметка 300000001070140 отворена  при 
Комерцијална банка А Д-Скопје, е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна  од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (9779) 

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

шение II. Л. бр. 28/2002 донесено од овој суд на 
26.03.2003 година, е завршена ликвидацијата над Прет-
пријатието за трговија и услуги �МИЈАК-МАГНАТ� екс-
порт-импорт Скопје, со седиште на ул. �Малина Попива-
нова� бр. 21, со жиро сметка 40110-601-205741, и истото 
се брише од регистарот на овој суд.  
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје.          (9806)     

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

шение на овој суд II. Л. бр. 304/2002  од 19.12.2002 годи-
на,  отворена е ликвидациона постапка над  должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало увоз-извоз 
�МС� ДОО - Тетово,  со седиште на ул. �Димо Гавроски-
Кара� бр. 2  и жиро сметка  број 54000000021113 при Те-
товска банка Тетово. 
За ликвидатор се определува лицето Душко Кировски 

од Тетово со стан на ул. �Љубо Божиновски� бр. 66. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци  од последната објава. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје.          (9842)     

___________ 
 
Ликвидаторот Ристо Коцевски од Скопје, ул. �Ко-

ста Шахов� бр. 12, запишан во судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег.бр. 1201/03, објавува дека Друштвото за промет 
и услуги ГАГИ Дејан ДООЕЛ ул. �Жан Жорес� бр. 
129/4-18 и со број на жиро-сметка 300000000611718 
отворена при Комерцијална 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.                          (9865) 

___________ 
 
Ликвидаторот Маневски Владимир од Скопје, ул. 

�Народен Фронт� бр. 29/1, Скопје, запишан во тргов-
скиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со 
решението П.Трег.бр. 5611/02, објавува дека Друштво-
то за трговија на големо и мало СЛОВИН МАК - ЛАУ-

РЕАТЕ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. �11 Октом-
ври� бр. 32, со жиро сметка 210051537430138 во Ту-
тунска 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 три месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                        (9876) 

___________  
Ликвидациониот управник Благојче Петрушев од 

Скопје, запишан во судскиот регистар при Основниот 
суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег.бр. 
160/2003 од 12.02.2003 година, објавува дека Друштво-
то за производство, промет и услуги ИДЕА МАК Бла-
гојче и др. ДОО експорт-импорт Скопје, ул. �Јаблани-
ца� бр.24-б, со жиро сметка 40100-601-195078 при Ко-
мерцијална Банка и даночен број, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 

побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ�, до ликвидациониот 
управник со пријава во два примерока со докази, а нај-
доцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (10025) 

___________  
Ликвидаторот Вулнет Билали од с. Неготино Полошко, 

запишан во судскиот регистар при Основниот   суд  Скопје  I 
-  Скопје, со решение П.Трег. бр. 3997/02 од 12.07.2002годи-
на,  објавува дека Друштвото за производство, трговија, уго-
стителство, сообраќај и услуги АВС КЛУБ Охрид ДООЕЛ 
експорт-импорт со број на жиро-сметка 41510-601-29429 
отворена при Заводот за платен промет, е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

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

_______________________________________________ 
 

Н О Т А Р С К И   О Г Л А С И 
 
Се продава земјоделско земјиште-нива, во Скопје, 

на КО Д. Соње, построена на К.П. број 833, план 3, 
скица 4, м.в. �Азмак�, класа 4, со вкупна површина од 
1328м2, сопственост на Благоја Ацевски, с. Долно Со-
ње, Скопје, евидентирана во Поседовен лист број 864, 
за купопродажна цена од 6,00 евра во денарска против-
вредност по метар квадратен. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

до нотарот Весна Стојчева, ул. �Иван Козаров� број 14, 
општина Кисела Вода, Скопје.           (9570) 

___________ 
 

Над недвижност-објект и двор кој се наоѓа во м.в. 
�Дервен�, со катастарски индикации: К.П. 780, план 13, 
скица 1, двор, површина 686м2; К.П. 780, план 13, скица 
1, под објект, површина 648м2; сите заведени во Поседо-
вен лист бр. 1284 за КО Доброшане, на наше име, сопс-
твеност на Трговско друштво за внатрешен и надворе-
шен промет, производство и услуги ХРОМАК Емил 
Д.О.О.Е.Л. увоз-извоз Куманово, со седиште на ул. �Т. 
Геогиев� бр. 38, БДС 5155029, заснована е хипотека од 
прв ред, со нотарски акт-Договор за хипотека ОДУ бр. 
068/03 од 10.04.2003 година, изготвен од нотарот Марјан 
Коцевски од Куманово, во корист на хипотекарен дове-
рител Стопанска банка АД Скопје, заради обезбедување 
на побарување од 75.000 ЕУР.           (9651) 
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Над недвижниот имот сопственост на Друштвото за 

производство, градежништво, трговија и услуги ДЕНИ 
КОМЕРЦ Дејан Мирсинов ДООЕЛ експорт-импорт, 
Велес, со седиште на ул. �Раштански пат� бб, Велес, 
евидентиран во Имотен лист број 8227, заведен под 
број 1217/629 од 03.04.2003 година, издаден од ДЗГР 
Одделение за премер и катастар Велес, е заснован за-
лог-хипотека од прв ред, со нотарски акт Договор за за-
лог (хипотека) (со својство на извршна постапка), заве-
ден кај нотарот Славјанка Андреева од Велес, под ОДУ 
број 78/03, во корист на заложниот доверител Стопан-
ска банка АД Скопје, за обезбедување на парично по-
барување во износ од 15.000.000,00 денари.         (9652)  

___________ 
 

Над подвижни предмети, сопственост на ДППУ 
ДРА-ГО ДООЕЛ Кичево, кои се состојат од: етажна 
печка за печење леб, производител Werner Pfleidere, 
тип Матадор, произведена 1994 година и 2 печки за пе-
циво, производство Италија, тип Пјетро Роберто, про-
изведени 1994 година, е заснован регистриран невладе-
телски залог, со Договор за залог заверен кај нотарот 
Лила Коруноска, под ОДУ бр. 84/03, во корист на за-
ложниот доверител Стопанска банка АД Скопје, фили-
јала Охрид, за обезбедување на парично побарување во 
износ од 20.000 евра.                                        (9663) 

___________ 
 

Над недвижниот имот, сопственост на ДППУ ДРА-
ГО ДООЕЛ Кичево, кој се состои од: производен по-
гон-Пекара која се наоѓа во Кичево на К.П. 3743/1, 
пл/ск 19/84, на м.в. �Град�, заведен во ПЛ бр. 5615 за 
КО Кичево, е заснован залог од прв ред, со Договор за 
залог заверен кај нотарот Лила Коруноска, под ОДУ 
бр. 83/03, во корист на заложниот доверител Стопанска 
банка АД Скопје, филијала Охрид, за обезбедување на 
парично побарување во износ од 20.000 евра.       (9654) 

___________ 
 

Над недвижниот имот сопственост на ХУД �ЦРВЕ-
НА ЗВЕЗДА� АД Кичево, кој се состои од: објект-хо-
тел �УНИОН�, кој се наоѓа во Кичево, на К.П. 2194, 
пл/ск 12/64, на м.в. �Град�, со површина од 1216м2, и 
двор од 2275м2, заведен во ПЛ бр. 1507 за КО Кичево, е 
заснован залог од втор ред, со Договор за залог заверен 
кај нотарот Лила Коруноска, под ОДУ бр. 103/03, во 
корист на заложниот доверител Тутунска банка АД 
Скопје, за обезбедување на парично побарување за 
должникот-заложен должник ДТГУ �КИМЕТА� ДОО-
ЕЛ Кичево, во износ од 200.000 евра по Договор за 
рамковен револвинг кредит-лимит.                        (9655) 

___________ 
 

Над недвижниот имот, сопственост на ДГПТ �ГОР-
САЈ� ДОО-Кичево и Темелкоски Стојанче, а кој се со-
стои од: објект кој се наоѓа во Кичево на К.П. 4228, на 
м.в. �Град�, со површина од 66м2 и двор од 189м2, заве-
ден во ПЛ бр. 3366 за КО Кичево, за објект кој претса-
вува стовариште за боци за технички гасови на К.П. 
4143/3, КО Кичево, заснован е залог од втор ред, а над 
недвижноста-Плинска станица со комплетна опрема на 
К.П. 4143/3 за КО Кичево, по ПЛ бр. 5633, заснован е 
залог од прв ред. 
Договорот за залог заверен кај нотарот Лила Кору-

