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1766. 
Врз основа на член 11 став 2 и член 13 став 3 од За-

конот за државната помош (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 24/2003), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 15 декември 
2003 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПОДНЕСУВА-
ЊЕ НА ИЗВЕШТАЈ ДО КОМИСИЈАТА ЗА ДРЖАВ-
НА ПОМОШ И ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА  

ПОМОШ 
 

ГЛАВА 1 
Општи одредби  

Член 1 
Со оваа уредба се уредува начинот и постапката за 

поднесување на извештај до Комисијата за државна по-
мош, оценувањето и контролата на државната помош 
од страна на Комисијата за државна помош (во ната-
мошниот текст: Комисијата). 

 
ГЛАВА 2 

Постапка за оценување на државната помош за која 
е поднесен извештај до Комисијата за државна помош  

Член 2 
(1) Согласно член 10 од Законот за државната по-

мош, давателот на државната помош е должен да под-
несе целосен извештај до Комисијата. Доколку во рок 
од 15 работни дена од денот на приемот на извештајот 
за бараната државна помош или на дополнителни ин-
формации, Комисијата не побара нови дополнителни 
информации од давателот на државната помош, ќе се 
смета дека Комисијата располага со доволно информа-
ции за оценување на државната помош за која што би-
ла известена. Формата и содржината на известувањето 
е дадена во Образец 1, кој е составен дел од оваа уред-
ба, и тоа за:  

- бараната државна помош или измени на постојна-
та државна помош што е одобрена со одлука на Коми-
сијата согласно член 12 став 1 од Законот за државната 
помош, 

- постојната државна помош, која е доделена пред 
влегувањето во сила на Законот за државната помош, 
но не пред влегувањето во сила на Спогодбата за ста-
билизација и асоцијација (во натамошниот текст: ССА) 
и Времената спогодба за трговија и трговски прашања 
(во натамошниот текст: Времената спогодба) и која и 
понатаму се доделува, 

- износот на државната помош не го надминува из-
носот на de minimis помошта што е определен во член 
4 точка в од Законот за државната помош, 

- индивидуална помош е доделена според шема за 
помош одобрена со одлука на Комисијата согласно 
член 12 став 1 од Законот за државната помош, освен 
во случаите кога за доделувањето на државната помош 
мора да се поднесе извештај согласно со посебните 
правила на одлуката на Комисијата за доделување на 
државна помош на посебни индустриски гранки.  

Член 3 
Во случај кога извештајот за државна помош не е 

целосен, Комисијата во рок од 15 работни дена од де-
нот на приемот на извештајот, ќе ги побара сите по-
требни дополнителни информации.  

Давателот на државната помош е должен да ги под-
несе бараните информации во рок од 15 работни дена 
од денот на приемот на барањето на Комисијата. Во 
случај давателот на државната помош да не ги поднесе 
бараните информации или кога поднесените информа-
ции не се целосни, Комисијата не подоцна од наредни-
те 15 работни дена, ќе го повтори барањето давајќи со-
одветен дополнителен рок (не подолг од 15 работни де-
на) во кој информациите треба да се обезбедат и подне-
сат о Комисијата.  д 

Член 4 
Доколку давателот на државната помош презема 

дејствија поврзани со реализацијата на проектот за др-
жавна помош за кој е поднесен извештај, пред Комиси-
јата да донесе одлука согласно член 12 став 1 од Зако-
нот за државната помош, или ако тие дејствија се спро-
тивни на прописите донесени согласно со овој закон, 
Комисијата може да побара суспендирање или враќање 
на државната помош, во согласност со член 2 став 2 од 
Законот за државната помош. 

 
Член 5 

Давателот на државната помош, по приемот на ба-
рањето на Комисијата за суспендирање на државната 
помош, е должен да ја суспендира истата и за тоа да ја 
извести Комисијата во писмена форма. Во спротивно, 
Комисијата може да побара суспендирање на државна-
та помош и нејзино враќање. 

 
Член 6 

По приемот на извештајот за државната помош, Ко-
мисијата ќе ја оцени државната помош дали е во соглас-
ност со барањата на ССА и Времената спогодба, Законот 
за државната помош и ќе донесе одлука во согласност со 
член 12 став 1 од Законот за државна помош. 
Комисијата одлуките ги донесува со мнозинство 

гласови од членовите.  
Одлуката ќе биде донесена: 
- во рок од 2 месеци во случаи кога се работи за но-

ва државна помош, 
- во рок од 30 работни дена во случаи кога се рабо-

ти за помош на посебни индустриски гранки (индиви-
дуална помош), доделена според шемите за помош кои 
биле одобрени од Комисијата, 

- во рок од 20 работни дена во случаи на постоечка 
државна помош за која се предложени значајни измени, 
за државна помош за мали и средни претпријатија (со 
исклучок на помошта за промовирање на извозот), за 
оперативната помош, за помошта за спас и реконструк-
ција на претпријатијата со потешкотии и за државната 
помош за промовирање на вработување и обука. 

 
Член 7 

Временските рокови утврдени во член 6 од оваа 
уредба ќе започнат да течат еден ден по добивање на 
писмена потврда од Комисијата за прием на целосниот 
извештај.  

Член 8 
Во случаи кога Комисијата се сомнева за компати-

билноста на државната помош со Законот за државна 
помош, Комисијата ќе одлучи да отвори постапка за 
формална истрага и да: 

- го извести давателот на државната помош за при-
чините за тоа и ќе побара дополнителни информации 
во разумен временски рок, 
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- ја објави оваа одлука во �Службен весник на Ре-
публика Македонија�, објавувајќи ги битните податоци 
за предметната државна помош и ќе ги повика заинте-
ресираните лица да ги поднесат своите забелешки и 
мислења во писмена форма во рок од еден месец од де-
нот на објавувањето, 

- донесе одлука согласно член 12 од Законот за др-
жавната помош и доколку е можно, во рок од 18 месе-
ци по донесувањето на одлуката, да се отвори постапка 
за формална истрага.  

Член 9 
Забелешките и мислењата добиени согласно член 8 

алинеја 2 од оваа уредба, заинтересираните лица треба 
да ги поднесат до давателот на државната помош во рок 
од два месеци по донесувањето на одлуката за отворање 
на постапка за формална истрага, без притоа да се обја-
вува идентитетот на лицата доколку тоа е побарано.  
Давателот на државната помош може да ги поднесе 

своите забелешки до Комисијата во рок од еден месец, 
или доколку е оправдано и дозволено од Комисијата, 
во дополнителен рок.   

Член 10 
Доколку Комисијата не донела одлука во роковите 

утврдени во член 6 од оваа уредба и не го продолжила 
рокот за оценување согласно член 8 алинеја 3 од оваа 
уредба, давателот на државната помош ќе има право да 
ја додели државната помош по претходно писмено из-
вестување на Комисијата. 

 
ГЛАВА 3 

Постапка за оценување на незаконската државна 
помош за која не е известена Комисијата  

Член 11 
Комисијата по своја иницијатива или врз основа на 

информациите за незаконската државна помош, добие-
ни од заинтересираните лица, во согласност со члено-
вите 9, 10, 11 и 12 од Законот за државната помош ќе 
побара од давателот и/или примателот на незаконската 
државна помош да поднесе точни информации за по-
мошта во разумен временски рок.  

Член 12 
Кога давателот на државната помош не успее да ги 

достави потребните информации во рамките на пропи-
шаниот рок од страна на Комисијата или пак достави 
некомплетни информации, Комисијата повторно ќе ис-
прати барање за доставување на информации.  

Член 13 
Комисијата може од давателот на државната помош 

да побара да го суспендира доделувањето на незакон-
ската помош се додека таа не донесе одлука согласно 
член 12 став 1 од Законот за државната помош во слу-
чаите кога: 

- давателот на државна помош нема да ги поднесе 
бараните релевантни информации во рокoт определен 
од страна на Комисијата, или поднесе нецелосни ин-
формации; и 

- оценката на незаконската државна помош наведува 
сомневања за компатибилноста на државната помош со 
одредбите на Законот за државната помош и Комисија-
та, донесува одлука согласно член 8 од оваа уредба.  

Член 14 
Комисијата, во согласност со член 2 став 2 и член 

12 став 1 од Законот за државната помош, ќе побара 
укинување на незаконската државна помош и нејзино 
враќање, во случаите кога давателот на државната по-
мош не постапува во согласност со инструкциите на 
Комисијата за суспендирање на државната помош.  

 
Член 15 

Комисијата, врз основа на добиените информации, 
ќе ја оцени компатибилноста на државната помош со 
Законот за државната помош и другите прописи врз ос-

нова на кои се дава државна помош и ќе донесе одлука 
согласно член 12 од Законот за државната помош во 
рокот утврден во член 8 алинеја 3 од оваа уредба. 

 
Член 16 

Комисијата, откако ќе донесе негативна одлука за 
незаконската државна помош, во согласност со член 12 
и член 2 од Законот за државната помош, ќе побара да 
се врати доделената државна помош. Оваа одлука тре-
ба да го утврди и износот на државната помош што 
треба да се врати, како и рокот во кој тој износ мора да 
се врати. 

 
ГЛАВА 4 

Годишен извештај и постапка за контрола  
на државната помош 

 
Член 17 

Согласно член 10 став 3 од Законот за државната 
помош, давателот на државната помош, во рок од два 
месеци по завршувањето на календарската година за 
која државната помош била доделена, е должен до Ко-
мисијата да поднесе годишен извештај за помошта до-
делена во текот на таа календарска година, во форма на 
годишен извештај што е одобрен од страна на Комиси-
јата. Формата и содржината на годишниот извештај е 
определен во Образец 2, кој е составен дел на оваа 
уредба.  

Член 18 
Доколку, по испитување на информациите содржа-

ни во годишниот извештај и на сите други информации 
поднесени од страна на давателот на државната помош, 
Комисијата се сомнева во компатибилноста на држав-
ната помош со одредбите на Законот за државната по-
мош, таа ќе побара од давателот на државната помош 
да поднесе дополнителни информации. Притоа Коми-
сијата треба да прецизира какви информации бара и да 
определи разумен рок во кој истите треба да бидат под-
нес ни. е 

Член 19 
Во согласност со член 12 од Законот за државната 

помош, Комисијата е овластена да предложи соодветни 
мерки за усогласување на сите постоечки шеми за по-
мош со одредбите од Законот за државната помош. 
Притоа, Комисијата може да побара суспендирање на 
постојната државна помош и да одлучи да поведе по-
стапка за формална истрага за мерките за помош спо-
ред еден од следниве услови:  

- добиените дополнителни информации создаваат 
сомнеж по однос на усогласеноста на државната по-
мош со Законот за државната помош и давателот на др-
жавната помош не ги спроведува соодветните мерки 
предложени од Комисијата во согласност со член 18 од 
оваа уредба, 

- државната помош е доделена спротивно на услови-
те определени со одлуката на Комисијата донесена сог-
ласно член 12 став 1 од Законот за државната помош, 

- давателот на државната помош не успеал да ги 
поднесе бараните дополнителни информации до Коми-
сијата во рамки на утврдениот временски рок од Коми-
сија . та

 
Завршна одредба 

 
Член 20 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�, а ќе се применува од 1 јануари 2004 година. 

 
         Бр. 23-5400/1      Претседател на Владата 
15 декември 2003 година       на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 
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Образец 1 
 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДРЖАВНАТА ПОМОШ 
 
Извештајот за државната помош треба да ги содржи 

следните податоци: 
1. Идентификување на институциите на државната 

управа или локалната самоуправа или друг давател на 
државна помош, директно одговорни за шемите на по-
мош или за индивидуалната помош, како и нивната ре-
ализација. 
Податоци за контакт лице (име, службен телефон-

ски број). 
2. Назив на шемата за државна помош (назив на 

програмата за шемата или индивидуалната помош). 
3. Правен акт врз основа на кој е доделена државна-

та помош (да се поднесе копија од правниот акт или 
нацрт правниот акт, на пример Закон, одлука на Влада-
та или друг правен акт). 

4. Опис на шемата за државна помош: 
Нова: да/не. 
Во случај кога шемата за помош е замена за посто-

ечка шема за помош, да се наведе заменетата помош. 
5. Во случај кога постојната шема за државна по-

мош е изменета, да се наведе: 
- датум на претходни известувања до Комисијата за 

државна помош, 
- датум на извршеното оценување од страна на Ко-

мисијата за државна помош,  
- кои услови на постоечката шема се предмет на из-

мена и причините за тоа. 
6. Цели на шемата за државна помош или индиви-

дуална помош: 
Специфицирање на основните цели: (6.1.1.-6.1.8, 

6.2 или 6.3) 
6.1. Постигнување на определени цели што не се 

наменети за регионален развој 
6.1.1. мали и средни претпријатија, 
6.1.2. инвестиции, 
6.1.3. истражувања, признавање на патенти и транс-

фер на технологии,  
6.1.4. заштита на животната средина, 
6.1.5. промоција на ефикасна потрошувачка на енер-

гија, производство на енергија од обновливи извори, 
6.1.6. спас и реконструкција на претпријатијата, 
6.1.7. промоција на вработување и обука, 
6.1.8. друго. 
6.2. Регионален развој.  
6.3. Помош за посебни индустриски гранки (транс-

порт, индустрија за челик и друго) 
Наведување на споредни цели, доколку постојат. 
7. Податоци за примателот на државна помош: 
Специфицирање на податоците за примателот на 

државна помош (на пример: број на вработени, годи-
шен приход, вкупна актива на претпријатието, во слу-
чај на мали и средни претпријатија да се наведат дело-
вите на правата за глас или уделите во капиталот што 
се во сопственост на поголеми претпријатија). 

8. Форми на државна помош (да се потцрта примен-
ливата): 

- субвенции (грантови), 
- меки заеми (да се наведе дали за заемот е дадена 

државна гаранција), 
- даночни олеснувања (на пример, даночни иззема-

ња, даночни намалувања и одложувања, отпишување 
на камати и казни за задоцнето плаќање), 

- државни гаранции за одложени заеми (да се спе-
цифицира ризикот од гаранција и износот кој му се до-
делува на гарантот), 

- помош поврзана со истражувања, признавање на 
патенти и трансфер на технологија според договори со 
претпријатијата (да се специфицираат условите за до-
делување на помошта), 

- друго (да се специфицира), 

- утврдување на условите за доделување на држав-
ната помош во секоја форма (обемот на државната по-
мош, дали државната помош доделена на примателот 
подлежи на оданочување, оданочување на примената 
државна помош и друго).  

9. Наведување на трошоците поврзани со секоја по-
себна форма на државна помош (на пример, купување 
на земјиште, изнајмување на земјиште, згради, опрема, 
обука на кадар и вработени и слично), кои ќе бидат по-
криени со државната помош. 

10. Наведување дали примателот на државната по-
мош има право да прима помош од различни извори. 
Доколку е тоа случај, да се наведе дали примената др-
жавна помош од различни извори може да послужи за 
постигнување на исти цели и на кој начин. 

11. Времетраење на шемата за државна помош за 
која е поднесено известување: 

- почеток и крај на реализацијата на шемата за др-
жавна помош за која е поднесено известување, 

- во случај на продолжување на постојната помош, 
да се наведе рокот на продолжување. 

12. Трошоци: 
- распределба на буџетот за времето на реализација 

на шемата за државна помош или индивидуална по-
мош. Доколку се дозволени даночни олеснувања, да се 
наведе нивниот износ,  

- во случаите кога се работи за измени на постојна-
та шема за државна помош, да се наведат трошоците 
според постојната шема за државна помош за послед-
ните три години, 

- анализа на трошоците по години, 
- анализа на доделената државна помош за истра-

жувања, набавка на патенти и трансфер на технологии, 
развој и иновации на претпријатијата. 

13. Проценет број на приматели на државна помош 
според шемите за државна помош: 

- под 10 приматели, 
- од 10 до 50 приматели, 
- од 51 до 100 приматели, 
- од 101 до 500 приматели, 
- од 501 до 1000 приматели, 
- преку 1000 приматели. 
14. Други релевантни информации (на пример, за 

промоција на вработување или слично). 
 