носка, под ОДУ бр. 91/03, во корист на заложниот до-
верител Комерцијална банка АД Скопје, филијала 
Охрид, а за обезбедување на парично побарување за 
должникот-заложен должник ДГПТ �ГОРСАЈ� и др. 
ДОО-Кичево, во износ од 87.982,00 ЕУР, по Договор за 
одобрување на рамковен револвинг кредит-лимит, по 
кој кредит е заснован и регистриран залог врз подвиж-
ни предмети, а кој се состои од: Хидроизолиран резерво-
ар за ТНГ, Автомат за точење ТНГ со две црева и Пумпа 
за ТНГ со ЕМ со Договор ОДУ бр. 92/03.                (9656) 

Се продаваат две идеални четвртини од недвижен 
имот: К.П. 4, пл 1, ск 2, м.в. �Аниште� култура нива, класа 
6, површина 681м2, К.П. 5, пл 1, ск 2, м.в. �Аниште�, кул-
тура лозје, класа 4, површина 4500м2, К.П. 5, пл 1, ск 2, 
м.в. �Аниште� култура лозје, класа 3, површина 7200м2, 
сите заведени во ПЛ бр. 138, за КО Доброшане на име 
Љиљана Богдановска и Тричковиќ Наталија и К.П. 3, пл 
1, скица 2, м.в. �Аниште� култура лозје, класа 3, површи-
на 431м2, заведено во ПЛ бр. 1337 за КО Доброшане на 
име Богдановска Љиљана, за вкупна купопродажна цена 
од 30,00 денари по метар квадратен. 
Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопс-

твеници чие земјиште граничи со земјиштето што се 
продава, како и сите други што полагаат првенствено 
право на купување, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, пис-
мено да се изјаснат за прифаќање на понудата и ја по-
ложат купопродажната цена. Во спротивно, го губат 
правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Марјан Коцевски од Куманово, ул. �11 
Октомври� бр. 4.             (9682) 

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

шина од 356м2, на К.П. 341/2 и нива класа 6, со повр-
шина од 370м2, на К.П. 342/2 во Скопје, КО Д. Соње во 
м.в. �Лопушани�, сопственост на Кочовски Дејан, со 
живеалиште на ул. �Стале Попов� бр. 9/41, Скопје, за 
цена од 640.000,00 денари. 
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 да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенство на 
купување на земјиштето. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Петар Митков бул. �Јане Сандански� бр. 7, 
л.19-Скопје.             (9684) 

___________ 
 

Согласно со член 14 од Законот за земјоделско зем-
јиште на сите субјекти со право на првенствено купу-
вање, сосопствениците, Георгиевска Душанка, Георги-
ев Миле, Лешковска Снежана и Големтеова Мирјана, 
им нудат на продажба овошна градина, 4 класа, устрое-
на на К.П. 614, со вкупна површина од 1235м2, во м.в. 
�Врпче� упишани во ПЛ 207, за КО Орешани за вкупна 
купопродажна цена од 123.000,00 денари. 
Рокот за плаќање е веднаш на денот на заверката на 

договорот кај нотар. 
Купувачот го плаќа данокот на промет и трошоците 

за пренос на недвижноста. 
Изјавите за прифаќање на понудата, во писмена 

форма да се достават до нотарот Верица Симоновска, 
со седиште на ул. �Џон Кенеди� бб, Скопје, во рок од 30 
дена сметано од денот на огласувањето на оваа понуда.
              (9693) 

___________ 
 
Согласно со член 14 од Законот за земјоделско зем-

јиште на сите субјекти со право на првенствено купу-
вање, сопственикот Димовски Љубе им нуди на про-
дажба нива, 6 класа, устроена на КП 356/2, со вкупна 
површина од 4593м2, во м.в. �Воденица� упишани во 
ПЛ 362, за КО Зелениково, за вкупна купопродажна це-
на од 36.200,00 денари. 
Рокот за плаќање е веднаш на денот на заверката на 

договорот кај нотар. 
Купувачот го плаќа данокот на промет и трошоците 

за пренос на недвижноста. 
Изјавите за прифаќање на понудата, во писмена 

форма да се достават до нотарот Верица Симоновска, 
со седиште на ул. �Џон Кенеди� бб, Скопје, во рок од 30 
дена сметано од денот на огласувањето на оваа понуда.
              (9694) 
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Согласно со член 14 од Законот за земјоделско зем-

јиште на сите субјекти со право на првенствено купу-
вање, сопственикот Јованоски Злате им нуди на про-
дажба нива, 6 класа, устроена на К:П: 357/4, со вкупна 
површина од 743м2,  во м.в. �Река� упишани во ПЛ 175 
за КО Зелениково, за вкупна купопродажна цена од 
75.000,00 денари. 
Рокот за плаќање е веднаш на денот на заверката на 

договорот кај нотар. 
Купувачот го плаќа данокот на промет и трошоците 

за пренос на недвижноста. 
Изјавите за прифаќање на понудата, во писмена 

форма да се достават до нотарот Верица Симоновска, 
со седиште на ул. �Џон Кенеди� бб, Скопје, во рок од 30 
дена сметано од денот на огласувањето на оваа понуда.
              (9695) 

___________ 
 

Се продава 2/3 идеален дел од земјоделско земји-
ште на К.П. 895, м.в. �Бела Нива�, култура-овошна гра-
дина, 6 класа, со вкупна површина од 2881м2, КО Г. 
Соње, сопственост на Игор Христов од Скопје, ул. �Ко-
зара� бр. 42/3-27, евидентирано во ПЛ 1031, за цена од 
5 евра по еден метар квадратен. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на овој оглас, да се изјаснат за прифаќа-
ње на понудата. Во спротивно, го губат правото на пр-
венство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Љубица Ковчегарска, Железнички транс-
портен центар, локал 716, Скопје.                         (9708) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште во КО Тимјаник, 
парцела број 1360/7, во м.в. �Белград�, нива со повр-
шина од 6903м2,  сопственост на Павлов Јован од Кава-
дарци, ул. �4 Мај� бр. 17. Цена на продажба 15.000,00 
денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Маршал Тито� бр. 
138.                                                                              (9731) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 32/217 идеа-
лен дел од К.П. бр. 44/105-2, нива од 3 класа, на м.в. 
�Соп�, со површина од 170м2, 32/217 идеален дел од 
К.П. бр. 44/105-2, градина од 2 класа, на м.в. �Соп�, со 
површина од 2000м2, запишани во П.Л. бр. 2645 за КО 
Бањица, сопственост на Јусуфи Алил Себаедин од с. 
Долна Бањица и 18/108 идеален дел од К.П. бр. 44/105-
3, нива од 3 класа на м.в. �Соп�, со површина од 
1080м2, заведена во П.Л. бр. 2644 за КО Бањица, сопс-
твеност на Алији Меџит Ѓулјетер и Зејнули Меџит Рес-
мије од с. Долна Бањица (на лице место претставува 
една целина), за купопродажна цена од 300.000,00 де-
нари. 
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

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

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул.�Кеј 
Братство� бр. 5-А.            (9732) 

Врз недвижниот имот сопственост на заложниот 
должник Друштво за производство, промет и услуги 
увоз-извоз �Берлин Компани� ДОО Прилеп воспоста-
вен е залог - хипотека  од прв ред во полза на заложни-
от доверител �Охридска Банка� АД Охрид, за обезбе-
дување на парично побарување од 7.800.000,00 денари, 
а врз основа на нотарски акт - Договор за залог на нед-
вижен имот со својство на извршна исправа ОДУ - 
35/03 од  10.04.2003 година сочинет од страна на нота-
рот Марија Ѓорѓиоска од Прилеп, и тоа врз: 
Недвижен имот во Прилеп, на ул. �Кузман Јосифов-

ски� зграда 1 влез 1 кат 01 стан 1 во површина од 857 м2, 
зграда 1 влез 1 кат 02 стан 1 во површина од 568 м2, 
зграда 1 влез 1 кат ХС стан 1 во површина од 112 м2, 
зграда 1 влез 1 кат ПО во површина од 615 м2, зграда 1 
влез 1 кат ПР во површина од 770 м2,  зграда 2 влез 1 кат 
ПР во површина од 23 м2 или вкупна површина од 2945 м2, 
со земјиште под зграда 1 во површина од 1006 м2 и земји-
ште под помошна зграда 2 во површина од 29 м2, сето ова 
на катастарска парцела 14614, евидентирано на Имотен 
лист 33107 за КО Прилеп.             (9718) 