Образец 2 
 
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ДРЖАВНА ПОМОШ 
 
Годишниот извештај за државната помош треба да 

содржи:  
1. Назив на програмата. 
2. Органи и институции надлежни за имплемента-

ција на програмата. 
3. Лице задолжено за поднесување на извештај 

(име, службен телефонски број). 
4. Трошоци за програмата за последната календар-

ска година. 
5. Називи на шемите кои ја сочинуваат програмата 

и вкупните трошоци.  
6. Во случаите кога државната помош била одобре-

на од Комисијата, да се наведе датумот на одобрување. 
7. Опис на секоја шема за државна помош и инди-

видуална помош според програмата, а во согласност со 
формите за помош (на пример: грантови, субвенции во 
форма на заеми, државни гаранции, даночни олеснува-
ња), специфицирање на секоја помош доделена според 
формите за помош. 
Наведување на делот од шемите или индивидуална-

та помош според програмата имплементирана во пос-
ледните три календарски години. 
Наведување на проценетите трошоци за следниот 

период. 
Разграничување помеѓу новите и постојните прое-

кти. 



Стр. 4 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 декември 2003 
 

8. Наведување на бројот на приматели на помош 
поединечно за секоја шема на државна помош, на по-
држаната инвестиција, во случај на регионална помош 
и на бројот на новоотворени и задржани работни места. 

9. Наведување на петте најголеми приматели на по-
мош според секоја шема за државна помош, специфи-
цирајќи го следново: 

- назив и адреса на претпријатието, 
- вид на економска дејност (согласно Класификаци-

јата на економски дејности), 
- износ, форма и цел на одобрената или доделената 

државна помош, 
- интензитет на државната помош, 
- број на новоотворени или задржани работни места. 
За секоја шема за државна помош или индивидуал-

на помош да се наведе: 
- дали примателите на државна помош се само мали 

и средни претпријатија,  
- дали шемата за државна помош или индивидуална 

помош според програмата била изменета за време на 
сметководствениот период (доколку е тоа случај, да се 
наведе на кој начин е тоа сторено). 

 
Информација за доделената државна помош за ______ 
година 

 

Број 

Прима- 
тел на  
помо- 
шта 

(име, 
адреса, 
телефон) 

Шифра 
на 
прет- 
прија- 
тието 

Шифра 
на дејноста 
на прима- 
телот 
на по- 
мошта 

Форма 
на 
помо- 
шта 

Закон- 
ски 
основ 
за до- 
делу- 
вање 
на по- 
мошта 

Износ 
на 

помош-
та 
ЛТЛ 

Забе- 
лешки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
Лице задолжено за поднесување на извештај (име, 

службен телефонски број). 
___________ 

1767. 
Врз основа на член 8 од Законот за државната по-

мош (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
24/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15 декември 2003 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ И ПОСТАП-
КАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПОМОШ ЗА СПАС 
И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЈА СО  

ПОТЕШКОТИИ  
Член 1 

Со оваа уредба се утврдуваат условите и постапката 
за доделување на помош за спас и реконструкција на 
претпријатија со потешкотии. 

 
Член 2 

Помош на претпријатие со потешкотии ќе се доде-
лува доколу: претпријатието не е во можност да ги ис-
полнува своите обврски од сопствените ресурси или со 
средствата што може да ги добие од својот сопстве-
ник/акционерите или кредиторите со цел да ги запре 
загубите, кое без надворешна интервенција од давате-
лите на државна помош со сигурност ќе се доведе до 
краткорочен и долгорочен престанок  со работа  на 
претпријатието. Карактеристични особини за претпри-
јатието со потешкотии се растечки загуби, опаѓачки 
промет, зголемени залихи, вишок капацитет, пад на го-
товинските приливи, растечки долгови, трошоци за 
растечки каматни стапки и опаѓачка или нулта вред-
ност на активата, како и во сите случаи кога се испол-
нети условите за отворање на стечајна постапка според 
прописите за стечај  на Република Македонија. 
Помош нема да се доделува на ново основано прет-

пријатие кое настанало од ликвидирано претпријатие 
или ако го презело имотот на тоа претпријатие, дури и 
во случај кога неговата почетна финансиска сосотојба е 
несигурна. 

Помош нема да се доделува на претпријатијата кои 
спаѓаат во поголемите деловни групации не ги испол-
нуваат условите за добивање помош за спас и рекон-
струкција освен кога може да се докаже дека потешко-
тиите во кои се наоѓа претпријатието се единствено не-
гови, а не се резултат на арбитрерна распределба на 
трошоците во рамки на групацијата и дека потешкоти-
ите се премногу сериозни за да може да се надминат во 
рам ите на групацијата. к

 
Член 3 

Помош за спас е привремена мерка, одобрена врз 
основа на сериозни регионални и/или социјални поте-
шкотии и по правило е прифатлива за период не подолг 
од шест месеци. Нејзината цел е да се одржи претпри-
јатието со потешкотии за времето што е потребно за 
изготвување на план за реконструкција или стечаен 
план и за временскиот период што и е потребен на Ко-
мисијата за државна помош да донесе одлука за тој 
план. Оваа помош се ограничува на заеми или гаран-
ции за заем. 

Член 4 
Помош за реконструкција на претпријатие со поте-

шкотии ќе се доделува врз основа на остварлив, сеоп-
фатен и долгорочен план за обновување на рентабил-
носта на претпријатието. Оваа помош вообичаено оп-
фаќа еден или повеќе од следните елементи: реоргани-
зација или рационализација на дејностите на претпри-
јатието на поефикасни основи, карактеристично вклу-
чувајќи напуштање на дејностите што доведуваат до 
создавање на загуби, реконструирање на оние постојни 
дејности што повторно може да станат конкурентни и 
можност за воведување разновидни нови и рентабилни 
дејности. Финансиското реконструирање (капитални 
вложувања, намалување на долгот) вообичаено е при-
дружено и од физичко реконструирање. Активностите 
за реконструирање не треба да се ограничат на финан-
сиска помош наменета за елиминирање на загубите без 
разгледување на причините за тие загуби. Помошта за 
реконструкција може да биде во различни форми како 
што се капиталните вложувања, отпишување на долго-
ви, даночни олеснувања или ослободувања од социјал-
нит  придонеси, заеми или гаранции за заеми. е

 
Член 5 

Извор на помош можат да бидат средствата од секој 
давател на државната помош, согласно член 3 став 2 од 
Законот за државната помош. Во случаите кога финан-
сирањето се обезбедува или гарантира од страна на др-
жавата за претпријатие со потешкотии, ќе се смета де-
ка постои веројатност финансирањето да вклучува др-
жавна помош. 
Во случаи кога рационален приватен инвеститор 

кој делува во пазарна економија го обезбедува ова фи-
нансирање, обезбедувањето или гарантирањето на фи-
нансирањето на едно претпријатие нема да се смета де-
ка вклучува државна помош. 
Промената во сопственичката структура на спасе-

ното или реконструираното претпријатие нема да вли-
јае рз оценката на таквата помош. в

 
Член 6 

Известувањата за помошта за спас и реконструкци-
ја треба да се поднесуваат до Комисијата за државна 
помош во форма пропишана со Образец 1 и Образец 2, 
кои се составен дел на оваа уредба. 

 
Критериуми за оценка на помошта за спас  

Член 7 
Комисијата за државна помош ќе одобри помош за 

спас за претпријатијата со потешкотии кои ги исполну-
ваат условите од членот 2 од оваа уредба, само доколку: 

- помошта се состои од ликвидна помош во форма 
на гаранции за заеми или заеми со каматна стапка спо-
редлива со заемите што се даваат на претпријатија без 
потешкотии;  
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- во случај на заем, заемот треба да се врати за    
период  што не е подолг од 12 месеци по последната 
исплатена рата на претпријатието;  

- давателот на помошта презема обврска да ја ин-
формира Комисијата за државна помош за планот за 
реконструкција или ликвидација на претпријатието не 
подоцна од 6 месеци откако била одобрена мерката за 
спас или е доставен доказ дeка заемот е вратен во це-
лост и/или дека гаранцијата е истечена;  

- ограничен е износот кој е потребен да го одржи 
претпријатието во работа за времето за кое што е одо-
брена помошта (покривајќи ги, на примeр трошоците 
за дневници и плати и за редовни набавки). 

 
Критериуми за оценка на помошта за реконструкција 

 
Член 8 

Помошта за реконструкција по правило ќе биде 
прифатлива само во оние случаи во кои што може да се 
докаже дека истата не е спротивна на интересите на Ре-
публика Македонија и на Европската Унија и дека сите 
можни нарушувања на конкуренцијата ќе бидат неу-
трализирани од придобивките од опстанокот на прет-
пријатието и во случај кога е тоа потребно, ќе бидат 
преземени соодветни компензаторни мерки во корист 
на конкурентите. 
Комисијата за државна помош ќе ја одобри помо-

шта за реконструкција само ако: 
- претпријатието се квалификува како претпријатие 

со потешкотии во смисла на членот 2 од оваа уредба и  
- одобрувањето на помошта е условено од спрове-

дување на планот за реконструкција што мора да биде 
изработен од претпријатието, одобрен од давателот на 
помошта, а исто така мора да биде одобрен од Комиси-
јата за државна помош во сите случаи на мерки за ин-
дивидуална помош. Во случаите на шеми за помош за 
реконструкција давателот на помошта мора да се обез-
беди дека сите критериуми утврдени во шемата се ис-
полнети.  

Член 9 
Планот за реконструкција, чие времетраење мора да 

биде колку што е можно покусо:  
- мора да ја обнови долгорочната рентабилност на 

претпријатието во еден разумен временски рок и врз 
основа на реални претпоставки за неговите идни усло-
ви за работење;  

- треба да вклучува, особено, пазарно истражување 
што ќе ги содржи информациите што се наведени во 
Образец 1 од оваа уредба. Подобрувањето на рентабил-
носта мора главно да произлегува од внатрешните мер-
ки содржани во планот за реконструкција и може да се 
заснова на надворешни фактори како што се варијации 
на цените и во побарувачката врз кои што претпријати-
ето нема поголемо влијание ако пазарните претпоста-
вки се општо прифатени. Реконструкцијата мора да 
вклучува напуштање на дејностите кои би значеле 
структурно правење на загуби дури и по реконструкци-
јата;  

- да даде опис на околностите кои довеле до поте-
шкотии на претпријатието и помеѓу другото да се земе 
предвид и сегашната состојба, како и идните можности 
за понудата и побарувачката на соодветниот пазар и 
специфичните јаки и слаби страни на претпријатието. 
Планот треба да му овозможи на претпријатието да на-
предува кон една нова структура што на претпријатие-
то ќе му обезбеди долгорочна рентабилност во соглас-
ност со стандардните пазарни услови. 

 
Компензаторни мерки 

 
Член 10 

Компензаторните мерки по правило треба да се 
преземат за да ги намалат сите негативни ефекти што 
помошта ги има врз конкурентите. Овие мерки се со-

стојат во ограничувања на присуството на претпријати-
ето на пазарот(ите) за време на реконструкцијата и по 
периодот на реконструкција и: 

- ќе се спроведат преку планот за реконструкција и 
условите пропишани со него; и  

- мора да дадат придонес (пропорционален на изно-
сот на примената помош и нејзиното влијание на паза-
рот) кон подобрување на пазарните услови. 
Мерките од став 1 на овој член, вообичаено нема да 

се применуваат за малите и средни претпријатија, 
освен во случај кога е поинаку пропишано со правила-
та за државната помош во определен сектор. 

 
Член 11 

Износот и интензитетот на помошта за реконструк-
ција мора да биде ограничен на строг минимум што е 
неопходен за реконструкција во поглед на постоечките 
финансиски извори на претпријатието, неговите акцио-
нери или деловната групација на која истото и припаѓа. 
Помошта за реконструкција вообичаено треба да се 

користи за да го оживее развојот на претпријатието, но 
не и за да му овозможи на претпријатието да го проши-
ри својот производствен капацитет за време на спрове-
дувањето на планот за реконструкција, освен во случаи 
кога таквото проширување е од суштинско значење за 
обновување на рентабилноста без притоа да доведе до 
нарушување на конкуренцијата. 

 
Член 12 

Комисијата за државна помош ќе бара од корисни-
кот на помошта да дава значаен придонес во планот за 
реконструкција. 
Комисијата за државна помош може да наложи се-

какви услови и обврски потребни да обезбеди дека по-
мошта не ја нарушува конкуренцијата до обем што е 
спротивен на интересите на Република Македонија или 
на Европската Унија. 
Комисијата за државна помош, секое неспроведува-

ње на планот за реконструкција или неисполнување на 
сите останати обврски на претпријатието ќе го смета 
како злоупотреба на помошта и ќе постапува во соглас-
ност со одредбите од член 12 од Законот за државната 
помош. 

 
Правило за еднократност 

 
Член 13 

Помошта за реконструкција може да се доделува 
само еднаш (еднократно), за период не подолг од 10 го-
дини. 
На ова правило нема да влијае било каква промена 

на сопственичката структура во претпријатието-прима-
тел на помошта. 

 
Шеми за помош за спас и/или реконструкција на 

мали и средни претпријатија 
 

Член 14 
Шемите за помош за спас и/или реконструкција на 

малите и средни претпријатија со потешкотии може да 
бидат одобрени од страна на Комисијата за државна 
помош доколку: 

- се исполнат условите од член 2 на оваа уредба,  
- засегнатите претпријатија одговараат на дефини-

цијата за мали и средни претпријатија определена со 
член 3 став 5 и став 6 од Законот за државната помош,  

- се исполнети условите за помош за спас и особено 
временскиот рок од шест месеци и/или условите за по-
мош за реконструкција за претпријатија со потешко-
тии, а особено критериумите за планот за реконструк-
ција утврдени во член 4 од оваа уредба, и  

- максималниот износ на помошта да не е поголем 
од еден милион евра, вклучувајќи ја и помошта од дру-
ги извори или од други шеми. 
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Редовни извештаи  
Член 15 

Давателот на државна помош е должен на Комиси-
јата за државна помош да и доставува редовни годиш-
ни извештаи за развојот на планот за реконструкција. 
Во случај кога се работи за помош за мали и средни 
претпријатија, доволно ќе биде претпријатието да ги 
достави своите годишни биланси на состојбата и би-
ланси на успехот. 
Во случаи кога се работи за помош на големи прет-

пријатија, Комисијата за државна помош може да поба-
ра почесто доставување и подетални извештаи за би-
лансот на состојбата и билансот на успехот на претпри-
јати то. е 

Завршна одредба  
Член 16 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�, а ќе се применува од 1 јануари 2004 година. 

 
   Бр. 23-5399/1      Претседател на Владата      

15 декември 2003 година       на Република Македонија, 
              Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

 
Образец 1 

 
Известување за помош за спас на претпријатија 
Известувањето за државната помош за спас на прет-

пријатија треба да ги содржи следните податоци: 
 
I. Неопходни податоци за претпријатието 
- Име и адреса на претпријатието, дата, место и број 

на регистрација; ,  
- Правна форма (јавно, командитно, доо, ад, коман-

дитно друштво со акции);  
- Гранка во која претпријатието делува (основна 

дејност на претпријатието);   
- Број на вработени;  
- Оперативни трошоци и финансиски побарувања 

на претпријатието за последните 12 месеци;  
- Највисок износ за заем/гаранција;  
- Име на заемодавачот/гарантот. 
 

II. Неопходни придружни документи кои треба  
да се набават 

- последниот биланс на успех со билансот на со-
стојбата или судска одлука за поведување на стечајна 
постапка во претпријатието согласно закон;  

- давателот на помошта е обврзан на Комисијата за 
државна помош да и поднесе во рок не подолг од шест 
месеци од денот на одобрувањето на помошта за спас  
или план за реконструкција или стечаен план, или до-
каз дека и заемот и помошта се целосно вратени или 
дека гаранцијата е поништена;  

- план за ликвидност за наредните шест месеци на-
ведувајќи ги износите кои треба да се позајмат кратко-
рочно;  

- копија од понудите за заем ( во врска со помошта 
за спас) за претпријатието со потешкотии, специфици-
рајќи ги условите за исплата на позајмените износи и 
рокови за враќање;  

- копија од предлог гаранцијата за покривање на 
предметниот заем во оној случај кога истата треба да 
се обезбеди;  

- име, телефон, број на факс, како и позиција на ли-
цето што го поднесува известувањето. 

 
Образец 2 

 
Известување за помош за реконструкција на 

претпријатија 
Известувањето за државна помош за реконструкција 

на претпријатието треба да ги содржи следниве податоци:  

I. Податоци за претпријатието 
- Име и адреса на претпријатието, дата, место и број 

на регистрацијата;  
- Правна форма (јавно, командитно, доо, ад, коман-

дитно друштво со акции);  
- Гранка во која претпријатието делува (основна 

дејност на претпријатието);  
- Имиња на главните акционери и висината на нив-

ните удели;  
- Детали на засегнатите претпријатија;  
- Листа на акционерите кои дале согласност;  
- Информација која се однесува на можна привати-

зација на претпријатие во државна сопственост;  
- Доколку претпријатието припаѓа на групација, 

ажурирана организациона шема за целата групација на 
која се прикажани врските помеѓу нејзините членови 
(капитал и права на глас);  

- Доколку претпријатието е создадено со купување 
на средства по ликвидација или стечајна постапка;  

- Местоположба на сите главни производствени по-
гони со работна сила;  

- Доколку претпријатието се смета за мало или 
средно претпријатие, докази дека ги исполнува крите-
риумите утврдени во член 3 (5) и (6) од Законот за др-
жавната помош;  

- Копии од билансите на успех од последните три 
години (ако е можно) или последниот биланс;  

- Копија од секоја судска одлука со која се назначу-
ва стечаен управник или се отвора стечајна постапка во 
претпријатието. 

 
II. Пазарни истражувања 
Копија од пазарните истражувања за релевантните 

пазари на кои претпријатието делува, со назив на орга-
низацијата која го спровела пазарното истражување. 
Пазарното истражување треба особено да го содр-

жи следново:  
- прецизна дефиниција на пазарот кој е предмет на 

истражување;  
- називите на главните конкуренти на претпријатие-

то и нивните удели на светскиот, на пазарот на ЕУ или 
на домашниот пазар;  

- развојот на пазарните удели на претпријатието во 
последните години;  

- оценка на вкупниот производствен капацитет и 
побарувачка на македoнско и европско ниво, притоа 
изведувајќи заклучок дека постои вишок капацитет на 
пазарот;  

- предвидување на движењето на побарувачката, 
вкупниот капацитет и цените на пазарот за претстојни-
от петгодишен период. 

 
III. Опис на државната помош 
- Прикажување дека потешкотиите на претпријатието 

се негови сопствени и не се резултат на арбитрерна рас-
пределба на трошоците во рамките на некоја групација. 

- Индикации дали претпријатието веќе има добиено 
помош зa спас и доколку е тоа случај, да се наведе де-
нот кога помошта е одобрена и согласноста на давате-
лот на помошта да поднесе план за реконструкција или 
стечаен план. 

- Индикации дали претпријатието или некои од не-
говите подружници во кои тоа има удел што не е помал 
од 25% од основниот капитал или гласачките права, 
претходно веќе има добиено помош за реконструкција. 
Доколку е тоа случај да се упати на претходните одлу-
ки на Комисијата. 

- Индикација за формата во која помошта треба да 
се додели и вкупниот износ на вклучената финансиска 
придобивка. 

- Опис на сите компензаторни мерки предложени со 
цел да се намали нарушувачкото дејство врз конкурен-
цијата. 

- Специфицирање на секоја помош, освен de 
minimis помошта, која претпријатието ја добива пред 
истекот на периодот за негова реконструкција. 
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IV. План за реконструкција 
Планот за реконструкција треба да ги содржи след-

ниве податоци:  
- презентација на различните пазарни претпоставки 

кои произлегуваат од пазарните истражувања;  
- анализи на причините кои го довеле претпријатие-

то во потешкотии;   
- презентација на предложената идна стратегија на 

претпријатието;  
- опис на различните планирани мерки за рекон-

струкција и трошоци за истите;  
- компаративна оценка на економските и социјални-

те последици на регионално и/или државно ниво, за 
престанок на претпријатието со потешкотии и за спро-
ведување на планот за реконструкција;  

- временски распоред за спроведување на различни 
мерки и краен рок за спроведување на целосниот план 
за реконструкција;  

- прецизен опис на средствата предвидени за прое-
ктот за реконструкција:  

- употреба на се уште расположив капитал;  
- продажба на средства или подружници со цел да 

се помогне финансирањето на реконструкцијата;  
- финансиска поддршка од различните приватни ак-

ционери и банките заемодаватели;  
- износ на учество на државата и приказ на потреба-

та за тој  износ;  
- доколку е тоа погодно, доделување на повратните 

заеми.  
- планирани биланси на успех за наредните пет го-

дини со проценета капитална добивка;  
- записник од расправите за планираната рекон-

струкција реализирани со синдикатите кои ги застапу-
ваат вработените на претпријатијата;  

- име(иња) на авторот(ите) на планот за реконструк-
ција и датум на неговото подготвување. 

 
V. Обврски на давателот на помошта 
Давателот на државната помош мора  да се обврзе 

во извештаите за помошта за реконструкција која е 
одобрена, да ги даде сите релевантни информации за 
помошта од секој вид доделена на претпријатието кое 
прима помош за реконструкција, било да е тоа според 
шема или не, се додека реконструкцијата не се спрове-
де до крај. 

___________ 
1768. 
Врз основа на член 6,  став 4  од Законот за државната 

помош (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
24/2003), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на  15.12.2003 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ И ПОСТАПКАТА 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА РЕГИОНАЛНА ПОМОШ 

 
Член 1 

Со оваа уредба се утврдуваат условите и постапката 
за доделување на регионална помош.  

Член 2 
Регионална помош може да се додели за продуктив-

но почетно инвестирање во основни средства (патенти, 
лиценци, непатентирано know-how) за основање на но-
во претпријатие, проширување на постојното претпри-
јатие, или ангажирање во активности што опфаќаат су-
штински промени на производот или производствениот 
процес на постојното претпријатие (особено преку ра-
ционализација, диверсификација или модернизација). 
Инвестирањето во основни средства што се врши во 
форма на преземање на претпријатието што е затворе-
но или би се затворило доколку не биде купено, исто 
така, ќе се смета за продуктивно инвестирање.  

Член 3 
Поимите употребени во оваа уредба го имаат след-

ното значење: 

(1) �интензитет на бруто помошта� означува износ 
на помошта изразен како процент од одобрените про-
ектни трошоци. Сите износи на помошта се еднакви на 
износите пред да се изврши оданочување. Доколку др-
жавната помош не е доделена во форма на грант, изно-
сот на помошта ќе биде еквивалентен на грантот на по-
мошта. Помошта што се отплаќа на повеќе рати ќе би-
де намалена до нејзината вредност во моментот на до-
делувањето. Каматната стапка што ќе се употреби за 
потребите на намалувањето и за пресметување на изно-
сот на помошта во форма на меки заеми ќе биде една-
ква на просечната годишна каматна стапка за заемите 
со рок на доспеаност од пет години, објавена од Народ-
на банка на Република Македонија; 

(2) �интензитет на нето помошта� означува износ 
на помошта намален за данокот изразен како процент 
од оправданите проектни трошоци; 

(3) �новоотворени работни места� означува број на 
годишните работни единици (ГРЕ), односно бројот на 
лица вработени со полно работно време за период од 
една година, додека лицата вработени со скратено ра-
ботно време и оние за сезонска работа претставуваат 
делови од ГРЕ. 

 
Максимални вредности на интензитетот  

на помошта, оправдани трошоци  
Член 4 

1. Регионалната помош за инвестирање во Републи-
ка Македонија треба да биде во согласност со членот 6 
од Законот за државната помош се до 50% од интензи-
тетот на нето помошта од оправданите инвестициони 
трошоци или од трошоците за плата за новоотворени 
работни места за период од две години. 

2. За малите и средни претпријатија, интензитетот 
на помошта не смее да ја надминува максималната 
вредност утврдена во став 1 од овој член, но не повеќе 
од 15 % од бруто помошта. 

3. Регионалната помош до овие максимални вред-
ности ќе се применува единствено доколку корисникот 
учествува со најмалку 25 % во финансирањето. 

4. Максималните вредности утврдени во ставовите 
1 и 2 од овој член ќе се применуваат за интензитетот на 
помошта што е пресметан или како процент од оправ-
даните инвестициони трошоци или како процент од 
трошоците за плата за работните места што се отворе-
ни со реализација на инвестирањето, или со комбина-
ција од двете. 

5. Во случаите кога помошта се пресметува врз ос-
нова на инвестиционите трошоци, оправданите трошо-
ци ќе претставуваaт трошоци поврзани со инвестирање 
во земјиште, згради, машини и опрема. Оправданите 
трошоци за нематеријални инвестиции се трошоците за 
набавка на технологија. 

6. Во случаите кога помошта се пресметува врз ос-
нова на новоотворените работни места, износот на по-
мошта ќе биде изразен како процент од трошоците за 
плата пресметани за период од две години, според 
следниве услови: 

(а) отворањето на работни места треба да биде по-
врзано со реализацијата на проектот и истите треба да 
бидат отворени во рок од три години од целосната реа-
лизација на инвестицијата; 

(б) инвестициониот проект треба да доведе до нето 
зголемување на бројот на вработени во односното 
претпријатие, споредено со просекот за претходните 12 
месеци. 

Кумулација 
Член 5 

1. Максималните вредности на помошта определе-
ни во член 4 од оваа уредба ќе се применуваат без раз-
лика дали поддршката за помогнатите проекти е целос-
но финансирана од државните ресурси на Република 
Македонија  или делумно финансирана од Европската 
Заедница, или меѓународни некомерцијални финанси-
ски институции. 



Стр. 8 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 декември 2003 
 

2. Регионалната помош определена со оваа уредба 
не може да се кумулира со друга државна помош во 
поглед на истите оправдани трошоци, доколку таквото 
кумулирање би резултирало со интензитет на помошта 
што ја надминува максималната вредност утврдена со 
ова  уредба. а

 
Големи инвестициони проекти 

Член 6 
За секој предложен грант за регионална помош, ко-

га вкупните оправдани трошоци за проект се во износ 
поголем од 50 милиони �, ќе се извести Комисијата за 
државна помош за секој поединечен случај. При оцену-
вањето на компатибилноста на предложената помош на 
големите инвестициони проекти, Комисијата ќе го земе 
предвид нивниот можен придонес во регионалниот 
развој, како и можното предизвикување на нарушува-
ње на конкуренцијата. Комисијата може да не ја одо-
бри помошта за специфичните сензитивни сектори, или 
да ја прилагоди максималната вредност на помошта во 
согласност со членот 4 од оваа уредба. 

 
Потреба од помош 

Член 7 
Регионална помош согласно оваа уредба може да се 

додели само доколку барањето за одобрување на по-
мошта е поднесено до давателот на државната помош 
пред да се започне со реализација на проектот. 

 
Известување и надзор 

Член 8 
1. За секоја регионална помош (индивидуална по-

мош и шеми за помош) се поднесува известување до 
Комисијата за државна помош на образец 1, кој е со-
ставен дел на оваа уредба. 

2. Давателот на  државната помош подготвува го-
дишни извештаи за доделената регионална државна по-
мош во тековната година според образец 2, кој е соста-
вен дел на оваа уредба, и истите ги доставува до Коми-
сијата за државна помош најдоцна до 1-ви март следна-
та година.  

Завршна одредба 
Член 9 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�, а ќе се применува од 1 јануари 2004 година.  

 
   Бр. 23-5363/1                   Претседател на Владата 

15 декември 2003 година       на Република Македонија, 
       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

  
Образец 1 

 
Известување за планирана државна помош 

 за регионален развој  
Известувањето за планираната државна помош за 

регионален развој треба да содржи: 
1. Давателот на државната помош и назив на мерка-

та или програмата. 
2. Предлог акт кој претставува правна основа за 

предложената помош/вклучувајќи ја и шемата за по-
мош и измени на постојната помош. 

3. Наведување на регионот/регионите за кои држав-
ната помош/шемите за помош ќе се применуваат. 

4. Опис на примателот/примателите (наведете ги): 
4.1. сите претпријатија, 
4.2. мали и средни претпријатија, 
4.3. едно претпријатие. 
5. Опис на намената на предложената помош/шема 

за помош (наведете): 
5.1. инвестирање во производството, 
5.2. создавање на нови работни места преку инве-

стирање, 

5.3. оперативна помош. 
6. Наведување на формата на предложената по-

мош/шема за помош (наведете ги): 
6.1. грантовите, 
6.2. намалување на камата, 
6.3. заеми со ниска каматна стапка, 
6.4. државни гаранции, 
6.5. забрзано опаѓање на вредноста, 
6.6. даночни стимулации (на пример даночни осло-

бодувања, намалувања или даночни одложувања), 
6.7. намалување на придонесите за социјално осигу-

рување, 
6.8. купување на државните акции под поволни ус-

лови, 
6.9. снабдување со стоки и услуги по концесионер-

на цена, 
6.10. други. 
7. Во случаите на помош предложена за инвестира-

ње, се дава спецификација на: 
7.1. наменета на инвестицијата (наведете): 
7.1.1. основање на ново претпријатие, 
7.1.2. проширување на постоечкото претпријатие, 
7.1.3. започнување со нова активност (преку рациона-

лизација, внесување разновидност или модернизација),  
7.1.4. купување на имотот на претпријатието кое е 

затворено или ќе се затвори доколку истото не се купи, 
7.1.5. друго, 
7.2. дали инвестицијата е наменета за замена на 

производствените средства, каде производите и произ-
водствената технологија на постоечкото претпријатие 
воглавно останува непроменета (да/не), 

7.3. на трошоците за (наведете): 
7.3.1. земјиште, 
7.3.2. згради, 
7.3.3. фабрика/машинерија, 
7.3.4. купување на патенти и лиценци, трансфер на 

технологии, 
7.4. на податоците кои се неопходни за одредување 

на интензитетот на помошта (во процент од поволни 
трошоци) за (наведете): 

7.4.1. грантови, 
7.4.2. заеми по намалена каматна стапка и намалена 

камата, 
7.4.3. гаранции (индивидуални и шеми), 
7.4.4. друго. 
8. Во случаи на помош предложена за создавање на 

нови работни места преку инвестиции, да се наведе: 
8.1. намената на инвестицијата (наведете кое од 

следното): 
8.1.1. основање на ново претпријатие, 
8.1.2. проширување на постоечкото претпријатие, 
8.1.3. започнување со нова активност (преку рациона-

лизација, внесување разновидност или модернизација), 
8.1.4. купување на претпријатието кое е затворено 

или ќе се затвори доколку не се купи, 
8.2. дали новосоздадените работни места се поврза-

ни со иницијалниот инвестиционен проект: (да/не), 
8.3. доколку инвестицијата не е наменета за основа-

ње на ново претпријатие, за периодот на кој упатува за 
пресметување на бројот на создадени работни места, 

8.4. трошоците за плата кои се земаат во предвид за 
одредување на интензитетот на помошта (процент од 
трошоците за плата или фиксен износ по создадено ра-
ботно место). 