___________ 
 
Над подвижниот имот сопственост на Друштвото за 

трговија, услуги, шпедиција и транспорт САМ-ВЕЛ-
КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Росоман со БДС 
4802799 и тоа: 

- Моторно возило автобус, марка ТАМ, тип 260 А 
116 Н, бр. шасија 860002474, бр. мотор 861007262, го-
дина на производство 1987, со последен регистарски 
број VE-840 KD видно од сообраќајна дозвола МК 
0705467 издадена на 26.11.2002 година од СВР Кава-
дарци, заснован е залог со нотарски акт ОДУ бр. 61/03 
од 09.04.2003 година изготвен од нотарот Љубица Мо-
ловска од Скопје, во корист на заложниот должник до-
верител Штедилница Можности ДОО Скопје, за обез-
бедување на парично побарување во износ од 35.000 
ЕВРА.                                                                         (9663) 

___________ 
 
Над недвижност-деловен простор во Куманово, во 

м.в. �Донков Млин� и тоа: Лист Б: - к.п. 4125, дел 3, 
план 018, скица 015, култура 70000, површина 137 м2, - 
к.п. 26117, дел 3, план 094, скица 624, култура 70000, 
површина 2313 м2, - к.п. 26117, дел 3, згр. 1, план 094, 
скица 624, култура 50000, површина 718 м2, Лист В: - 
к.п. 26117, дел 3, згр. 1, вл. 1, кат ПО намена 00511, 
собност 002, површина 672 м2, - к.п. 26117, дел 3, згр. 
1,  вл. 1, кат ПР, намена 00570, собност 001,  површина 
692 м2; сите заведени во Имотен лист бр. 33802 за  КО 
Куманово, сопственост на Трговското друштво за про-
изводство, трговија и услуги СЕТ Зоран ДООЕЛ увоз-
извоз Куманово, со седиште на ул. �1-ви Мај� бр. 2-а, 
БДС 4482301, заснована е хипотека од прв ред, со но-
тарски акт-Договор за хипотека ОДУ бр. 404/01 од 
07.11.2001, изготвен од нотарот Љубица Моловска од 
Скопје, за обезбедување на 25.000 ЕУР и заснована е 
хипотека од втор ред, со нотарски акт-Договор за  хи-
потека ОДУ бр. 069/03 од 12.04.2003, изготвен од нота-
рот Марјан Коцевски од Куманово, заради обезбедува-
ње на побарување од 60.000 ЕУР, и двата во корист на 
хипотекарен доверител Тутунска банка АД Скопје. 

                                                                              (9690) 
___________ 

 
Врз основа на Договор за залог на недвижен имот, 

со својство на извршна исправа, потврден од нотарот 
Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ број 
142/03 од 03.04.2003 година, склучен помеѓу КОМЕР-
ЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Скопје, како заложен довери-
тел и Фабрика за производство на хидраулика, енерге-
тика, електроника, пневматика и опрема МЗТ ХЕПОС 
А.Д. - Скопје, со седиште на ул. �Перо Наков� бб во 
Скопје, како заложен должник, засновано е заложно 
право-хипотека врз недвижен имот на заложниот долж-
ник и тоа: 
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Управна зграда на ул. �Перо Наков� бб во Скопје, 

населба Маџари, која се состои од приземје и 4 ката, со 
вкупна површина од 3168 м2; Производна хала на ул. 
�Перо Наков�бб во Скопје, населба Маџари, која се со-
стои од приземје со површина од 4880 м2; Хала под го-
лем кран на ул. �Перо Наков� бб во Скопје, населба 
Маџари, која се состои од приземје со површина од 682 
м2; Прототипно одделение на ул. �Перо Наков� бб во  
Скопје, населба Маџари, која се состои од приземје со 
површина од 530 м2; Припрема, контрола и магацин на 
ул. �Перо Наков� бб во Скопје, населба Маџари, која се 
состои од приземје со површина од 729 м2; Монтажна 
барака на ул. �Перо Наков� бб во Скопје, населба Ма-
џари, која се состои од приземје со површина од 300 м2; 
Ковачница со магацин на ул. �Перо Наков� бб во  
Скопје, населба Маџари, која се состои од приземје со 
површина од 1902 м2; Објект за галванизација и повр-
шинска  заштита на ул. �Перо Наков� бб во  Скопје, на-
селба Маџари, кој се состои од приземје со површина 
од 304,8 м2, кат со површина од 288,36 м2, производна 
хала со површина од 1780 м2 и пречистителна станица 
со површина од 451,25 м2, односно со  вкупна површи-
на од 2803 м2, со земјиште кое припаѓа на објектите  за 
редовна употреба на истите.                                    (9711) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за регистриран залог врз под-

вижни предмети, потврден од нотарот Зорица Пулејкова, 
Кисела Вода, Скопје, под ОДУ број 143/03 од 03.04.2003 
година, склучен помеѓу КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. 
Скопје, како заложен доверител и Фабрика за производс-
тво на хидраулика, енергетика, електроника, пневматика 
и опрема МЗТ ХЕПОС А.Д. - Скопје, со седиште на ул. 
�Перо Наков� бб во Скопје, како заложен должник, засно-
вано е заложно право регистриран залог од прв ред врз 
подвижни предмети на заложниот должник, кое заложно 
право е регистрирано во Централниот регистар на 
08.04.2003 година со единствен деловоден идентификаци-
онен број 10120030000315.                                         (9712) 

___________ 
 
 Врз основа на Договор за регистриран залог врз 

подвижни предмети, потврден од нотарот Зорица Пу-
лејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ број 129/03 од 
28.03.2003 година, склучен помеѓу КОМЕРЦИЈАЛНА 
БАНКА А.Д. Скопје, како заложен доверител и Акцио-
нерско друштво за производство на брашно, ориз, те-
стенини, сточна храна и промет на мало и големо ЖИ-
ТО СКОПЈЕ-Скопје, со седиште на ул. �Орце Нико-
лов�  бр. 75, Скопје, како заложен должник, засновано 
е заложно право-регистриран залог од прв ред врз под-
вижни предмети на заложниот должник, кое заложно 
право е регистрирано во Централниот регистар на 
01.04.2003 година со единствен деловоден идентифика-
ционен број 10120030000293.                                  (9712) 

___________ 
 

Врз основа на Договор за залог на недвижен имот, 
со својство на извршна исправа, потврден од нотарот 
Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ број 
132/03 од 28.03.2003 година, склучен помеѓу КОМЕР-
ЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Скопје, како заложен довери-
тел и Акционерско друштво за производство на браш-
но, ориз, тестенини, сточна храна и промет на мало и 
големо ЖИТО СКОПЈЕ-Скопје, со седиште на ул. �Ор-
це Николов�  бр. 75, Скопје, како заложен должник, 
засновано е заложно право- хипотека врз недвижен 
имот на заложниот должник и тоа: 
КОМПЛЕКС - �МЕЛНИЦА МАКЕДОНИЈА�, која 

се наоѓа во Скопје на ул. �Романија� бб, изградена на 
КП бр. 13090/2, план 79, м.в. �ул. 513� со површина 
под двор од 7.867 м2 и со површина под објект од 1.810 м2 
или вкупна површина од 9.677 м2, евидентирано во По-
седовен лист бр. 17016 КО Скопје со копие од ката-
старски план, издаден од Државниот завод за геодетски 
работи - Сектор за премер и катастар - Скопје, а кој се 