9. Во случај на помош предложена за покривање на 
тековните оперативни трошоци на претпријатијата, да 
се наведат: 

9.1. специфичните проблеми во регионот, 
9.2. начинот на кој предложената помош ќе го про-

мовира регионалниот развој, 
9.3. сразмерноста на предложената помош, 
9.4. мерки укажани од давателот на помошта со цел 

да се обезбеди прогресивно намалување на помошта. 
10. Наведете дали и во која форма корисникот/ици-

те на државна помош е/се подобни за покривање на 
исти поволни трошоци од различни локални, регионал-
ни, државни и извори на Европската Заедница. 
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11. Наведете го/на траењето на предложената по-
мош/шема за помош. 

12. Наведете го/на буџетот за помошта/шемата за 
помош, и онаму каде е тоа можно негова поделба го-
дишно, во случаите кога помошта се дава во форма на 
даночни стимулации, да се наведе годишниот буџет на 
ненаплатени давачки.  

Образец 2 
Годишен извештај за помош за регионален развој 

 
Годишниот извештај за помош за регионален развој 

треба да содржи: 
1. Давателот на помош и назив на шемата за по-

мош. 
2. Дата на одобрување на шемата за помош од стра-

на на Комисијата за државна помош. 
3. Трошоци. 
Да се обезбедат посебни податоци за секој инстру-

мент на помош во рамките на шемата или индивидуал-
ната помош (на пример грант, меки заеми и слично). 
Во случај на даночни трошоци, годишните даночни за-
губи мора да се пријават. Доколку не се можни прециз-
ни податоци, таквите загуби може да се проценат. 
Податоците за трошоците треба да се обезбедат врз 

следните основи: 
За годината која се разгледува, посебно да се наве-

де секој инструмент на помош во рамки на шемата (на 
пример: грант, мек заем, гаранција, итн.): 

3.1. одредени износи, (проценети) даночни загуби 
или други отпишани приходи, податоци за гаранциите, 
за новите поддржани проекти. Во случај на гарантни 
шеми, треба да се наведе вкупниот износ на новите до-
делени гаранции, 

3.2. реални плаќања, (проценети) даночни загуби 
или други отпишани приходи, податоци за гаранциите, 
на пример за нови и тековни проекти. Во случај на га-
рантни шеми, треба да се обезбеди следното: вкупен 
износ на ненаплатени гаранции, приходи од премии, 
повратоци, исплатени обештетувања, оперативен ре-
зултат од шемата за годината која се разгледува, 

3.3. број на ново поддржани проекти, 
3.4. проценет општ број на новосоздадени работни 

места или одржани преку нови проекти (доколку е тоа 
соодветно), 

3.5. проценет вкупен износ на инвестицијата доде-
лена со нови проекти, 

3.6. регионална распределба на износите од точка 3.1., 
3.7. секторска распределба на износите од точка 

3.1. по сектори на корисници (наведувајќи го уделот на 
секој од нив поединечно): 
експлоатација на јаглен која овозможува произ-

водство на челик, 
синтетички влакна, 
моторни возила, 
друго производство (да се специфицира), 
услуги како: 
транспортни услуги, 
финансиски услуги, 
и други услуги. 
4. Други информации и забелешки. 

___________ 
1769. 
Врз основа на член 5, став 2 од Законот за ограничува-

ње на изворните приходи за финансирање на јавните потре-
би за 2003 година (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 15.12.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ПОТРОШУВАЧКАТА ВО 2003 ГОДИНА  
1. Дел од остварените вишоци на приходите над 

дозволеното ниво на потрошувачката во 2003 година 
во износ од 100.000.000 денари се распределуваат на 
единиците на локалната самоуправа: 

- Берово 1.100.000 денари 
- Пехчево 500.000 денари 
- Битола 2.700.000 денари 
- Бистрица 400.000 денари 
- Новаци 300.000 денари 
- Бач 300.000 денари 
- Старавина  300.000 денари 
- Могила 400.000 денари 
- Кукуречани 800.000 денари 
- Цапари 400.000 денари 
- Добрушево 300.000 денари 
- М. Брод 1.000.000 денари 
- Самоков 400.000 денари 
- Пласница 500.000 денари 
- Валандово 500.000 денари 
- Виница 800.000 денари 
- Блатец 300.000 денари 
- Гевгелија 1.100.000 денари 
- Миравци 400.000 денари 
- Богданци 600.000 денари 
- Стар Дојран 600.000 денари 
- Гостивар 1.800.000 денари 
- Неготино-Полошко 700.000 денари 
- Врапчиште 500.000 денари 
- Ростуша 900.000 денари 
- Маврови Анови 400.000 денари 
- Чегране  600.000 денари 
- Долна Бањица 400.000 денари 
- Србиново 400.000 денари 
- Вруток 400.000 денари 
- Дебар 1.300.000 денари 
- Центар Жупа 500.000 денари 
- Делчево 900.000 денари 
- Македонска  Каменица 400.000 денари 
- Демир Хисар 1.100.000 денари 
- Сопотница 300.000 денари 
- Кавадарци 1.400.000 денари 
- Конопиште 300.000 денари 
- Росоман 500.000 денари 
- Кичево 1.100.000 денари 
- Другово 400.000 денари 
- Осломеј 700.000 денари 
- Вранешница 300.000 денари 
- Зајас 700.000 денари 
- Кочани 1.400.000 денари 
- Чешиново 300.000 денари 
- Облешево 400.000 денари 
- Зрновце 400.000 денари 
- Оризари 400.000 денари 
- Кратово 800.000 денари 
- Крива Паланка 1.300.000 денари 
- Ранковце 600.000 денари 
- Куманово 2.200.000 денари 
- Липково 900.000 денари 
- Орашец 300.000 денари 
- Клечовце 500.000 денари 
- Старо Нагоричане 400.000 денари 
- Крушево 700.000 денари 
- Житоше 300.000 денари 
- Неготино  1.200.000 денари 
- Демир Капија 400.000 денари 
- Охрид 1.100.000 денари 
- Белчишта 600.000 денари 
- Косел 500.000 денари 
- Мешеишта  400.000 денари 
- Прилеп 2.600.000 денари 
- Долнени 600.000 денари 
- Тополчани 400.000 денари 
- Кривогаштани 500.000 денари 
- Витолиште  300.000 денари 
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- Пробиштип 600.000 денари 
- Злетово 400.000 денари 
- Радовиш 1.000.000 денари 
- Конче 400.000 денари 
- Подареш 400.000 денари 
- Ресен 1.100.000 денари 
- Свети Николе 1.100.000 денари 
- Лозово 600.000 денари 
- Струмица 1.500.000 денари 
- Ново Село 400.000 денари 
- Василево 400.000 денари 
- Босилово 400.000 денари 
- Куклиш 400.000 денари 
- Муртино 400.000 денари 
- Струга 1.400.000 денари 
- Луково 300.000 денари 
- Делогожда 500.000 денари 
- Лабуништа 500.000 денари 
- Велешта 700.000 денари 
- Вевчани 400.000 денари 
- Тетово 2.700.000 денари 
- Џепчиште 500.000 денари 
- Теарце 1.000.000 денари 
- Брвеница 800.000 денари 
- Камењане 700.000 денари 
- Боговиње 700.000 денари 
- Шипковица 500.000 денари 
- Желино 900.000 денари 
- Јегуновце 500.000 денари 
- Вратница 500.000 денари 
- Велес 2.000.000 денари 
- Богомила 400.000 денари 
- Градско 400.000 денари 
- Чашка 400.000 денари 
- Извор 700.000 денари 
- Штип 1.800.000 денари 
- Карбинци 600.000 денари 
- Гази Баба 1.100.000 денари 
- Арачиново 700.000 денари 
- Петровец 500.000 денари 
- Илинден 500.000 денари 
- Кисела Вода 2.700.000 денари 
- Студеничани 700.000 денари 
- Зелениково 400.000 денари 
- Сопиште 500.000 денари 
- Карпош 1.400.000 денари 
- Сарај 1.000.000 денари 
- Кондово 500.000 денари 
- Ѓорче Петров 1.200.000 денари 
- Чаир 1.100.000 денари 
- Чучер Сандево 600.000 денари 
- Шуто Оризари 800.000 денари 
- Центар 1.100.000 денари 
- Скопје-град 8.000.000 денари 

Вкупно: 100.000.000 денари 
 
2. Единиците на локалната самоуправа се должни 

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

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

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

 
    Бр. 23-5541/1                 Претседател на Владата      

15 декември 2003 година      на Република Македонија, 
               Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

1770. 
Врз основа на член 36 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2003 година (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 21/03 и 61/03) и 
член 36, став 3 од Законот за  Владата на Република Маке-
донија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
59/2000 и 12/03), Владата на Република Македонија,  на 
седницата одржана на  15.12.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА 
НА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА НА ВОДОВОДИ И 
ТРЕТМАН НА ОТПАДНИ ВОДИ ВО  РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ВО 2003 ГОДИНА 
 

1. Во Одлуката за распределба на средства за из-
градба на водоводи и третман на отпадни води во Ре-
публика Македонија во 2003 година (�Службен весник 
на РМ� бр. 48/2003), во точката 1, зборовите: �во износ 
од 150.000.000,00� се заменуваат со зборовите: �во из-
нос од 154.000.000,00�. 
В
 
о истата точка алинеите: 

�ОПШТИНА СТАРАВИНА
- за изградба на водовод 
за водоснабдување на на-
селено место Зовиќ 300.000.00 

300.000.00 

ОПШТИНА ВРАПЧИШТЕ
- за изградба на водовод за 
водоснабдување на населе-
но место Галате-резервоар 
- за изградба на водовод 
за водоснабдување на на-
селено место Топлица -
резервоар 

 
 
 

300.000.00 
 
 
 

300.000.00 

600.000.00 

ОПШТИНА БОСИЛОВО 
- за водоснабдување на на-
селените места од ХС Ило-
вица: Босилово, Иловица, 
Штука, Секирник, Радово, 
Турново и Бориово - озона-
тор за филтер станица за 
водоснабдување 1.000.000.00 

1.000.000.00 

ОПШТИНА ЛУКОВО 
- за изградба на водовод 
за водоснабдување на на-
селено место Јабланица 300.000.00 

300.000.00 

ОПШТИНА ЧАИР 
- за изградба на водовод 
за водоснабдување на на-
селено место Радишани 1.500.000.00 

1.500.000.00 

ОПШТИНА ШУТО  
ОРИЗАРИ 
- за изградба на фекална 
канализација за населба 
Шуто Оризари - фекален 
колектор 2.800.000.00 

 
2.800.000.00 

 се бришат.� 
 
Во истата алинеја: 
   
�ОПШТИНА КРУШЕВО 
- за изградба на водовод
за водоснабдување на на-
селено место Селце 

  

- за изградба на фекална
канализација во населено
место Врбоец 

     
  

 

    
   600.000.00 

   400.000.00� 

1.000.000.00 

се менува и гласи:   
�ОПШТИНА КРУШЕВО 
- за изградба на фекална 
канализација во населено 
место Врбоец 400.000.00� 

400.000.00 

Во истата точка алинејата:   
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�ОПШТИНА СВЕТИ  
НИКОЛЕ 
- за озонатор на филтер ста-
ница за водоснабдување на 
Свети Николе 3.000.000.00� 

 
3.000.000.00 

 
се менува и гласи: 
   
�ОПШТИНА СВЕТИ  
НИКОЛЕ 
- за озонатор на филтер 
станица за водоснабдува-
е на Свети Николе њ 10.100.000.00� 

 
10.100.000.00 

Во точката 2, зборовите: �во износ од 150.000.000,00� 
се заменуваат со зборовите: �во износ од 154.000.000,00, 
како и зборовите: �се распределуваат 10.000.000.00� се за-
менуваат со зборовите: �се распределуваат 14.000.000.00�. 

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

 
   Бр. 23-5553/1                   Претседател на Владата 

15 декември 2003 година       на Република Македонија, 
       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1771. 
Врз основа на член 8 од Законот за употребата на 

македонски јазик (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 5/98) и член 2 од Одлуката за основање 
на Совет за македонски јазик (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 26/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 8 декември 2003 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

СОВЕТОТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК  
1. Д-р Венко Андоновски се разрешува од должно-

ста член на Советот за македонски јазик. 
2. За член на Советот за македонски јазик се имену-

ва д-р Коста Пеев, редовен професор во пензија. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

  Бр. 17-5201/2                    Претседател на Владата      
8 декември 2003 година         на Република Македонија, 
             Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1772. 
Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјал-

на заштита (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 50/97, 16/2000 и 17/2003), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 8 декември 2003 
година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈУ ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА �КИРО КРСТЕСКИ  

ПЛАТНИК�-ПРИЛЕП  
1. За членови на Управниот одбор на ЈУ Дом за стари 

лица �Киро Крстески Платник�-Прилеп се именуваат:  
- Јордан Божиноски, доктор на медицина, невро-    

психијатар,  
- Ристо Златаноски,  
- Снежана Раевиќ, адвокат. 
Од редот на стручните работници во установата: 
- Зорица Синадиновска, економист,  
- Борче Трајкоски, мед. техничар. 
2. Со именувањето на новите членови на ЈУ Дом за 

стари лица �Киро Крстески Платник�-Прилеп на досе-
гашните членови им престанува мандатот. 

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

 Бр. 17-5196/2                     Претседател на Владата      
8 декември 2003 година        на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

1773. 
Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјал-

на заштита (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 50/97, 16/2000 и 17/2003), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 8 декември 2003 
год на, донесе  и 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА- 

БАЊА БАНСКО-СТРУМИЦА  
1. За членови на Управниот одбор на ЈУ Завод за за-

штита и рехабилитација-Бања Банско Струмица се 
именуваат: 

- Огњан Андоновски, економист,  
- Никола Георгиев, политиколог,  
- Тошко Зебеков, доктор на стоматологија. 
Од редот на стручните работници во установата: 
- Весе Зимбаков, дипл. правник,   
- Ружа Киселоска, ортопед протетичар. 
2. Со именувањето на новите членови на ЈУ Завод 

за заштита и рехабилитација-Бања Банко Струмица на 
досегашните членови им престанува мандатот. 

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

  Бр. 17-5387/1      Претседател на Владата      
8 декември 2003 година         на Република Македонија, 
             Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1774. 
Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјал-

на заштита (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 50/97, 16/2000 и 17/2003), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 8 декември 2003 
год на, донесе  и 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА  

СОЦИЈАЛНА РАБОТА-БЕРОВО  
1. За членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштин-

ски центар за социјална работа-Берово се именуваат:  
- Зоран Агоски, дипл. инженер,  
- м-р Николчо Велковски,  
- Ружа Ковачка, вработена во АД �Пелагонија�-ДО-

ОЕЛ -Берово. 
Од редот на стручните работници во установата: 
- Маре Коловска, дипл. социјален работник,  
- Mара Николова, дипл. правник. 
2. Со именувањето на новите членови на ЈУ Меѓу-

општински центар за социјална работа-Берово на досе-
гашните членови им престанува мандатот. 

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

  Бр. 17-5388/1                    Претседател на Владата      
8 декември 2003 година         на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1775. 
Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјал-

на заштита (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 50/97, 16/2000 и 17/2003), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 8 декември 2003 
год на, донесе  и 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА  

СОЦИЈАЛНА РАБОТА-ГЕВГЕЛИЈА  
1. За членови на Управниот одбор на ЈУ Mеѓуоп-

штински центар за социјална работа-Гевгелија се име-
нуваат: 

- Бети Мамкова, гимназиски матурант,  
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- Виктор Петков, дипл. економист,  
- Соња Камчева, гимназиски матурант. 
Од редот на стручните работници во установата: 
- Ангелина Петкова, дипл. социолог,  
- Виолета Христoва, дипл. педагог. 
2. Со именувањето на новите членови на ЈУ Меѓу-

општински центар за социјална работа-Гевгелија на до-
сегашните членови им престанува мандатот. 