состои од: зграда 1 - портирница од 19.36 м2, зграда 2 - 
колска вага со површина  од 56,20 м2, зграда 3 - трафо-
станица со површина од 20 м2, зграда 4 - машинска рабо-
тилница со гардероби со површина од 269 м2, зграда 5 - 
столарска работилница со површина од 522,20 м2, зграда 
6- голем магацин за брашно со површина од 1.362 м2, 
зграда 7 - магацин со површина од 136,20 м2, зграда 8 - 
управна зграда со површина од 146,30 м2, зграда 9 - бе-
тонски силосни келии со површина од 888 м2, зграда  10 - 
челични силосни келии со површина од 335 м2, зграда 11 - 
бетонски силоси со површина  од 717,25 м2, зграда 12 - 
бетонски  силоси постари со површина од 954 м2, згра-
да 13 - млин со површина од 918 м2, зграда 14 - магацин 
со фасерај со површина од 82,60 м2, зграда 15 - сушара 
со површина од 149 м2, зграда 16 - командна куќа со 
површина од 208 м2, зграда 17 - пумпна станица со по-
вршина од 9,40 м2 и зграда 18-  интерна бензинска ста-
ница со површина од 20 м2, односно вкупна површина 
од 6.812,51 м2, изградени со Одобрение за градба Уп. I. 
10-203/76 од 17.12.1976 година, Одобрение за градење 
15-938/1 од 23.12.1986 година, Одобрение за градење 
Уп. I. бр. 12-уп I 39 од 17.10.1988 година, Одобрение за 
градење бр. 08-679 од 05.04.1994 година, Решение за 
урбанистичка согласност бр. 16-15819 од 30.10.1975 
година.                                                                       (9714) 

___________ 
 

Врз основа на приватна исправа - Договор за реги-
стриран залог на подвижни предмети, потврден од но-
тарот Нове Костовски од Скопје, под ОДУ бр. 153/03 
од 14.04.2003 година, заложниот должник Друштво за 
производство, трговија и услуги МУСЛИ ДОО увоз-из-
воз Скопје, со седиште на ул. �Коста Абрашевиќ� бр. 
14, со МБ 5729050, има заложено свои подвижни пред-
мети-возила опишани во потврдената приватна испра-
ва, во полза на заложниот доверител Охридска банка 
АД Охрид, кој залог е регистриран во Централниот ре-
гистар на Р. Македонија - Заложен регистар Скопје. 

                                                                              (9804) 
___________ 

 
Врз основа на приватна исправа - Договор за реги-

стриран залог на подвижни предмети, потврден од но-
тарот Нове Костовски од Скопје, под ОДУ бр. 154/03 
од 14.04.2003 година, заложниот должник Друштво за 
производство, трговија и услуги БАД ТРЕЈД КЕГИ 
Благоја ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на бул. 
�Јане Сандански� бр. 85, со МБ 4375491, има заложено 
свои подвижни предмети-опрема опишани во потврде-
ната приватна исправа во полза на заложниот довери-
тел Комерцијална банка АД Скопје, кој залог е реги-
стриран во Централниот регистар на Р. Македонија - 
Заложен регистар Скопје.                                        (9805) 

___________ 
 
Над недвижниот имот сопственост на ДППУ БА-

МИС-ЕСЈТД Петрова Снежана и др. Кочани, кој се на-
оѓа во КО Кочани: деловен простор на КП бр. 12214, 
зграда 1, влез 4, приземје со површина од 90 м2 во м.в. 
�М.Тито�, Блок Б, заведено во Имотен лист број 13082 
за КО Кочани заснован е залог со Договор за залог на 
недвижен имот заверен кај нотарот Менче Златковска 
од Кочани, под ОДУ бр. 76/03 од 11.04.2003 година во 
корист на заложниот доверител Комерцијална банка 
АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во 
износ од 74.400 ЕУР.                                                (9839) 

___________ 
 

Врз основа на Договор за залог (хипотека) со својс-
тво на извршна исправа составен во форма на нотарски 
акт од нотарот Тана Топалоска од Охрид под ОДУ бр. 
72/03 од 10.04.2003 година, склучен помеѓу Охридска 
банка А.Д. Охрид, со седиште на ул. �М. Просветите-
ли� бр. 19, Охрид, како заложен доверител и Друштво-
то за трговија на големо и мало Андрески Љупчо и др. 
�АНДРОС� увоз-извоз ДОО Охрид, со седиште во 
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Охрид на ул. �Бејбунар� бр. 195м, како заложен долж-
ник, засновано е заложно право-хипотека во втор ред 
врз недвижен имот на заложниот должник и  тоа дело-
вен простор во Деловно-трговскиот центар �Стара Чар-
шија� во Охрид на ул. �Климент Охридски�, и �Маке-
донски Просветители� на локација бр. 10682/90 со по-
вршина од 61,00 м2 и број на деловниот простор (ду-
ќан) 050, за обезбедување на парично побарување во 
вкупен  износ од 66.330,98 ЕУР кое произлегува од До-
говорот за одобрување на  девизен инвестиционен кре-
дит бр. 07-1552/2 од 07.04.2003 година  и Договорот за 
рамковен кредит бр. 07-2145/2 од 08.04.2003 година за-
верени од Охридска банка А.Д. Охрид.                  (9840) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за регистриран залог со 

својство на извршна исправа, ОДУ број 59/03, составен 
од нотарот Елена Мартинова од Велес, склучен помеѓу 
Друштвото за производство, промет и застапување АГ-
РОХЕМИЈА Балтовски Бранко ДООЕЛ Скопје, со се-
диште во Скопје, на ул. �Франклин Рузвелт� бр. 22, ка-
ко заложен доверител и Акционерското друштво за 
производство, трговија и услуги ЛОЗАР НОВО СЕЛО 
увоз-извоз Велес, со седиште во Велес на ул. �Скопски 
пат� бб, како заложен должник, заради обезбедување 
на парично побарување на заложниот доверител во из-
нос од 1.183.560,00 денари, заснован е регистриран за-
лог од прв ред врз дел од идно производство во коли-
чина од 118.300 кгр. од иден принос на меркантилна 
пченица од реколтата за 2002-2003 година посеана во 
површина од 50 ха на КП број 48/1 во КО Ново Село, 
кој залог е запишан во Централниот регистар под иден-
тификационен број 10620030000046.                     (9841) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот: нива класа 6 во м.в. 

�Пара Нива�  во вкупна површина од 12291м2 што се 
наоѓа на КП 647, план 7, скица 26; нива класа 7 во м.в. 
�Пара Нива� во површина од 6000 м2 на КП 647, план 
7, скица 26 и неплодно во м.в. �Пара Нива� во површи-
на од 2000 м2 на КП 647, план 7, скица 26, евидентира-
но во Поседовен лист број 393 издаден од ДЗГР Одде-
ление за премер и катастар Велес, сопственост на Јане 
Велковски со живеалиште на ул. �Ванчо Мицков� бр. 
45, Скопје, за сума во износ од 943.531,00 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 на огласот, писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат право-
то на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Славјанка Андреева, со седиште во Велес 
на ул. �Борис Карпузов� бр. 2.                                 (9843) 

___________ 
 
Се продава идеалната половина сопственост на Ма-

невски Михаил од Охрид, ул. �К.Рацин� бр. 13, од нед-
вижен имот опишан во Поседовен лист бр. 15941 за КО 
Охрид  лоциран  на КП. бр. 16017/4 и 16017/2 за цена 
од 2.500.000,00 денари. 
Се повикува сопственикот Цицкоски Панов Але-

ксандар од Охрид, ул. �К.Рацин� бр. 13, писмено да се 
изјасни дали е заинтересиран за прифаќање на понуда-
та во рок од 30 дена од објавувањето на понудата - ог-
ласот во �Службен весник на РМ�. Во спротивно, го 
губи правото на првенство. 
Изјавата за прифаќање на понудата да се достави до 

нотарот Момана Иваноска од Охрид, ул. �Македонски 
Просветители� бр. 8 (мезанин).                               (9844) 

___________ 
 
 Се продава недвижен имот сопственост на Марга 

Николовска од Прилеп, и тоа: нива од катастарска пар-
цела број 8474, во м.в. �Поводеници� во вкупна повр-
шина од 754 м2 евидентирано во Имотен лист број 1240 

за КО Прилеп, за цена од 1000 евра во денарска про-
тиввредност по курс утврден на НРБ  на РМ на денот 
на исплатата. 
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 Репуб-
лика Македонија� да се изјаснат за прифаќање на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Марија Ѓорѓиоска од Прилеп, ул. �Димо 
Наредникот� бб.                                                        (9845) 

___________ 
 
Се продава недвижност: КП 183 на м.в. �Црвеник�, 

лозје класа 3, во површина од 1690 м2, кој имот е по-
дробно  опишан во Поседовен лист 615 за КО Брусник, 
сопственост на Јован Ѓорѓиевски од Битола за вкупна 
купопродажна цена од 210.000,00 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, предмет на продажбата во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот во �Службен 
весник на Р. Македонија�, писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат пра-
вото на предимствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Виолета Ангеловска, ул. �Јосиф Јосифов-
ски� бб, 7000 Битола.                                                (9846) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште иде-