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

  Бр. 17-5389/1       Претседател на Владата      
8 декември 2003 година         на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1776. 
Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјал-

на заштита (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 50/97, 16/2000 и 17/2003), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 8 декември 2003 
год на, донесе  и 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНА РАБОТА-КРИВА ПАЛАНКА  
1. За членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуоп-

штински центар за социјална работа-Крива Паланка се 
именуваат: 

- Свето Ангеловски, дипл. инженер,  
- Ацо Младеновски, доктор на медицина,  
- Стојан Младеновски, дипл. правник. 
Од редот на стручните работници во установата: 
- Даниела Јакимовска, дипл. социјален работник,  
- Олгица Ристовска, дипл. социјален работник. 
2. Со именувањето на новите членови на ЈУ Меѓу-

општински центар за социјална работа-Крива Паланка 
на досегашните членови им престанува мандатот. 

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

 Бр. 17-5390/1                     Претседател на Владата      
8 декември 2003 година        на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1777. 
Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјал-

на заштита (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 50/97, 16/2000 и 17/2003), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 8 декември 2003 
год на, донесе  и 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА  

СОЦИЈАЛНА РАБОТА-КОЧАНИ  
1. За членови на Управниот одбор на ЈУ Mеѓуопштин-

ски центар за социјална работа-Кочани се именуваат: 
- Цвета Могилеска, доктор на медицина,  
- Мехмед Суад, дипл. правник,  
- Петар Трајчев, техничар. 
Од редот на стручните работници во установата: 
- Снежана Митева, дипл. правник,  
- Јулија Цоневска, социолог. 
2. Со именувањето на новите членови на ЈУ Меѓу-

општински центар за социјална работа-Кочани на досе-
гашните членови им престанува мандатот. 

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

 
  Бр. 17-5391/1       Претседател на Владата      

8 декември 2003 година         на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

1778. 
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 8 де-
кември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
КОМИСИЈАТА ЗА ДАВАЊЕ МИСЛЕЊЕ ЗА ОДОБ-
РУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПРОГРАМАТА ЗА 
НЕПОВРАТНО УЧЕСТВО ВО ФИНАНСИРАЊЕТО 
НА ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОЕКТИ ОД СТОПАН-
СКАТА И НЕСТОПАНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА 
И ЗА УЧЕСТВО ВО ТРАЈНИОТ ВЛОГ ВО ФИ-
НАНСИРАЊЕТО НА ОДДЕЛНИ ИНВЕСТИЦИОНИ  

ПРОЕКТИ ОД СТОПАНСТВОТО  
1. Ерол Бектеши се разрешува од должноста член 

на Комисијата за давање мислење за одобрување на 
средства од Програмата за неповратно учество во фи-
нансирањето на инвестициони проекти од стопанската 
и нестопанската инфраструктура и за учество во трај-
ниот влог во финансирањето на одделни инвестициони 
проекти од стопанството, а за член на Комисијата се 
именува Скендер Османи, државен секретар во Мини-
стерството за транспорт и врски. 

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

 
  Бр. 17-1890/7      Претседател на Владата      

8 декември 2003 година         на Република Македонија, 
             Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1779. 
Врз основа на член 96 од Законот за основното 

образование (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 
42/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цат  одржана на 8 декември 2003 година, донесе а

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА  
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ �ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ�- 

СКОПЈЕ  
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ОУ �Гоце Делчев�-Скопје се разрешуваат: 
- Анита Новева,  
- Русе Костовски. 
2. За членови на Училишниот одбор на ОУ �Гоце 

Делчев�-Скопје се именуваат: 
- Сузана Сарџовска, одд. наставник во ОУ �Браќа 

Рамиз Хамид�-Скопје,  
- Сашо Марчевски, агроном во �Авиоимпекс�. 
3. Ова решение влегува со сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 17-5113/2                     Претседател на Владата      

8 декември 2003 година         на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1780. 
Врз основа на член 96 од Законот за основното 

образование (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 
42/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цат  одржана на 8 декември 2003 година, донесе а

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ �ЦВЕТАН ДИМОВ�- 

СКОПЈЕ  
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ОУ �Цветан Димов �-Скопје се разрешуваат: 
- Марија Минова,  
- Хазби Топјани. 



19 декември 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 13 
 

2. За членови на Училишниот одбор на ОУ �Цветан 
Димов�-Скопје се именуваат: 

- Лепа Димова, дипл. професор по географија, на-
ставник во ОУ �25 Мај�-Скопје,  

- Зорица Стојановска, тех. секретар во МЗ �Цветан 
Димов�. 

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

 Бр. 17-5412/1                      Претседател на Владата      
8 декември 2003 година         на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1781. 
Врз основа  на член 96 од Законот за основното 

образование (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 
42/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 8 декември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ  ОДБОР НА ОУ �ДИМИТАР 

МИЛАДИНОВ� - СКОПЈЕ  
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ОУ �Димитар Миладинов� - Скопје се разрешуваат: 
- Ристо Белов, 
- Марија Лазовска. 
2. За членови на Училишниот одбор на ОУ �Дими-

тар Миладинов� - Скопје се именуваат: 
- Лидија Грбевска, доктор на медицина, анестезио-

лог во Гинеколошка клиника Чаир-Скопје, 
- д-р Андреја Арсовски. 
 3. Ова  решение влегува во сила со  денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
         Бр. 17-5413/1                   Претседател на Владата 
8 декември  2003 година        на Република Македонија, 

       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1782. 
Врз основа  на член 96 од Законот за основното 

образование (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 
42/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 8 декември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ �11 ОКТОМВРИ�   

СКОПЈЕ  
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ОУ �11 Октомври� - Скопје се разрешуваат: 
- Борче Стефановски, 
- Весна Шуркова. 
2. За членови на Училишниот одбор на ОУ �11 Октом-

ври� - Скопје се именуваат: 
- Ивона Галиќ, дипл. новинар, вработена во ОТЕ, 
- Томе Дамјановски, дипл. новинар во пензија. 
 3. Ова  решение влегува во сила со  денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
         Бр. 17-5414/1                   Претседател на Владата 
8 декември  2003 година        на Република Македонија, 

       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1783. 
Врз основа  на член 96 од Законот за основното 

образование (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 
42/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 8 декември 2003 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ  ОДБОР НА ОУ �СВ. КИРИЛ 

И МЕТОДИЈ� - СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ОУ �Св. Кирил и Методиј� - Скопје се разрешуваат: 
- Благој Сарагинов, 
- Васка Стефановска. 
2. За членови на Училишниот одбор на ОУ �Св. Ки-

рил и Методиј� - Скопје се именуваат: 
- Перо Андонов, тех. секретар на МЗ �Коце Металец�, 
- м-р Билјана Сековска. 
 3. Ова  решение влегува во сила со  денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
        Бр. 17-5415/1                    Претседател на Владата 
8 декември 2003 година         на Република Македонија, 

       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1784. 
Врз основа  на член 96 од Законот за основното 

образование (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 
42/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 8 декември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УЧИЛИШНИОТ  ОДБОР НА ОУ �КОЧО РАЦИН�  

СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ОУ �Кочо Рацин� - Скопје се разрешуваат: 
- Весна Дамчевска - Илиевска, 
- Весна Велјановска - Миладинова. 
2. За членови на Училишниот одбор на ОУ �Кочо 

Рацин� - Скопје се именуваат: 
- Ирина Ставрева, дипл. професор по филозофија, 
- Марјан Николовски. 
 3. Ова  решение влегува во сила со  денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
         Бр. 17-5416/1                   Претседател на Владата 
8 декември  2003 година        на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1785. 
Врз основа  на член 96 од Законот за основното 

образование (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 
42/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 8 декември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УЧИЛИШНИОТ  ОДБОР НА ОУ �ЈАНЕ САНДАНСКИ�   

СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ОУ �Јане Сандански� - Скопје се разрешуваат: 
- Веби Рамадани, 
- Невин Агор. 
2. За членови на Училишниот одбор на ОУ �Јане 

Сандански� - Скопје се именуваат: 
- Миљазим Сакиповски, приватен стопанственик, 
- Апостол Кипровски. 
3. Ова  решение влегува во сила со  денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
         Бр. 17-5417/1                   Претседател на Владата 
8 декември  2003 година        на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
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1786. 
Врз основа  на член 96 од Законот за основното 

образование (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 
42/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 8 декември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ  ОДБОР НА ОУ �КОЛЕ  НЕ-

ДЕЛКОВСКИ� - СКОПЈЕ  
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ОУ �Коле Неделковски� - Скопје се разрешуваат: 
- Југослав Србиновски, 
- Бранка Илиевска. 
2. За членови на Училишниот одбор на ОУ �Коле 

Неделковски� - Скопје се именуваат: 
- Југослав Николовски, правник, шеф на Продавни-

ца во �Занатекс�, 
- Билјана Калинска, дипл. економист, раководител 

во ЈП �Македонски железници� - Подружница ЗОП - 
Скопје. 

 3. Ова  решение влегува во сила со  денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
         Бр. 17-5418/1                   Претседател на Владата 
8 декември  2003 година        на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1787. 
Врз основа  на член 96 од Законот за основното 

образование (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 
42/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 8 декември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ  ОДБОР НА ОУ �ЈОХАН 

ХАЈНРИХ ПЕСТАЛОЦИ� - СКОПЈЕ  
1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 

ОУ �Јохан Хајнрих Песталоци� - Скопје се разрешуваат: 
- Маргарита Пешева, 
- Панта Христовски. 
2. За членови на Училишниот одбор на ОУ �Јохан 

Хајнрих Песталоци � - Скопје се именуваат: 
- Мирјана Ќурдова, дипл. хемиски инженер, врабо-

тена во �Жито Скопје� - Скопје, 
- Благица Чочкова, дипл. инж.технолог. 
 3. Ова  решение влегува во сила со  денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
         Бр. 17-5419/1                   Претседател на Владата 
8 декември 2003 година         на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1788. 
Врз основа  на член 26 од Законот за јавните прет-

пријатија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/96, 6/2002 и 40/2003), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 8 декември 2003 го-
дина, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА ОД-
БОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНА-
НСИСКОТО РАБОТЕЊЕ  НА  ЈП �МАКЕДОНСКИ 

ЖЕЛЕЗНИЦИ� - СКОПЈЕ 
 
1. Милан Милошевски се разрешува од должноста 

член на Одборот за контрола на материјално-финанси-
ското работење на Јавното претпријатие �Македонски 
железници� - Скопје, на негово барање. 

 3. Ова  решение влегува во сила со  денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
        Бр. 17-5173/2                    Претседател на Владата 
8 декември  2003 година        на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
__________ 

1789. 
Врз основа  на член 100 став 2 од Законот за култура-

та (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98 и 49/2003),  Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 8 декември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА МУЗЕЈОТ НА МАКЕДО-
НИЈА-АРХЕОЛОШКИ, ЕТНОЛОШКИ И ИСТО-
РИСКИ - СКОПЈЕ ОД РЕДОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ 

 
1. Лилјана Шаламанов-Коробар се разрешува од 

должноста претседател на Управниот одбор на Музејот 
на Македонија- Археолошки, Етнолошки и Историски - 
Скопје од редот на вработените, а за член на Управниот 
одбор на Музејот од редот на вработените се именува 
Јасминка Чокревска - Филип, виш кустос во Музејот. 

2. Ова  решение влегува во сила со  денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
        Бр. 17-5203/2                    Претседател на Владата 
8 декември  2003 година        на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1790. 
Врз основа  на член 100 став 2 од Законот за култура-

та (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98 и 49/2003),  Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 8 декември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ  И ЧЛЕНОВИ НА  ДОМOT  НА КУЛТУРАТА  

�ЛАЗАР СОФИЈА ОВ� - КРАТОВО Н 
1. Од должноста претседател и членови на Управ-

ниот одбор на Домот на културата �Лазар Софијанов� - 
Кратово се разрешуваат: 
а) претседателот 
Цане Николовски, 
б) членовите: 
- Васе Ампов, 
- Страшо Арсовски, 
- Славољуб Стефановиќ, 
- Тодорка Стојчевска. 
2. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Домот на културата �Лазар Софијанов� - Кратово се 
именуваат: 
а) за претседател  
- Марија Петковска, дипл. правник, вработена во 

државниот завод за геодетски работи - ПЕ - Кратово, 
б) за членови: 
- Сашка Ивановска, дипл. професор, вработена во 

ДСУ �Митко Пенџуклиски� - Кратово, 
- Сандра Петковска, воспитувач во ЈУ за деца - дет-

ска градинка �Царка Андреева� - Кратово. 
Од редот на вработените: 
- Симеон Трпковски, библиотекар, 
- Живко Крстевски, раководител. 
3. Ова  решение влегува во сила со  денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
         Бр. 17-5202/2                   Претседател на Владата 
8 декември 2003 година         на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
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1791. 
Врз основа на член 100 став 2 од Законот за култура-

та (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98, и 49/03), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 8 декември 2003 година, донесе   

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА 
ДОМОТ НА КУЛТУРАТА �КРСТЕ МИСИРКОВ� -  

СВЕТИ НИКОЛЕ  
1. Од должноста претседател и членови на Управни-

от одбор на Домот на културата �Крсте Мисирков� - 
Свети Николе се разрешуваат:  
а) претседателот 
- Весна Апостолова, 
б) членовите: 
- Тони Спасовски, 
- Слободан Анчев, 
- Рахилка Коцева, 
- Ангел Банов. 
2. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Домот на културата �Крсте Мисирков� - Свети Николе 
се именуваат:  
а) за претседател 
- Елизабета Гулакова, дипл. историчар на уметноста,  
б) за членови: 
- Анета Ивановска, дипл. професор по македонски јазик, 

наставник во ОУ �Кирил и Методиј� - Свети Николе,  
- Милка Јованчева, вработена во АД �Џумајлија� - 

Лозово. 
Од редот на вработените: 
- Гордана Ѓорѓиевска, библиотекар, 
- Слободан Симонов, академски музичар. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

  Бр. 17-4413/2      Претседател на Владата      
8 декември 2003 година         на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1792. 
Врз основа на член 100 став 2 од Законот за култура-

та (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98, и 49/03), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 8 декември 2003 година, донесе   

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА 

НАРОДНИОТ МУ ЕЈ - КУМАНОВО З 
1. Од должноста претседател и членови на Управниот 

одбор на Народниот музеј - Куманово се разрешуваат:  
а) претседателот 
- Трајко Крстевски, 
б) членовите: 
- Драган Стојановски, 
- Киро Ристов, 
- Ленка Трајковска, 
- Перо Величковски. 
2. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Народниот музеј - Куманово се именуваат:  
а) за претседател 
- Благоја Кипријановски, дипл. правник,  
б) за членови: 
- Маја Антевска Додевска,  
- Миле Тренчевски, дипл. професор по уметност.  
Од редот на вработените: 
- Славица Митевска, препаратор, 
- Славица Цветановска, дипл. инж. архитект. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
Бр. 17-4476/2                     Претседател на Владата      

8 декември 2003 година         на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

1793. 
Врз основа на член 100 став 2 од Законот за култура-

та (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98, и 49/03), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 8 декември 2003 година, донесе   

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА 
МАТИЧНАТА БИБЛИОТЕКА �ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ� -  

ГЕВГЕЛИЈА  
1. Од должноста претседател и членови на Управни-

от одбор на Матичната библиотека �Гоце Делчев�- 
Гевгелија се разрешуваат: 

 а) претседателот 
- Петар Трајковски, 
б) членовите: 
- Атанас Атанасов, 
- Марсела Амповска, 
- Иван Костов, 
- Марјана Таневска. 
2. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Матичната библиотека �Гоце  Делчев�- Гевгелија се 
именуваат:  
а) за претседател 
- Александра Ќаева, дипл. професор по македонски 

јазик,  
б) за членови: 
- Дане Јанев, дипл. ликовен уметник,  
- Роберта Танева, дипл. правник. 
Од редот на вработените: 
- Веска Иванова, библиотекарски помошник, 
- Нада Марјановиќ, виш библиотекар. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 Бр. 17-4540/2                     Претседател на Владата      
8 декември 2003 година        на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1794. 
Врз основа на член 100 став 2 од Законот за култура-

та (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98, и 49/03), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 8 декември 2003 година, донесе   

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА  
МУЗЕЈОТ НА ГРАД  НЕГОТИНО - НЕГОТИНО  

1. Од должноста претседател и членови на Управни-
от одбор на Музејот на град Неготино - Неготино се раз-
решуваат:  
а) претседателот 
- Љупчо Соколов, 
б) членовите: 
- Душан Водасов, 
- Весна Стојковска, 
- Киро Ангелов, 
- Петар Ризов. 
2. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Музејот на град Неготино - Неготино се именуваат:  
а) за претседател 
- Пане Емшов, писател,  
б) за членови: 
- Костадинка Филипова, дипл. историчар на уметно-

ста со археологија,  
- Коста Ќупов, дипл. професор по француски јазик. 
Од редот на вработените: 
- Киро Ангеловски, виш кустос, библиотекар, 
- Петар Ризов, препаратор-документатор. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 Бр. 17-4542/2                     Претседател на Владата      
8 декември 2003 година        на Република Македонија, 
             Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 
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1795. 
Врз основа на член 100 став 2 од Законот за култура-

та (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98, и 49/03), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 8 декември 2003 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ПРИРОДОНАУЧНИОТ  

МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ  
1. Велбона Зенку се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор на Природонаучниот музеј на Македо-
нија, а за член на Управниот одбор на Музејот се имену-
ва Ристо Групче, кустос-советник во пензија. 