ален дел 50/173 идеални делови од шума класа 4 на КП 
12333/1 на м.в. �Бадем Балари� за КО Битола во ПЛ бр. 
3937 за КО Битола, односно предмет на продажба се 250 м2 
сопственост  на Демиров Рамадан од Битола, ул. �Козјак� 
бр. 93-г, за вкупна купопродажна сума од 40.000 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 првенствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот м-р Веселинка Здравкова од Битола, ул. 
�Мечкин Камен� бр. 20, Битола.                             (9847) 

___________  
Анастасов Игно од Велес, ул. �Маршал Тито� бр. 

69/1-10, го продава следниот недвижен имот: култура 
интензивно лозје, од 4 -та класа со вкупна површина од 
2020 м2 на КП број 12509 план 062, скица 038, во место 
викано �Бојаџиина�, запишано во Имотен лист број 
4949 за КО Велес за вкупна купопродажна цена од 500 
ЕУР во денарска противвредност. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-

ште, право на првенство на купување имаат заеднички-
те сопственици, сосопствениците и соседите кои грани-
чат со земјиштето што се продава, па се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
до нотарот Елена Мартинова од Велес, со седиште на 
ул. �Маршал Тито� бб. Во спротивно го губат правото 
на првенство на купување.            (9848) 

___________  
Се објавува засновање на залог на недвижен имот-хи-
потека од прв ред на недвижен имот со сите негови 
прирастоци и припадоци на: 

 1. Погон за производство на електроопрема во КО 
Гевгелија, построен на КП бр. 4249/8, план 5, скица 29, 
м.в. "Ракита" кој е запишан во Поседовен лист бр. 4737 
од 09.04.2003 година, издадено од Одделение за премер 
и катастар-Гевгелија, како право на сопственост на 
земјиштето под објект со површина од 574 м2 и на неп-
лодно земјиште со површина од 476 м2 и 
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2. Неизградено градежно земјиште построено на КП 
бр. 4249/17, план 5, скица 29, м.в. "Ракита" кое е  запи-
шано во Поседовен лист бр. 4737 од 09.04.2003 година, 
издаден од Одделение за премер и катастар-Гевгелија 
како право на сопственост на неплодно земјиште со по-
вршина од 300м2 во КО Гевгелија, сопственост на за-
ложниот должник Трговско друштво за производство, 
преработка, внатрешна и надворешна  трговија УНИ-
ОН ИНГ Димитар Пеев ДООЕЛ увоз-извоз од Гевгели-
ја, во корист на заложниот доверител Стопанска банка, 
востановена со нотарскиот акт Договор за хипотека со 
сила на извршна исправа, ОДУ 58/03 од 10.04.2003 го-
дина кај нотарот Нада Прочкова-Гевгелија.           (9763) 
_______________________________________________ 

 
М А Л И  О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважечки следните документи: 
Пасош бр. 1661841 издаден од СВР-Скопје на име 

Велибор Џаревски, ул. �Исаја Маџоски� бр. 14, Скопје. 
Пасош бр.1355184 издаден од СВР-Скопје на име 

Османи Назми, с. Моране, Скопје.                   (9759) 
Пасош бр. 1137251/98 издаден од СВР-Куманово на 

име Алии Рамиз, Черкеско Село,Куманово.           (9791) 
Пасош бр. 1514900/01 издаден од СВР-Скопје на 

име Ѓилназ Ќазим, ул. "Н. Гтчето" бр. 9/6, Скопје. 
                                                                      (9797) 
Пасош бр. 1095280/98 издаден од СВР-Скопје на 

име Харалампие Георгиев, ул. "164" бр. 2 а, Скопје. 
                                                                      (9809) 
Пасош бр. 1260198 на име Марков Костадин, ул. 

"М. Тито" бр. 63, Ново Село, Струмица.         (9827) 
Пасош бр. 1739325 на име Маркова Силвана, ул. 

"М. Тито" бр. 63, Ново Село, Струмица.          (9828) 
Пасош бр. 1473673 издаден од СВР-Тетово на име 

Пајазити Ељмиа, с. Седларево, Тетово.             (9829) 
Пасош бр. 1131241 на име Џавид Љазими, с. Сед-

ларево, Тетово.                                                (9830) 
Пасош бр. 1144101 на име Селима Назими, с. Сед-

ларево, Тетово.                                                 (9831) 
Пасош бр. 0046707/95 на име Газменд Садики, с. 

Одри, Тетово.                                                       (9832) 
Пасош бр. 1336677 на име Митев Горан, ул. "Илија 

Алексов" бр. 115, Радовиш.                   (9834) 
Пасош бр. 0640620 издаден од СВР-Скопје на име 

Адем Исмаили, ул. "Антон Попов 11" бр. 48 с. Син-
гелиќ, Скопје.                                                 (9835) 
Пасош бр. 553927/95 издаден од СВР-Скопје на име 

Абдурахман Мемиши, ул. "Ј. Михајловиќ" бр. 12, 
Скопје.                                                                (9837) 
Пасош бр. 1446725 издаден од СВР-Скопје на име 

Христовска Иванка, ул. "Пиринска" бр. 50, Скопје.                 

Чекови од тековна сметка бр. 10245187 од бр. 76-
3179 до бр. 763189 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Јованоски Тодор,Скопје.        (10057)                                                      
Чекови од тековна сметка бр. 167138-28 од бр. 002-

8000035938 до бр. 0028000035946 и од бр. 00280000-
52034 до бр. 0028000052043 на име Дејан Делов, Штип.
                                                                    (10171) 

         (9883) 
Пасош бр. 1419005 издаден од СВР-Скопје на име 

Христовски Симе, ул. "Пиринска" бр. 50, Скопје.(9885) 
Пасош бр. 0321178 издаден од СВР-Скопје на име 

Алијов Енвер, с. Кондово бб, Скопје.                 (9927) 
Пасош бр. 1440854 издаден од СВР-Скопје на име 

Бајрам  Ќани, с. Романовце, Куманово.              (9929) 
Пасош бр. 1693015/02 издаден од СВР-Скопје на 

име Авни Камер, бул. "Македонско Косовски бригади" 
бр. 17/30 б, Скопје.                                        (9964) 
Пасош бр. 1466773 на име Стоев Ристо, ул. 

"Климент Охридски" бр. 94, Струмица.          (9981) 
Пасош бр. 1290646 на име Хани Севди, с. Велешта, 

Струга.                                                                (9982) 
Пасош бр. 1312335/99 издаден од СВР-Скопје на 

име Амет Авуш, ул. "388" бр. 10, Скопје.          (9988) 
Пасош бр. 1213891 издаден од СВР-Кавадарци на 

име Ѓорѓиев Оливер, ул. "Игман"  бр. 21-3/8, Кава-
дарци.                                                            (10019) 
Пасош бр. 1248115 на име Димитров Горан, ул. 

"Едвард Кардељ" бр. 11/12, Битола.                      (10032) 
Пасош бр. 1476430 на име Стојкова Јулија, ул. "Т. 

Димитровски" бр. 3, Битола.                       (10033) 
Пасош бр. 1485929 издаден од СВР-Тетово на име 

Алији Гази, с.Слатино, Тетово.               (10034) 
Пасош бр. 556284/95 издаден од СВР-Скопје на име 

Нехат Аљиљи, с. Синѓелиќ ул. "20" бр. 3, Скопје.                                                                     Работна книшка на име Владимир Ефремовски, ул. 
"М. Орешковиќ" бр. 11, Куманово.                   (9786)        (10037) 

Пасош бр. 1062245 издаден од СВР-Гостивар на 
име Муслиу Таибе, с. Форино, Гостивар.        (10040) 
Пасош бр. 1128282/98 издаден од СВР-Скопје на 

име Сабит Али, с. Љубин, Скопје.               (10041) 
Пасош бр. 728380 на име Мирческа Спасија, ул. "К. 