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

  Бр. 17-4538/2                    Претседател на Владата      
8 декември 2003 година         на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1796. 
Врз основа на член 100 став 2 од Законот за култура-

та (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98, и 49/03), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 8 декември 2003 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗАВОДОТ ЗА 
ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА,  
ПРИРОДНИТЕ РЕТКОСТИ И МУЗЕЈ - БИТОЛА 

 
1. Димитар Димитровски се разрешува од должноста 

претседател на Управниот одбор на Заводот за заштита 
на спомениците на културата, природните реткости и 
Музеј - Битола, а за претседател на Управниот одбор на 
Заводот се именува Драгица Симовска, дипл. археолог.  

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

  Бр. 17-5446/2       Претседател на Владата      
8 декември 2003 година         на Република Македонија, 
             Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

_________ 
1797. 
Врз основа на член 100 став 2 од Законот за култура-

та (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98, и 49/03), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 8 деке ври 2003 година, донесе  м

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА  

УМЕТНИЧКАТА ГАЛЕРИЈА - СКОПЈЕ  
1. Од должноста претседател и член на Управниот 

одбор на Уметничката галерија - Скопје, се разрешуваат:  
а) претседателот 
- Славко Лисичков, 
б) членот 
- Марјан Начевски. 
2. За претседател и член на Управниот одбор на 

Уметничката галерија - Скопје се именуваат:  
а) за претседател 
- Славица Алексовска, виш кустос во Уметничката 

галерија,  
б) за член 
- Ванчо Цонев, дипломиран економист.  
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

  Бр. 17-5302/2      Претседател на Владата      
8 декември 2003 година         на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

1798. 
Врз основа на член 7, став 2 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(�Службен весник на СРМ� бр. 27/86 и 17/91) и член 
36, став 5 од Законот за Владата на Република Македо-
нија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
59/2000 и 12/03), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 15.12.2003 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРА-
МАТА ЗА ПРЕМЕР, КАТАСТАР И ЗАПИШУВАЊЕ 
НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ ВО 2003 ГОДИНА 

 
Во Програмата за премер, катастар и запишување 

на правата на недвижностите во 2003 година (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 36/2003), во 
глава - I, точка А, потточка 1, во објект Прилеп, се до-
даваат зборовите: �Општина Кривогаштани на 1 КО: 
КО Кривогаштани - градежен реон, на површина од 
160 ха, во размер 1:1000�. 

- Во објект Радовиш, зборовите: �КО Ињево, 25 ха 
во размер 1:1000, (довршување на премер)�, се бришат. 
Во точка 6, потточка 6.1., �алинеите 5 и 6�, се бри-

шат. 
- Во потточка 6.2., во алинеја 1, зборовите: �Слп, 

Белештевица, Бузалково, Сливник, Рлевци, Дреново�, 
се бришат, бројот �10840 ха� се заменува со бројот 
�6562 ха�, бројот �175 ха� се заменува со бројот �70 
ха� и се додава нова алинеја, која гласи: 

�- Општина Штип на 8 КО:  Доброшани, Јамуларци, 
Црешка, Скандалци, Едеклерци, Топлик, Хаџи-Хамза-
ли и Хаџи-Сејдели�. 
Во точка 7, �алинеја 1� се заменува со нова алинеја, 

која гласи: �Гази Баба на 1 КО: Гази Баба�, а �алинеја 
2�, се брише. 
Во точка 9, во алинеја 6, бројот 2 се заменува со 

бројот �1�, и зборовите: �и Дебреше�, се бришат; 
- во алинеја 7, бројот 3 се заменува со бројот �1�, и 

зборовите: �Мал Папрадник и Новак�, се бришат; 
- во алинеја 10, бројот 3 се заменува со бројот �2�, и 

зборот �Боиште�,  се брише; 
- во алинеја 17, бројот 2 се заменува со бројот �1�, и 

зборовите: �и Велестово�, се бришат; 
- алинеја 20, се брише;  
- во алинеја 21, бројот 4 се заменува со бројот �2� и 

зборовите: �Бонче, Марул и Подмол�, се заменуваат со 
зборот �Загорани�; 

- во алинеја 22, бројот 4 се заменува со бројот �5�, и 
после зборот �Козбунар�, се додава зборот �Штурово�; 

- во алинеја 27, бројот 1 се заменува со бројот �2�, а 
зборот �Штип-дел� се заменува со зборовите: �Долани 
и Драгоево�. 
После алинеја 28, се додава нова алинеја која гласи: 
�- Кривогаштани на 3 КО (Годивје, Кореница и Бо-

ротино)�. 
Во точка 10, во алинеја 1, бројот 2 се заменува со 

бројот �1�, и зборовите: �и Новак�, се бришат; 
- во алинеја 10, бројот 3 се заменува со бројот �4�, и 

после зборот Табановце, се додава зборот �Агино Село�; 
- алинеја 12, се брише; 
- во алинеја 13, бројот 4 се заменува со бројот �2� и 

зборовите: �Бонче, Марул и Подмол�, се заменуваат со 
зборот �Загорани�; 

-  во алинеја 21, бројот 1 се заменува со бројот �2� и 
после зборот �Градско Балдовци�, се додаваат зборови-
те: �и Рич�. 
По алинеја 26, се додаваат три нови алинеи кои гласат: 
�- Виница на 2 КО (Грљани и Калиманци); 
- Штип на 2 КО (Долани и Драгоево); 
- Кривогаштани на 5 КО (Обршани, Пашино Рувци, 

Годивје, Кореница и Боротино)�. 
Во точка 12, во алинеја 1, бројот 3 се заменува со бро-

јот �2�, и  зборовите: �Владимирово - дел�, се бришат; 



19 декември 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 17 
 

-  во алинеја 2, бројот 2 се заменува со бројот �1� и 
зборовите: �Битола 4-дел�, се бришат; 

- алинеја 4, се брише; 
- во алинеја 5, бројот 3 се заменува со бројот �2� и 

зборовите: �и Удово�, се бришат; 
- во алинеја 6, бројот 4 се заменува со бројот �3� и 

зборовите:  �и Калиманци�, се бришат; 
- во алинеја 8, бројот 2 се заменува со бројот �1� и 

зборовите: �и Дебреше�, се бришат; 
- алинеја 9, се брише; 
- алинеја 11, се брише; 
- во алинеја 12, бројот 3 се заменува со бројот �1� и 

зборовите: �Демир Хисар, и Утово�, се бришат; 
- во алинеја 13, бројот 7 се заменува со бројот �6� и 

зборот �Сопот�, се брише; 
- во алинеја 16, зборот �Челопеци�, се заменува со 

зборот �Бигор Доленци�; 
- алинеја 17, се брише; 
- алинеја 20, се брише; 
- во алинеја 22, бројот 2 се заменува со бројот �1� и 

зборовите: �и Пресил-Милошево�, се бришат; 
- во алинеја 23, бројот 3 се заменува со бројот �2� и 

зборовите: �и Винце�, се бришат; 
- во алинеја 25, бројот 3 се заменува со бројот �6� и 

зборот �Криволак�, се заменува со зборовите: �Црвени 
Брегови 1, Брусник, Пештерница и Липа�; 

- во алинеја 26, бројот 4 се заменува со бројот �3� и 
зборовите: �и Велестово�, се бришат; 

- во алинеја 27, бројот 2 се заменува со бројот �1� и 
зборот �Веселчани�, се брише; 

- во алинеја 31, зборот �Воиславци�  се заменува со 
зборот �Држани�; 

- во алинеја 32, бројот 6 се заменува со бројот �5� и 
зборовите: �и Ресен-дел� се бришат; 

- во алинеја 33, бројот 3 се заменува со бројот �2� и 
зборот �Пеширово�, се брише; 

- во алинеја 36, зборот �Градско Балдовци� се заме-
нува со зборот �Рич�; 

- алинеја 37, се брише; 
-алинеја 38, се брише; 
- во алинеја 39, бројот 3 се заменува со бројот �2� и 

зборот �Дрвош�, се брише; 
- во алинеја 41, бројот 7 се заменува со бројот �5� и 

зборовите: �Отовица, Караслари и Џидимирци�, се 
бришат; 

- алинеја 42, се брише; 
- во алинеја 43, бројот 5 се заменува со бројот �4� и 

зборот �Штип-дел�, се брише; 
- алинеја 45, се брише. 
По алинеја 45, се додаваат 4 нови алинеи кои гла-

сат: 
�- Градско на 2 КО (Грнчиште и Скачинци); 
- Демир Капија на 2 КО (Иберли и Челевец); 
- Џепчиште на 2 КО (Једоарце и Сетоле); 
- Теарце на 1 КО (Брезно)�. 
Во точка 14, потточка 14.2, во алинеја 1, зборот 

�Владимирово� се заменува со зборот �Ратево�; 
- Во алинеја 2, зборот �Пирава�, се брише; 
Потточката 14.7, се брише; 
Точката 15, се брише; 
Во точка Б, точка 2, се брише. 
Во точка 3, потточка 3.1, се заменува со нова пот-

точка 3.1. која гласи: 
�3.1. Извршување на геодетски работи за потребите 

на државните  органи и министерства: 
3.1.1. За потребите на Министерството за економија: 
- да се изготват податоци за градежното земјиште 

кое го користат најголемите претпријатија во државата, 
по претходно доставен список за 165 претпријатија, 
согласно Заклучокот на Владата на Република Македо-
нија од седницата одржана на ден 19.05.2003 година, а 
во врска со Уредбата за начинот и постапката за отуѓу-
вање на градежно земјиште, а сопственост на Републи-
ка Македонија; 

- да се евидентира-запише целокупниот имот на 
претпријатијата загубари на територијата на Република 
Македонија, како основ за остварување на ФЕСАЛ 2 
Аранжман, по претходно доставен список од Мини-
стерството за економија; 

3.1.2. За потребите на Министерството за одбрана: 
- да се изготват податоци и да се евидентира -запи-

ше целокупниот имот- касарни во сопственост на Ре-
публика Македонија, кои се предмет на отуѓување, сог-
ласно Одлуката на Владата на Република Македонија 
за отуѓување на недвижни средства бр. 23-2086/1 од 
21.04.2003 година (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 51/2003). 

3.1.3. За потребите на Министерството за земјоде-
лство, шумарство и водостопанство: 

- изготвување на податоци за земјоделското земји-
ште - сопственост на државата, за давање на истото на 
плодоуживање на одредени категории социјално нео-
безбедени лица, согласно Одлуката на Владата на Ре-
публика Македонија за давање на земјоделско земји-
ште, во сопственост на државата, на плодоуживање на 
одредени категории социјално необезбедени лица бр. 
23-3590/1 од 28.07.2003 година (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 31/2003). 

3.1.4. За потребите на Министерството за транспорт 
и врски: 

- да се изготват податоци за нереализирани лока-
ции-земјиште во сопственост на Република Македонија 
и да се изработи датотека, а со цел отуѓување на истото 
за изградба на објекти за повеќе намени, по претходно 
доставени седум прегледи со Анекс на истите од Ми-
нистерството за транспорт и врски. 

3.1.5. За потребите на Министерството за труд и со-
цијална политика: 

- да се изготват податоци и да се евидентира -запи-
ше целокупниот имот - одморалиштата,  сопственост 
на Република Македонија по претходно доставен спи-
сок на истите од Министерството за труд и социјална 
политика. 

3.1.6. За потребите на Министерството за финансии 
- Управа за имотно правни работи: 

- да се изготват податоци за имотот на политичките 
партии, евидентиран-запишан во катастарска евиден-
ција�. 
Во точка В, точка 1, зборовите: �Работилиште Радо-

виш: 2 катастарски општини: Злеово 1742 ха. и Покрај-
чево 659 ха�, се бришат. 
Во точка 2, во алинеја 2, бројот 4 се заменува со 

бројот �5�, а по зборовите: �Горно Јаболчиште�, се до-
дава зборот �Рлевци�. 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
  Бр. 23-5180/1                    Претседател на Владата 

15 декември 2003 година       на Република Македонија, 
       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1799. 
Врз основа на член 7 став 1 точка 9, а согласно член 

26 од Законот за заштита на растенијата (�Сл. весник 
на РМ� бр. 25/98 и 6/2000), министерот за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство, издава 

 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КАРАНТИНСКИ НАДЗОР  
ПРИ УВОЗ НА САДЕН МАТЕРИЈАЛ НА ПОВЕЌЕ-

ГОДИШНИ РАСТЕНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа наредба се определува карантински надзор 

на видовите саден материјал на повеќегодишни расте-
нија од увоз со кои можат да се пренесат карантински 
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растителни болести и штетници, чие присуство не мо-
же да се утврди при задолжителниот здравствен прег-
лед на граничен премин (скриени зарази) и условите 
под кои се следи здравствената состојба на садниот ма-
теријал кај крајниот корисник на местото на садењето. 

 
Член 2 

Оваа наредба се однесува на живи растенија и сите 
делови за размножување (растенија во садови со земја, 
садници, калем - гранчиња, млади гранки, подлоги, фи-
данки, сејаници, окуланти и др.), освен плодови и семе, 
на садниот материјал и тоа: 

 
Ред. 
број 

Видови саден 
материјал 

Карантински растителни 
болести и штетници 

 
1 Rosaceae; Malus - 

по потекло од сите 
земји 

Gymnosporangium 
spp.neevr. 

Monilinia fructicola 
Phylosticta solitaria. 

Apple proliferation phytoplasma
Cherry rasp leaf virus 

Erwinia amylovora 
2 Prunus - по потекло 

од сите земји 
Apiosporina morbosa 
Monilinia fructicola 

Cherry rasp leaf virus 
Peach Amercan mosaic virus 

PlumAmerican line patern ilarvirus
Peach rosette mosaic nepovirus

Apple proliferation phut 
Plum pox virus 

Erwinia amylovora 
3 Chaenomeles - по по-

текло од сите земји 
Monilinia fructicola 

4 Crataegus - по потекло 
од сите земји 

Gymnosporangium spp.neevr.
Phyllosticta solitaria 
Monilinia fructicola 

5 Cidonia - по потекло 
од сите земји 

Gymnosporangium spp.neevr.
Monilinia fructicola 
Erwinia amylovora 

6 Pyrus - по потекло од 
сите земји 

Gymnosporangium spp.neevr.
Monilinia fructicola 

Conotrachelus nenuphar 
Cydia prunivora 

Aleurocanthus woglumi 
Erwinia amilovora 

7 Photinia - по потекло 
од сите земји 

Gymnosporangium spp.neevr.