Јаскоски" бр. 37, Прилеп.                              (10042) 
Пасош бр. 1493793 на име Османи Кадиме, с. Ко-

либари, Кичево.                                                       (10043) 
Пасош бр. 1144917 на име Мурати Ризван, ул. "107" 

бр. 34, Тетово.                                             (10044) 
Пасош бр. 1285271/99 издаден од СВР-Тетово на 

име Лазами Џевахир, с. Д. Лешница, Тетово.      (10045) 
Пасош бр. 1735691 издаден од СВР-Скопје на име 

Кадри Лиманов, ул. "Браќа Реџепагиќ" бр. 41, Скопје.
                                                                    (10080) 
Пасош бр. 1486153/01 издаден од СВР-Тетово на 

име Насер Муниши, с. Боговиње, Тетово.           (10111) 
Пасош бр. 561644/95 издаден од СВР-Скопје на име 

Касами Аљејдин, с. Студеничани,Скопје.         (10160) 
Пасош бр. 0412779 на име Камчев Панче, ул. "Б. 

Кидрич" бр. 23, Штип.                                      (10161) 
Пасош бр. 1672558/02 на име Адеми Минир, с. Гор-

но Татеши, Струга.                                      (10166) 
Пасош бр. 1096362 на име Садики Скендер, с. 

Слупчане, Куманово.                                      (10167) 
Пасош бр. 1046446/97 издаден од СВР-Куманово на 

име Костовски Петар, ул. "С. Наумов" бр. 4, Куманово.
                                                                    (10168) 
Пасош бр. 1398358/00 издаден од СВР-Скопје на 

име Рамадани Неџмедин, с. Морани бр. 120, Скопје. 
                                                                    (10202) 
Пасош бр. 1522899 издаден од СВР-Скопје на име 

Прентиќ Арнел, ул. "Џон Кенеди" зг. 11-А-1/14, 
Скопје.                                                            (10222) 
Пасош бр. 1323424 издаден од СВР-Скопје на име 

Ајруш Демиров, ул. "Цветан Димов" бр. 83/18, Скопје.
                                                                    (10224) 
Пасош бр. 1136309 на име Јетмир Сејрани, с. Г. 

Палчиште, Тетово.                                                    (5929) 
Огласот објавен во "Сл. весник на РМ"бр. 19/03 за 

пасош бр. 1664160 на име Беќаровски Филип, ул. 
"Пржино" бр. 9а, Скопје,се сторнира.         (10038) 
Чекови од тековна сметка бр. 6130223 од бр. 729562 

до бр. 729575 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Драгана Вукобрат, Скопје.          (9758) 
Чек од тековна сметка бр. 14158921 со бр. 6027333 

издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Мите Глигоров, Скопје.                                  (9770) 

Чекови од тековна сметка бр. 842-0000957-88 со бр. 
9900078238, 9900078239 и бр. 9900078240 и чековна 
карта издадени од Македонска банка-Филијала 
Струмица на име Михајловиќ Милисав, Струмица. 

                                                                    (10174) 
Работна книшка на име Китановска Ангелина, Ско-

пје.                                                                      (9760) 
Работна книшка на име Стошиќ Тони, Скопје. 
                                                                      (9765) 
Работна книшка на име Бејтула Алими, с. Студе-

ничани, Скопје.                                                 (9769) 
Работна книшка на име Бекири Вејсел, с. Здуње, 

Гостивар.                                                       (9771) 
Работна книшка на име Ајри Усеини, с. Корошиш-

та, Струга.                                                       (9772) 
Работна книшка на име Ашим Нура, Струга.  (9773) 
Работна книшка на име Шеип Мусли, с. Нераште, 

Тетово.                                                               (9777) 
Работна книшка на име Јаковлевски Миле, ул. 

"Драгорска" бр. 8А, Битола.                        (9780) 
Работна книшка на име Ѓуреска Валентина, Охрид.

                                                                      (9784) 
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Работна книшка на име Јованов Киро, ул. "В. А. 

Шпанец" бр. 13, Неготино.                         (9792) 
Работна книшка бр. 13613 на име Аднан Алиовски, 

Ресен.                                                                (9795) 
Работна книшка на име Синановски Синан, ул. 

"Краварски пат" бр. 16 Б, Битола.                   (9799) 
Работна книшка на име Георгиев Ристо, с. Јакимо-

во, Виница.                                                       (9801) 
Работна книшка на име Гогова Ирина, с. Николиќ, 

Гевгелија.                                                       (9802) 
Работна книшка на име Пеливанов Мишко, ул. "Пи-

ринска" бр. 20, Штип.                                  (9814) 
Работна книшка на име Сане Коцев, ул. "Х. Кар-

пош" бр. 102, Штип.                                        (9815) 
Работна книшка на име Зиба Авни, с. Делогожда, 

Струга.                                                                 (9823) 
Работна книшка на име Рамо Усеин,Струга.   (9824) 
Работна книшка на име Данчевска Бети, Скопје.                                                                       Свидетелство од 6 одделение на име Ајдиноска 

Кумрија, Струга.                                                 (9807)          (9926) 
Работна книшка на име Нусрет Дрпљанин, Скопје.

                                                                      (9938) 
Работна книшка на име Митевски Игор, Скопје. 
                                                                      (9942) 
Работна книшка на име Александар Блажевски, 

Скопје.                                                                      (9946) 
Работна книшка на име Сања  Ѓелева, Скопје. 
                                                                    (10001) 
Работна книшка на име Квачковски Вецко, ул. "Ѓ. 

Петров" бр. 60, Битола.                              (10026) 
Работна книшка на име Блажевски Љупчо, Скопје.

                                                                    (10039) 
Работна книшка на име Стоиловска Билјана, ул. "В. 

Јоциќ" бр. 6, Делчево.                              (10047) 
Работна книшка на име Петровски Атанас, с. 

Богородица, Гевгелија.                                      (10048) 
Работна книшка на име Астовски Бајрам, ул. "Н. 

Божиновски" бр. 7, Ресен.                              (10052) 
Работна книшка на име Ѓонеска Дејанка, Охрид.                                                                    Свидетелство од 8 одделение на име Стоименова 

Јелена, Велес.                                             (10049)        (10053) 
Работна книшка на име Јакупи Асан, Тетово. 
                                                                    (10055) 
Работна книшка на име Симе Златаноски, с. Брве-

ница, Тетово.                                                     (10056) 
Работна книшка на име Николов Владимир, Скопје.

                                                                    (10062) 
Работна книшка на име Стојковска Васа, Скопје.                                                                     

Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година издадени од ГМЦ 
"Чеде Филиповски Даме " Скопје на име Велковски 
Дејан, Скопје.                                             (10093) 

       (10097) 
Работна книшка на име Абдурахман Нухија, ул. 

"Октомвриска револуција" бр. 11-188, Куманово. 
                                                                    (10134) 
Работна книшка на име Арбен Шабани, с. Ваксин-

це, Куманово.                                                     (10135) 
Работна книшка на име Ибиши Сами, с. Ваксинце, 

Куманово.                                                     (10137) 
Работна книшка на име Нешат Бајрами, Тетово. 
                                                                    (10141) 
Работна книшка на име Стоилкова Љубица, с. Три 

Чешми, Штип.                                             (10146) 
Работна книшка на име Алија Незир, с. Чифлик, 

Тетово.                                                            (10155) 
Работна книшка на име Божиновски Слободан, 

Скопје.                                                                    (10162) 
Работна книшка на име Атанасова Снежана, ул. 

"Сремски фронт" бр. 9/8, Штип.                       (10201) 
Работна книшка на име Венцислав Војдановски, 

Скопје.                                                                    (10240) 
Воена книшка на име Стојовски Горан, ул. "М. Ти-

то", Кочани.                                                       (9775) 
Воена книшка на име Димитриоски Марјанчо, с. 

Бучин, Крушево.                                                 (9818) 
Воена книшка на име Богатиноски Игор, Скопје.                                                                       

Свидетелства од 1, 2 и 3 година издадени од гимна-
зијата "Гоце Делчев"-Куманово на име Билали Орхан, 
с. Ваксинце, Куманово.                              (10191)          (9853) 

Воена книшка на име Илиески Игор, ул. "Б. Пла-
нина" бр. 46, Прилеп.                              (10051) 
Воена книшка на име Тмушиќ Мирсад, с. Канат-

ларци, Прилеп.                                             (10157) 
Свидетелство од 7 одделение на име Миле Алек-

совски, Делчево.                                                 (9774) 

Свидетелство на име Сакарџиоски Алекса, Прилеп.
                                                                      (9776) 
Свидетелство на име Азиз Саити, Тетово.       (9778) 
Свидетелство од 8 одделение на име Латифоска Ха-

ва, Струга.                                                       (9781) 
Свидетелство од основно образование на име Мех-

медоска Туркија, Струга.                                  (9782) 
Свидетелство за занаетчии на име Златкова Севда, 

Кочани.                                                                 (9788) 
Свидетелство на име Стоименов Ѓорче, Виница. 
                                                                      (9793) 
Свидетелство на име Мерсат Алиловски, с. Бузал-

ково, Велес.                                                       (9794) 
Свидетелство на име Беќир Беќири, Гостивар. 
                                                                      (9800) 
Свидетелство за основно образование на име Мак-

сутоска Ајтена, Струга.                                  (9803) 

Свидетелство на име Јакимова Лидија, Радовиш. 
                                                                      (9808) 
Свидетелство од 8 одделение на име Јовановски 

Драган, Куманово.                                        (9810) 
Свидетелства од 7 и  8 одделение на име Шаини 

Исмаили, Куманово.                                        (9811) 
Свидетелство од 8 одделение на име Бериша Ха-

сије, Тетово.                                                       (9812) 
Свидетелство од 8 одделение на име Елмазоски 

Башким, Крушево.                                        (9819) 
Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "К. 

Охридски"-Прилеп на име Миленкоски Златко, При-
леп.                                                                 (9822) 
Свидетелство од 1 година на име Миноски Алек-

сандар, Гостивар.                                             (10027) 
Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "Б. 

Шабани"-Куманово на име Фазљијевиќ Реџије, Ку-
маново.                                                             (10031) 

Свидетелство за завршено 8 одделение на име 
Атанасоски Дарко, Прилеп.                       (10050) 
Свидетелство од 8 одделение на име Ќурије Кур-

тиши, Тетово.                                             (10054) 

Свидетелство од 5 одделение на име Самија Јусу-
фоски, Прилеп.                                             (10131) 
Свидетелство на име Мустафаи Валбен, Струга. 
                                                                    (10132) 
Свидетелство на име Алилова Фејзи Арзије, Велес.

                                                                    (10142) 
Свидетелство од 6 одделение на име Хајрединович 

Елвира, Прилеп.                                             (10144) 
Свидетелство од 7 одделение на име Мехметувич 

Елвира, Прилеп.                                             (10145) 
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година на име Анче Ни-

колова, Радовиш.                                             (10147) 
Свидетелство од 8 одделение на име Сашо Цвета-

новски, Тетово.                                            (10152) 
Свидетелство од 8 одделение на име Абдулаи Бе-

сар, Тетово.                                                     (10153) 
Свидетелство од 8 одделение на име Мурати Хиса, 

Тетово.                                                             (10154) 
Свидетелство на име Ахмедов Ќемал Јусуф, Велес.

                                                                    (10184) 
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година издадени од УСО 

"Димитрија Чуповски" на име Амбарков Бобан, Велес.
                                                            (10187) 

Индекс на име Виолета Фидановска, ул. "Никола 
Карев" бр. 12-7/8, Охрид.                              (10030) 
Диплома на име Драганчо Стојанов, ул. "К. Маркс" 

бр. 37, Штип.                                                 (9790) 
Диплома издадена од гимназијата "Зеф Љуш Мар-

ку" - Скопје на име Груби Кујтим, Скопје.           (9798) 
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Диплома на име Хаџиарсова Лилјана, ул. "М. Ко-

зар" бр. 22, Велес.                                        (9816) 
Диплома за машинобравар  издадена од "Р.Р Рич-

ко"-Прилеп на име Котески Јане, ул. "Пчиња" бр. 7, 
Прилеп.                                                                 (9820) 
Диплома на име Стојческа Татјана, ул. "Б. Ламески" 

бр. 21/1, Прилеп.                                                 (9821) 
Диплома издадена од АСУЦ "Боро Петрушевски"- 

Скопје на име Бекировски Бејтула, Скопје.           (9873) 
Диплома издадена од С.Г.У. "Чеде Филиповски Да-

ме"-Скопје на име Величковски Боби, с. Доброшинци, 
Струмица.                                                  (9993) 
Диплома на име Петковска Наталија, Куманово.                                                                     

Со тоа се менува висината на основната главница 
на друштвото и истата со намалување изнесува 
11.065.900,00 денари, односно 180.520,4 ЕУР.        (10028) 

Диплома за завршени  додипломски студии издаде-
на од "ФМУ"-Скопје на име Тихомир Јовиќ, Скопје.                                                                     

Друштвото е согласно на доверителите да им ги 
исплати побарувањата или да им даде гаранција. 

       (10035) 
Диплома за завршени постдипломски студии изда-

дена од "ФМУ"-Скопје на име Тихомир Јовиќ, Скопје.
                                                                    (10036) 
Диплома на име Трајковски Стефан, ул. "АВНОЈ" 

бр. 171, Куманово.                                      (10133) 
Диплома на име Шерафет Касами, Гостивар. 
                                                                    (10139) 
Диплома на име Чипов Пепи, ул. "Илинденска" бр. 

19, Гевгелија.                                             (10148) 
Девизна штедна книшка бр. 97030097 издадена од 

Тутунска банка АД Скопје на име Николиќ Векослав, 
Куманово.                                                 (9970) 
Здравствена книшка на име Герасимов Горанчо, 

Пробиштип.                                                       (9789) 
Здравствена книшка на име Митевска Тања, Про-

биштип.                                                                 (9813) 
Здравствена книшка на име Таировска Арза, с. 

Мелница, Велес.                                                 (9817) 
Здравствена книшка на име Колев Трајко, Стру-

мица.                                                                    (10158) 
Уверение за завршени додипломски студии издаде-

но од "ФМУ"-Скопје на име Тихомир Јовиќ, Скопје.                                                                     

Друштвото е согласно по барање на доверителите 
да ги намири или обезбеди побарувањата кои постоеле 
на денот кога е објавен уписот на одлуката за намалу-
вање на основната главница во трговскиот регистар, 
ако го пријават во рок од 90 дена од денот на објавата 
на овој оглас во �Службен весник на РМ�.          (10165)        (10217) 

Уверение за завршена оделенска настава издадено 
од ПЕА "Гоце Делчев"-Штип на име Милошевска Ана, 
Скопје.                                              (10263) 
Даночна картичка издадена од Управа за јавни 

приходи на име Дети Комерц, Гостивар.               (9825) 
Даночна картичка бр. 4014995100768 издадена од 

Управа за јавни приходи на име Ванче Какашевски, 
Кратово.                                                                (9826) 
Даночна картичка бр. 4030990244546 издадена од 

Управа за јавни приходи-Скопје на име Агроекспорт, 
Скопје.                                                                 (9922) 
Даночна картичка бр. 4030993268080 издадена од 

Управа за јавни приходи-Скопје на име Агро нова 
компани, Скопје.                                                 (9923) 
Даночна картичка бр. 4030993190536 издадена од 

Управа за јавни приходи Скопје на име Сили-транс, 
Скопје.                                                                 (9928) 
Даночна картичка бр.4030994130766 издадена од 

Управа за јавни приходи на име Ерџан Комерц-9, 
Скопје.                                                                      (9932) 
Даночна картичка бр. 4030992212480 издадена од 

Управа за јавни приходи Скопје на име Електромон-
тажа, Скопје.                                             (10063) 
Даночна картичка бр. 4030002459583 издадена од 

Управа за приходи-Скопје на име ДТУ  Еуро  табак  
ДОО, Скопје.                                             (10169) 
Престанува со вршење занаетчиска дејност со 

решение издадено од Секретаријат за стопанство 
Центар"-Скопје на име "Вардар"-Бербери Ферхан и 
Назика, Скопје.                                                          (9925) 
Решение-одобрение за вршење занаетчиска дејност 

уп. бр. 25-111 издадено од Секретаријат за стопанство 
Центар-Скопје на име "Вардар"-Бербери Ферхан и 
Назика, Скопје.                                    (9924) 

НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНА ГЛАВНИЦА 
 
Врз основа на член 204 од ЗТД и Одлуката на Собрани-

ето на акционери на Друштвото за производство, трговија и 
угостителство ЛОВЕЦ АД Тетово, од 24.04.2002 година, се 
намерува да се намали основната главница на Друштвото 
за производство, трговија и угостителство ЛОВЕЦ АД Те-
тово, ул. �Б.Кидрич� бр.1, така што основната главница на 
друштвото од 35.380.700,00 денари, односно 570.954 ЕУР, 
се намалува во износ од 24.314.800,00 денари, односно 
396.652,52 ЕУР, заради повлекување на акции. 