8 Rubus - по потекло од 
сите  земји  

Hamaspora longissima (Thum)
Korn Apple mosaic virus in 

Rubus (soj SAD) 
Raspberry leaf curi virus 

9 Rutaceae:Citrus, 
Fortunela, Poncirus, 
Aeglopsis, Afraegle, 

Pamburus, Clause и хи-
бриди од родот Citrus, 
Fortuneli i poncirus - по
потекло од сите земји 

Citrus greening bacterium 
Xantomonas campestris pv.citri

Citrus tristeza virus 
Aleurocanthus woglumi Ashby

Diaphorina citri (Kuway) 
Toxoptera citricida (Kirk.) 
Tryoza erytreae (Del G.) 
Radopholus citrophilus 

Huettel et al. 
R.similis (Cobb) Thorne 

10 Umbelliferae: Arracacia
- по потекло од сите 

земји 

Citrus tristeza virus 

11 Vitaceae: Vitis - по по-
текло од сите земји 

Grapevine Flavescence doree 
MLO Xanthomonas ampelina

Panagopoulos 
Aleurocanthus woglumi* 

Ashby 
Xylella fastidiosa* 

Член 3 
Увозникот на садниот материјал за сопствени потре-

би на повеќегодишни растенија од член 2 на оваа на-
редба на граничниот инспектор за заштита на растени-
јата со одобрението за увоз и пријавата доставува и по-
датоци за локацијата на садењето КО (катастарска оп-
штина) и број на КП (катастарска парцела) на кој ќе 
биде засаден увезениот саден материјал. 
Ако пратката е наменета за понатамошна продажба 

во регистрирани објекти согласно член 17 од Законот 
за семенски материјал, саден материјал и материјал за 
размножување, признавање, одобрување и заштита на 
сорта (�Службен весник на РМ� бр. 41/2000) врз основа 
на документите што ја придружуваат пратката и прија-
вата, граничниот инспектор за заштита на растенијата 
изготвува Фито санитарен контролен лист, кој е даден 
во прилог на оваа наредба и е нејзин составен дел. 
За пратката од став 2 на овој член увозникот на сад-

ниот материјал доставува податоци за крајниот корис-
ник, за локацијата на садењето - КО (катастарска оп-
штина) и КП (катастарска парцела). До добивањето на 
овие податоци пратката е под карантински надзор на 
Државниот инспекторат за земјоделство на место опре-
делено со фитосанитарниот контролен лист. 
Увозникот доставува извештај до Управата за зашти-

та на растенијата и Државниот инспекторат за земјо-
делство за продадените количини односно преостана-
тите количини на садниот материјал. 
До добивањето на податоците од став 2 на овој член 

пратката на садниот материјал од увоз ја чува увозни-
кот под надзор на инспектор од Државниот инспекто-
рат при Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство.  

Член 4 
Здравствената состојба на садниот материјал кај 

крајниот корисник се следи со одгледување на растени-
јата и нивниот развој на определена парцела на крајни-
от корисник и тоа во траење од две до три вегетациони 
периоди.  

Член 5 
Здравствена контрола во текот на вегетацијата се 

прави најмалку два пати и на другите растенија заради 
утврдување на домаќинот на карантинските болести и 
штетници во околина до 100 метри околу парцелата на 
која се одгледуваат растенијата од увоз. 
Додека трае проверката на здравствената состојба на 

материјал, тие растенија и нивни делови не смеат да се 
размножуваат ниту да се изнесуваат од определената 
парцела или да се преместуваат на друга парцела. 

 
Член 6 

Сите трошоци за следењето на здравствената состојба 
како и евентуалните трошоци за уништување на расте-
нијата, ги поднесува увозникот, ако со тоа следење се 
откријат карантински растителни болести и штетници. 

 
Член 7 

Со денот на влегување во сила на оваа наредба пре-
станува да се применува Наредбата за видовите поса-
дочен материјал на повеќегодишни растенија од увоз 
што подлежат на следење на здравствената состојба кај 
крајниот корисник и условите на тоа следење (�Сл. 
лист на СФРЈ� бр. 64/1991).  

 
Член 8 

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

 
     Бр. 10-11731/1         Министер, 
ноември 2003 година               Славко Петров, с.р. 
           Скопје 
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1800. 
Врз основа на член 57 од Законот за семенски мате-

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

 
Л И С Т А 

НА НОВИ ОДОБРЕНИ СОРТИ НА СТРАНСКИ 
ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Вид на 
растение 

Ознака на  
сортата 

 

Година на 
воведување 
на сортата 

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

Г. ГРАДИ-  
НАРСКИ 
РАСТЕНИЈА 

   

Г.23. 
Lycopersicum 
esculentum L- 
домат во 
заштитен 
простор 

 
Aria F1 
 
 
 

 
2003 
 
 
 

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

 Hilario F1 
 
 
 

2003 
 
 
 

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

 Jaguar F1 2003 Seminis Vegetable 
Seeds-Holland 
�Агрохемија�  
ул. �Франклин  
Рузвелт� бр. 22,  
Скопје 

 Durinta 2003 Western seeds 
Europe-Holland 
�Агро Јуником� 
ДОО ул. �Трифун 
Хаџијанев� бр.1/7, 
Скопје 

 Dominique 2003 Hazera Genetiss- 
Izrael 
�Агро Јуником� 
ДОО ул. �Трифун 
Хаџијанев� бр.1/7, 
Скопје 

 Francesca 
 
 
 
 

2003 
 
 
 
 

Hazera Genetiss- 
Izrael 
�Агро Јуником� 
ДОО ул. �Трифун 
Хаџијанев� бр.1/7, 
Скопје 

Г.14. 
Capsicum 
annum L- 
пиперка во 
заштитен 
простор 

Piruet (ТП1) 2003 Syngenta seeds BV- 
Holland 
ДООЕЛ �Холма�- 
ул.�Маршал Тито� 
бр. 109, Струмица 

 
         Бр. 08-11623/1                       Министер, 
10 декември 2003 година                Славко Петров, с.р. 
               Скопје 

___________ 
1801. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(�Службен весник на СРМ� бр. 27/86 и 17/91), Држав-
нио  завод за геодетски работи донесува т

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН   
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите за катастарската општина Еднокуќево - 
Општина Босилово. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 
Со денот на примената на катастарот на недвижно-

стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Еднокуќево, 
установен според Законот за премер и катастар на зем-
јиштето (�Службен весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78). 

 
  Бр. 09-7972/1                                 Директор, 

15 декември 2003 година          Бисера Јакимовска,с.р. 
             Скопје 

__________ 
1802. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(�Службен весник на СРМ� бр. 27/86 и 17/91), Држав-
нио  завод за геодетски работи донесува т

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН   
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите за катастарската општина Облешево - Оп-
штина Облешево. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 
Со денот на примената на катастарот на недвижно-

стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Облешево, 
установен според Законот за премер и катастар на зем-
јиштето (�Службен весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78).  

  Бр. 09-7974/1                                 Директор, 
15 декември 2003 година          Бисера Јакимовска,с.р. 
            Скопје 

__________ 
1803. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(�Службен весник на СРМ� бр. 27/86 и 17/91), Држав-
нио  завод за геодетски работи донесува т

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН   
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите за катастарската општина Кореница - Оп-
штина Кривогаштани. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 
Со денот на примената на катастарот на недвижно-

стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Кореница, 
установен според Законот за премер и катастар на зем-
јиштето (�Службен весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78).  

  Бр. 09-7973/1                                Директор, 
15 декември 2003 година          Бисера Јакимовска,с.р. 

       Скопје 
__________ 

1804. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(�Службен весник на СРМ� бр. 27/86 и 17/91), Држав-
ниот завод за геодетски работи, донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите за катастарската општина Живење-Општина 
Орашац. 
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Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 
Со денот на примената на катастарот на недвижно-

стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Живење, уста-
новен според Законот за премер и катастар на земји-
штето (�Службен весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78). 

 
   Бр. 09-8084/1                                Директор, 

18 декември 2003 година         Бисера Јакимовска, с.р. 
         Скопје 

___________ 
1805. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 70/1992), на седницата одржана на 26 ноем-
ври 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Не се поведува постапка за оценување на устав-

носта на членот 149 точката 2 со насловот �работно 
искуство�, точката 4 став 2 со насловот �вид и значење 
на работното место�, точката 5 со насловот �работен 
стаж� и членот 150 став 2 од Колективниот договор за 
уредување односно доуредување на правата, обврските 
и одговорностите од работен однос во Јавното прет-
пријатие Службен весник на Република Македонија, 
ц.о. Скопје, бр. 0101-1852 од 10 јуни 2003 година. 

2. Марија Лељохин од Скопје, лично и во името на 
група потписници, на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија му поднесе иницијатива за оценување на устав-
носта на одредбите од Колективниот договор на ниво на 
работодавец означени во точка 1 од ова решение.  
Во иницијативата и дополнувањето на иницијатива-

та се наведува дека според содржината на оспорената 
точка 2 со наслов �работно искуство� од членот 149 на 
Договорот на ниво на работодавец, работното искуство 
требало да се сфати како општа категорија, а не како 
специфицирано работно искуство во конретното прет-
пријатие. 
По однос на оспорената точка 4 став 2 со наслов 

�вид и значење на работното место� од истата одредба, 
во иницијативата и дополнувањето на иницијативата се 
наведува дека бил предвиден критериум кој не постоел 
како таков во гранковиот колективен договор, а овој 
нов критериум бил во зависност од работното место на 
кое работникот работел претходните 5 години. 
Заедничко за сите оспорени точки, вклучувајќи ја и 

точката 5 на наведената одредба со наслов �работен 
стаж�, било тоа што трите критериуми ги ставале во 
поповолна состојба работниците кои работеле подолг 
временски период во истото претпријатие, наспроти 
работниците кои работеле пократко или пак претходно 
оствариле работен стаж и кај друг работодавец. На тој 
начин, работниците со подолг работен стаж кај ист ра-
ботодавец, при бодирањето за нивното прогласување 
за технолошки вишок, добивале двапати поголем број 
на бодови по однос на останатите работници, што 
претставувало повреда на членот 9 став 2 и членот 32 
став 2 од Уставот. 
Повреди на истите уставни одредби биле направени 

и со оспорениот член 150 од Колективниот договор на 
ниво на работодавец, а на начин што не било направе-
но бодирање на работниците, кои работеле на работни 
места со предвиден само еден извршител и кое работно 
место било укинато. Бидејќи, за сите вработени важеле 
истите законски одредби и услови смета дека се повре-
дени уставните принципи за еднаквост на граѓаните и 
достапност на секое работно место на секого под една-
кви услови. 

Во дополнувањето на иницијативата посебно се 
нагласува дека оспорените одредби не се во директна 
спротивност со одредбите од Законот за работните од-
носи, туку истите биле во директна спротивност со на-
ведените уставни одредби. 
Врз основа на изнесените наводи, се предлага Су-

дот да поведе постапка за оценување на уставноста на 
оспорените одредби и нивно поништување. Воедно се 
предлага Судот да донесе решение за запирање на из-
вршувањето на Одлуката бр. 0202-2085 од 27 јуни 2003 
година за прогласување на работници за технолошки 
вишок, донесена од Управниот одбор на Претпријатие-
то, како и на сите поединечни решенија за престанок 
на работниот однос, донесени врз основа на Одлуката. 
Посебниот предлог се заснова на можноста од настану-
вање на егзистенцијални проблеми за работниците и 
нивните семејства. 

3. Судот на седницата утврди дека според содржи-
ната на членот 149 став 1 од Колективниот договор за 
уредување односно доуредување на правата, обврските 
и одговорностите од работен однос во Јавното прет-
пријатие Службен весник на Република Македонија, 
ц.о. Скопје, бројот и структурата на работниците на 
кои ќе им престане работниот однос со отказ поради 
економски, технолошки, структурални или слични про-
мени се утврдува врз основа на осум критериуми раз-
работени во посебни точки. Во иницијативата се оспо-
руваат точката 2, точката 4 став 2 и точката 5 од оваа 
одредба. 
Во оспорената точка 2 со наслов �работно искус-

тво� е предвидено овој критериум да се вреднува спо-
ред бројот на годините поминати на работа во јавното 
претпријатие и тоа за секоја година работен стаж по 1 
бод.  
Точката 4 е со наслов �вид и значење на работното 

место�. Во оспорениот став 2 од оваа точка е предвиде-
но дека во зависност од работното место на кое работ-
никот работел во Јавното претпријатие претходните 5 
години, на работникот му следуваат 5 бода за работа на 
исто или слично работно место, односно 2 бода за ра-
бота на друго работно место. 
Според содржината на точката 5 со наслов �работен 

стаж� овој критериум се вреднува според бројот на го-
дините утврдени како вкупен стаж и тоа за секоја годи-
на по 1 бод. 
Во членот 150 став 1 од Колективниот договор е 

определено дека работниот однос поради економски, 
технолошки, структурални или слични промени му 
престанува на оној работник кој има најмалку бодови 
во секторот. 

4. Согласно член 9 став 2 од Уставот граѓаните 
пред Уставот и законите се еднакви. 
Согласно член 32 став 2 и 5 од Уставот секому, под 

еднакви услови, му е достапно секое работно место, а 
остварувањето на правата на вработените и нивната по-
ложба се уредуваат со закон и со колективни договори. 
Во член 129 став 1 од Законот за работните односи 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
80/1993, 3/1994, 14/1995, 53/1997, 59/1997, 21/1998, 
25/2000, 34/2000, 3/2001, 50/2001, 25/2003 и 40/2003) е 
определено дека структурата на работниците на кои ќе 
им престане работниот однос со отказ поради економ-
ски, технолошки, структурални или слични промени се 
утврдува врз основа на критериумите утврдени со ко-
лективниот договор на ниво на работодавец, односно 
со колективен договор на ниво на гранка, доколку ра-
ботодавецот има потпишано таков договор. 
Според член 77 од Општиот колективен договор за 

јавните служби, јавните претпријатија, државните ор-
гани, органите на локалната самоуправа и други прав-
ни лица кои вршат нестопанска дејност (�Службен вес-
ник на РМ� бр. 39/1994, 47/2000 и 73/2001) бројот и 
структурата на работниците на кои им престанува ра-
ботниот однос поради економски, технолошки, струк-
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турални или слични промени се утврдува врз основа на 
критериумите: стручна подготовка и квалификација, 
работно искуство, успешност на работењето, вид и зна-
чење на работното место, работен стаж, возраст, здрав-
ствена состојба и економско-социјалната состојба. 
Иста содржина има и членот 110 од Колективниот до-
говор за државните, правосудните и органите на локал-
ната самоуправа на Република Македонија (�Службен 
весник на РМ� бр. 53/1995 и 11/1998). 
Во член 79 од Општиот колективен договор за несто-

панската дејност е определено дека со колективен дого-
вор на ниво на гранка, односно на ниво на работодавец, 
се утврдуваат и други критериуми и нивно вреднување 
со бодови, преку кои се утврдува приоритет за задржу-
вање на работното место на работниците од член 77. 
Според член 112 од гранковиот колективен договор 

со колективен договор на ниво на работодавец, се утвр-
дуваат и други критериуми и нивно вреднување со бо-
дови, преку кои се утврдува приоритетот за задржува-
ње на работното место на работниците од член 110. 