Ако по истекот од 90 дена од денот на објавувањето 
на огласот во �Службен весник на РМ�, не биде поднесе-
но побарување, се смета дека доверителите се согласни со 
намерното намалување на основната главница.      (10143) 

___________  
Врз основа на член 204 од Законот за трговските 

друштва и Одлуката на содружниците на Друштвото за 
трговија на големо и мало ПОВАРДАРИЕ КОМЕРЦ 
ДОО увоз-извоз Скопје, Трговски центар нас.Лисиче, 
локал 31-1, се врши намалување на основната главница 
со повлекување на дел од основачкиот влог во предмети. 
Вкупниот износ на основната главница од 5.100 

евра или во денарска противвредност 316.200,00 дена-
ри, се намалува за износ од 161.200,00 денари, во про-
тиввредност од 2.600 евра. 
Со намалување на основната главница, новата ос-

новна главница на друштвото изнесува 155.000,00 де-
нари, во противвредност од 2.500 евра. 

_______________________________________________ 
 

Ј А В Н И   П О В И Ц И 
 
Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комисијата за 
јавни набавки во АД Електростопанство на Македонија 
- Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-89/2003  

ЗА ИЗРАБОТКА НА ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА  
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на Отворениот повик бр. 01-

899/2003 е АД �Електростопанство на Македонија�, со 
седиште на ул. �11 Октомври� бр.9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е: Физибилити студија 
за јамска експлоатација на лигнит за потребите на ТЕ-
Битола I, II и III од наоѓалиштата �Брод-Гнеотино�, 
�ПЈС� и �Живојно�. 
При изработката на Физибилити студијата да бидат 

земени во предвид следниве критериуми: 
- студијата да го обработи секое лежиште поеди-

нечно према проектна задача; 
- изработка на Физибилити студијата ќе биде извр-

шена на база на постојните податоци од досегашните 
извршени истражувања (геолошки, инжинерско-геоло-
шки, геомеханички и др.); 

- експлоатационото искористување на лежиштата за 
јаглен треба да биде насочено во правец на обезбедување 
на гориво за постојаните ТЕ-Битола I, II и III (3 х 225 МW); 

- на понудувачите им се става на располагање по-
требната техничка документација за изработка на сту-
дијата која може да се подигне во библиотеката на руд-
никот Суводол-Битола; 
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- поконкретни информации можат да се добијат на 
тел. 02 149-091; 047 282-459 и 047 206-628. 

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 п дели на двајца или повеќе понудувачи. о 

2. ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА - ТЕХНИЧКА 
СПЕЦИФИКАЦИЈА 

2.1. Обемот на набавката е даден во тендер доку-
ментацијата. 

2.2. Заинтересираните понудувачи, тендер докумен-
тацијата можат да ја подигнат во просториите на АД 
�Електростопанство на Македонија� - Скопје, ул. �11 
Октомври� бр. 9, кат 9, соба 1, од 7,30 часот до 9,30 ча-
сот, при што треба да приложат уплатница на износ од 
500,00 денари уплатена на жиро сметка 200000002447884, 
АД ЕСМ, ед.дан.бр. 4030989128346, депонентна банка 
- Стопанска банка, со назнака за Отворен повик бр. 01-
89/2003. Контакт телефон: 02 149-155 и 149-091. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и се-

диштето на понудувачот и на изготвувачот на студијата. 
3.2. Понудата треба да ги опфати сите позиции да-

дени во тендер документацијата. 
Понудата треба да ја содржи вкупната вредност за 

секое наоѓалиште посебно (�Брод-Гнеотино�, �ПЈС� и 
�Живојно�), како и вкупната вредност на целата пону-
да (со сите давачки согласно член 57, став 3 од Законот 
за јавни набавки) на паритет ДДП Битола, изразена во 
ЕУР и со посебно искажан ДДВ, на вкупната вредност 
(за сите три наоѓалишта). 

3.3. При договарањето и реализацијата на набавката 
ќе се применува продажниот берзански курс. 

3.4. Понудата треба да ги содржи начинот и услови-
те за плаќање и тоа само еден недвосмислен дефиниран 
начин на плаќање. 

3.5. Рокот на изработка на Физибилити студијата. 
3.6. Понудата треба да има рок на важност од мини-

мум 60 дена. 
3.7. Понудите од странските понудувачи (докумен-

тација која се бара и комерцијалната понуда), треба да 
бидат преведени на македонски јазик.  

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУ-
МЕНТАЦИЈА 

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-
ска и економска способност согласно член 24 од Законот 
за јавни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002). 
Домашните понудувачи треба да приложат документ 

за бонитет од Централниот регистар, а странските пону-
дувачи треба да достават ревизорски извештај од странска 
реномирана ревизорска институција регистрирана за вр-
шење на ревизија, со податоци за последните 3 години. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во член 26 од Законот за јавни набавки. 

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

4.4. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 25 од Законот: 

- референтна листа според точка 7 од тендер 
документацијата. 

4.5. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 31, став 2 од Законот за јавни набавки. 

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

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (член 27 од ЗЈН) 
5.1. Цена       40 поени; 
5.2. Квалитет                     40 поени; 
5.3. Начин на плаќање                                   10 поени; 
5.4. Рок на изготвување                                10 поени. 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 
57 од Законот за јавни набавки. 

6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: АД �ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО 
НА МАКЕДОНИЈА�, за Комисијата за јавни набавки, 
ул. �11 Октомври� бр. 9, 1 000 Скопје. 

6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
07.05.2003 година во 11 часот, во просториите на АД 
�Електростопанство на Македонија�, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, Скопје, стара зграда, во присуство на овла-
сте ите претставници на понудувачите. н 

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

на понуда. 
7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

дениот рок, оние кои не се изработени според барањата 
на отворениот повик, како и оние кои немаат целокуп-
на документација нема да се разгледуваат.  

                                            Комисија за јавни набавки 
_______________________________________________ 

 
Управителот на Друштвото за трговија и услуги То-

бачна Промет Тобачна Љубљана ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, на 09.04.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА 
НА ЦИГАРИТЕ ОД ПРОДАЖНИОТ АСОРТИМАН НА  
ТОБАЧНА ПРОМЕТ ТОБАЧНА ЉУБЉАНА ДООЕЛ 

СКОПЈЕ  
Член 1 

Малопродажната цена на цигарите за пакување од 
20 пушачки единици се утврдува како што следи: 

 
Вид на цигари Малопродажна цена/денари 

DAVIDOFF Classic 100,00 
DAVIDOFF Lights 100,00 

 
Член 2 

Оваа одлука стапува во сила со денот на нејзиното 
донесување, а ќе се применува од 21.04.2003 година.  

       Тобачна Промет Скопје 
    Тобачна Љубљана ДООЕЛ 

  Управител, 
       Матјаж Пантелич, с.р. 

_______________________________________________ 
 

O Б Ј А В А 
 
Врз основа на член 536-б точка 8 од Законот за тр-

говските друштва (�Службен весник на РМ� бр. 28/96, 
7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 37/00, 31/01, 
50/01 и 6/02), Централниот регистар на Република Ма-
кедонија ја утврдува и објавува 

 
ПРОСЕЧНАТА МЕСЕЧНА БРУТО ПЛАТА ПО РА-
БОТНИК ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 
ГОДИНА ЗА СУБЈЕКТИТЕ КОИ СМЕТКОВОДСТВО-
ТО ГО ВОДАТ СОГЛАСНО СО ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВ-
СКИТЕ ДРУШТВА, ЗАКОНОТ ЗА СМЕТКОВОДС-
ТВОТО И МЕЃУНАРОДНИТЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ 

СТАНДАРДИ 
 
Просечната месечна бруто плата по работник во Репуб-

лика Македонија за 2002 година, за субјектите кои сметко-
водството го водат согласно со Законот за трговските 
друштва, Законот за сметководството и Меѓународните 
сметководствени стандарди, изнесува 14.981,00 денари. 

 
             Централен регистар 
        на Република Македонија 
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