5. Во конкретниот случај, од наводите во иниција-
тивата и нејзиното прецизирање произлегува дека не се 
доведува во прашање законитоста на оспорените 
одредби, туку нивната уставност. Ова од причина што 
во дополнувањето и појаснувањето на иницијативата 
децидно се наведува дека оспорените одредби немаат 
директна спротивност со одредбите од Законот за ра-
ботните односи. 
Заеднички навод за сите оспорени одредби од Коле-

ктивниот договор е дека трите критериуми предвидени 
во точка 2, точка 4 став 2 и точка 5 од членот 149 ги 
ставале во поповолна положба работниците кои рабо-
теле подолг временски период во истото претпријатие, 
наспроти работниците кои работеле пократко или пак 
претходно оствариле работен стаж и кај друг работода-
вец. На тој начин се повредувале членот 9 став 2 и чле-
нот 32 став 2 од Уставот. 
Според оценка на Судот, оспорените одредби од 

Колективниот договор не би можеле да се доведат под 
сомнение по однос на нивната согласност со уставните 
одредби. 
Прашањата за престанок на работниот однос пора-

ди економски, технолошки, структурални и слични 
промени се уредуваат со Законот за работните односи 
и со колективните договори, а во тие рамки, покрај на-
ведените критериуми утврдени со закон, може да се 
утврдат и вреднуваат и други критериуми во зависност 
од природата и карактерот на работата кај конкретниот 
работодавец, преку кои критериуми ќе се определи 
приоритетот за задржување на работниците на работ-
ното место.  
Работодавецот може да определи и други критериу-

ми што не се предвидени, а според овластувањето од 
членот 79 од Општиот колективен договор за несто-
панската дејност и членот 112 од Колективниот дого-
вор на ниво на гранка. 
Предвидувањето на определени односи со колекти-

вен договор, како и обемот на правата на учесниците 
во колективното договарање зависат од волјата на 
учесниците, при што колективниот договор не може да 
пропише помали права, ниту пак, да ги менува односи-
те утврдени со закон, но може да разработува односи 
точно определени со закон, како и да уредува права 
што воопшто не се предмет на законско регулирање. 
Работниот однос по својата правна природа претставу-
ва договорен однос помеѓу работникот и работодаве-
цот. Оттука, не би можело да се прифати дека предви-
дувањето нов критериум во точката 4 став 2 од Догово-
рот не е во согласност со уставните одредби. 
Имено, според членот 9 став 2 од Уставот граѓаните 

пред Уставот и законите се еднакви, а материјата на 
трудовото право општо се регулира со Законот за ра-
ботните односи, кој пак остава можност правата, обвр-
ските и одговорностите на работниците и на работо-
давците да се доуредат со колективните договори на 
трите нивоа. 

Во Уставот е содржано овластување за регулирање 
на условите за престанок на работниот однос на работ-
никот со закон и со колективните договори (член 32 
став 5) и имајќи предвид дека тие услови во Колектив-
ниот договор се уредени во согласност со природата и 
карактерот на работата кај работодавецот, пред Судот 
не се постави прашањето за согласноста на оспорените 
одредби со членот 32 став 2 и 5 од Уставот. 

6. Според Судот, оспорениот член 150 став 1 од Ко-
лективниот договор не би можел да се доведе под сом-
нение по однос на неговата согласност со членот 9 став 
2 од Уставот, а врз основа на наводот за нееднаква по-
ложба на вработените, бидејќи токму оваа одредба 
претставува операционализација на овластувањето на 
работодавецот да го утврди објективниот критериум за 
престанок на работниот однос на работникот. Преста-
нок на работниот однос по овој основ, врз основа на 
оспорената одредба, ќе му биде изречен на оној работ-
ник кој добил најмалку бодови во спроведената по-
стапка за прогласување за технолошки вишок.  

7. Од наводите на иницијативата и нејзиното допол-
нување, произлегува дека несогласноста на членот 149 
точка 2 од Договорот со уставните одредби се состоела 
и во тоа што работодавецот под критериумот работно 
искуство подразбирал специфицирано работно искус-
тво во конкретното претпријатие, а овој критериум мо-
жело единствено да се цени како општа категорија. Ка-
ко причина за оспорување на членот 150 од Договорот 
се наведува и тоа дека не е во согласност со уставните 
одредби бидејќи работодавецот не направил бодирање 
за работа на работно место со предвиден само еден из-
вршител. 
Според Судот, вака изнесените наводи претставува-

ат барање за толкување на правилната примена на 
предвидените критериуми за престанок на работниот 
однос во конкретното претпријатие, што не е надлеж-
ност на Уставниот суд согласно член 110 од Уставот. 

8. Врз основа на изнесеното, судот одлучи како во 
точката 1 од ова решение. 

9. Ова решение Судот го донесе во состав од прет-
седателот на Судот Лилјана Ингилизова-Ристова и су-
диите: д-р Трендафил Ивановски, Мирјана Лазарова 
Трајковска, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р 
Зоран Сулејманов. 

 
       У.бр. 132/2003          Претседател 
26 ноември 2003 година   на Уставниот суд на Република 
            Скопје            Македонија, 
          Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р. 
_______________________________________________ 

 
AKТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ 

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

36. 
Врз основа на член 165 од Законот за пензиското и 

инвалидското осигурување (�Сл. весник на Република 
Македонија� бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00 и 
50/01), а во врска со член 12 став 2 од Уредбата за кан-
целариско и архивско работење (�Сл. весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 58/96), директорот на Фондот на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македони-
ја, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

1. За водење на евиденција за пензиските предмети 
за право на пензии по меѓународни договори за соци-
јално осигурување се воспостави Уписник со содржина 
дадена во прилог кој е составен дел на решението. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето.  
         Бр. 03-6139/1      Директор, 
10 декември 2003 година         Бошко Китановски, с.р. 
              Скопје 
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___________ 37. 38. Врз основа на член 165 од Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување (�Сл. весник на Република 
Македонија� бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00 и 
50/01), а во врска со член 12 став 2 од Уредбата за кан-
целариско и архивско работење (�Сл. весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 58/96), директорот на Фондот на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македони-
ја, го донесе следното 

Врз основа на член 165 од Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување (�Сл. весник на Република 
Македонија� бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00 и 
50/01), а во врска со член 12 став 2 од Уредбата за кан-
целариско и архивско работење (�Сл. весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 58/96), директорот на Фондот на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македони-
ја, г  донесе следното о

  
Р Е Ш Е Н И Е  Р Е Ш Е Н И Е  1. За водење на евиденција за пензиските предмети 

со примена на меѓународните договори со државите од 
поранешна Југославија, за кои се овластени подрачните 
единици се воспостави Уписник со следната содржина 
дадена во прилог кој е составен дел на решението. 

1. За водење на евиденција за пензиските предмети 
за кои се овластени филијалите и деловниците на Фон-
дот, се воспостави Уписник со содржина дадена во 
прилог кој е составен дел на решението. 

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

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

         Бр. 03-6138/1      Директор,          Бр. 03-6136/1      Директор, 
10 декември 2003 година         Бошко Китановски, с.р. 10 декември 2003 година         Бошко Китановски, с.р. 
              Скопје               Скопје 
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_______________________________________________ 
Oгласен дел 
 

С У Д С К И    О Г Л А С И 
 

OСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Пред овој суд е поднесена тужба за поништување 

на упис во судскиот регистар од тужителот Богданов-
ски Петре од Скопје, против тужените Друштво за про-
изводство и преработка на дрво, трговија и услуги 
ОКСИА-БРОС Петре и Милорад ДОО Гевгелија, Ми-
лорад Јовчевски, Добрев Димитар Иванов и Друштво 
за трговија, инженеринг и услуги МЕДИЈАН ТРЕЈД 
Горан и др. ДОО Скопје. 
Се повикува тужениот Добрев Димитар Иванов, да 

се јави во судот или да постави полномошник кој ќе ги 
застапува неговите интереси во рок од 30 дена сметано 
од денот на објавувањето на огласот. Во спротивно, не-
говите интереси ќе ги застапува посебниот старател 
Никола Миловановиќ, адвокат од Скопје, ул. �Пајко 
Маало� бр. 1, кој е поставен со решение на ЈУ Меѓуоп-
штински центар за социјална работа на град Скопје-

Скопје бр. 3020-672 од 27.11.2003 година, се до право-
силното окончување на постапката што се води при 
овој суд, односно се додека не се јави тужениот или не-
говиот полномошник пред судот. 
Од Основниот суд Скопје I-Скопје, XVI.П. бр. 

1351/2002.                                                                (33542) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 
Основниот суд во Велес во парничниот предмет П. 

бр. 1903/03 по предлог на полномошникот на тужите-
лот на Мајнов Петре од Велес, против тужениот Ка-
дриев Аднан од Велес, сега со непознато место на жи-
веење  и престојување, за привремен застапник на ту-
жениот Кадриев Аднан го постави судскиот приправ-
ник со положен правосуден испит во Основниот суд во 
Велес, Наташа Мишева, согласно член 78 став 2 точка 
5 од ЗПП. 
Привремениот застапник ги има сите права и долж-

ности на законски застапник по споменатиот предмет 
се додека тужениот Кадриев Аднан или негов полно-
мошник не се јави пред судот, односно се додека орга-
нот за старателство не го извести судот дека поставил 
старател. 
Од Основниот суд во Велес, П. бр. 1903/03.  (33639) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА 
Пред овој суд е заведен предметот П. бр. 552/03 за 

развод на брак, по тужба на тужителот Добраџиев Ангел 
од с. Миравци, против тужената Ана Рика Мелао Да 
Силва, која е со непозната адреса односно престојували-
ште во Англија. Вредност на спорот 60.000,00 денари. 
Се повикува тужената Ана Рика Мелао Да Силва од 

Англија, да се јави во овој суд во рок од 30 дена од де-
нот на објавувањето на огласот или во истиот рок да ја 
достави сегашната своја адреса на живеење. 
Доколку тужената не се јави во определениот рок 

од 30 дена на истата ќе и биде определен привремен за-
стапник, во смисла на чл. 78, ст. 1, т. 4 и чл. 79 од ЗПП, 
кој ќе ја застапува се до правосилното завршување на 
предметот, односно се додека тужената не се јави во 
судот во определениот рок или додека органот за ста-
рателство-Центарот за социјална работа од Гевгелија 
не назначи нејзин старател. 

 Од Основниот суд во Гевгелија, П. бр. 552/2003.   
                                                                             (33873) 

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕЛЧЕВО 
Основниот суд во Делчево по правната работа за 

надомест на штета-регресен долг, по тужба на тужите-
лот АДОР �Кјуби Македонија� Скопје, против тужени-
от Игор Цветковски од Делчево на привремена работа 
во Италија, со непозната адреса. 
За привремен застапник на тужениот Игор Цветков-

ски од Делчево, се назначува Адријана Ѓоргиевска, дипл. 
правник-приправник во Основниот суд во Делчево. 
Привремениот застапник ќе го застапува тужениот 

во постапката со сите права и должности на законски 
застапник се додека тужениот или негов полномошник 
не се појави пред судот. 
Огласот да се објави во �Службен весник на РМ� и 

преку огласната табла на судот. 
Од Основниот суд во Делчево, П. бр. 413/2003.(33638) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН 

Пред овој суд во тек е постапка за утврдување пра-
во на сопственост по основ на наследство-совесна и за-
конита одржувачка, по тужба на тужителите Тосун 
Аметовски од с. Грнчари, сега во САД и Фирдес Асани 
од с. Грнчари, сега во Шведска, против тужените Кери-
ме Сулејмановска и Есат Сулејмановски, двајцата од с. 
Г. Б. Црква, сега во Данска, со непозната адреса на жи-
веење. Вредност на спорот 40.000,00 денари. 
Се повикуваат тужените Кериме Сулејмановска и 

Есат Сулејмановски, во рок од 30 дена сметано од де-
нот на објавувањето на огласот, на судот да му доста-
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ват точни адреси или да одредат свој полномошници. 
Во спротивно, судот по службена должност ќе им по-
стави привремен застапник кој ќе ги застапува нивните 
права и интереси се до окончувањето на постапката 
пред овој суд. 
Од Основниот суд во Ресен, П. бр. 152/03.    (33636) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово се води спор за 

утврдување право на денационализација по тужба на 
Одаи Ќазиме од с. Г. Речица, против држава Република 
Македонија, застапувана од Јавниот правобранител на 
РМ-Скопје, против Светислав Драго Грнчаровски од 
Тетово, сега на непозната адреса во САД. 
Се повикува тужениот Светислав Драго Грнчаров-

ски, да се јави во Основниот суд во Тетово во рок од 30 
дена од објавувањето на огласот или да одреди полно-
мошник. Во спротивно, преку Центарот за социјални 
работи Тетово ќе му биде одреден привремен застап-
ник кој ќе го застапува до правосилното завршување на 
спорот. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1212/2003. (33637) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 

развод на брак, по тужба на тужителот Метасин Аљија 
од  с. Градец - Гостиварско, против тужената Силвана 
Алфи, со непозната адреса.  
Се повикува тужената Силвана Алфи, да се јави во 

судот, да остави своја сегашна точна адреса или овла-
сти полномошник во рок од 15 дена, по објавување на 
овој оглас. Во спротивно судот преку ЦСР Тетово ќе и 
определи времен старател, кој ќе ја застапува во по-
стапката до нејзиното правосилно окончување.  
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 893/2003.   (33878) 

___________ 
 

Пред Основниот суд во Тетово се води спор за раз-
вод на брак, по тужба на тужителката Кадиме Адили 
од  с. Пирок, против тужениот Агим Акики од с. Чело-
пек, сега  со непозната адреса во Германија.  
Се повикува тужениот Агим Акики од татко Реџеп 

од с. Челопек, а сега со непозната адреса во странство, 
во рок од 15 дена, по објавување на овој оглас, да се ја-
ви во судот и достави своја точна сегашна адреса или 
овласти полномошник во постапката. Во спротивно, 
судот преку Центарот за социјални работи во Тетово, 
ќе му определи привремен старател кој ќе го застапува 
во постапката до нејзиното правосилно окончување.  
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 973/2003.   (33879) 

___________ 
 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
развод на брак, по тужба на тужителот Беадини Аки од 
с. Г. Речица, против тужената Беадини Шерибан, сега 
со непозната адреса во странство.  
Бидејќи тужената Беадини Шерибан од с. Г. Речица 

е со непозната адреса, за истата да биде објавен оглас 
во �Службен весник на РМ�, во рок од 15 дена, да се ја-
ви во судот или да одреди свој полномошник, а по 
истекот на овој рок на истата ќе и биде поставен 
привремен старател кој ќе ги застапува нејзините инте-
реси се до окончување на постапката.  
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1346/2003. (33880) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 3942/2003 од 10.12.2003 година, ja запиша во 
трговскиот регистар промената на лице овластено за 
застапување на Автотранспорт ПРОЛЕТЕР Акционер-
ско друштво Скопје, ул. �516� бр. 4. 

Барањето на предлагачот Автотранспорт ПРОЛЕ-
ТЕР Акционерско друштво од Скопје се уважува, на 
начин што се брише досегашниот претседател на Упра-
вен одбор без ограничување Василевски Зоран, а се за-
пишува Буровски Киро - претседател на Управен обор 
без ограничување, се запишува и промената на стату-
тот од 31.10.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3942/2003.                                                                (33857) 
_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

 
Се утврдува престанок, на работа на подружницата 

на странската организација Итна хуманитарна помош 
СОЛИДАРНОСТИ од Болоња - Република Франција, 
со седиште во Скопје, на ул. �Востаничка� бр. 24, сме-
тано од 05.12.2003 година и оваа подружница се брише 
од судскиот регистар. 
Од Основниот суд Скопје I-Скопје.                (33832) 

___________ 
 
Барање за измена  и дополнување на Статутот на 

Заедницата на инвалидските организации на Македо-
нија, со седиште во Скопје, ул. �11 Октомври� бр. 42-а, 
се уважува. 
Во регистарот на здруженија на граѓани под Рег. бр. 

385 се запишува измена и дополнување на Статутот на 
Заедницата на инвалидски организации на Македонија, 
усвоени на седницата на Советот на Заедницата од 
24.11.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I-Скопје.                (33833) 

___________ 
 
Барањето за промена на претседател на здружение-

то на граѓани Здружение на извидници �КРАЛСКИ ИЗ-
ВИДНИЦИ�, со седиште во Скопје, ул. �Мајка Тереза� 
бр. 4, се уважува. 
Во регистарот на здруженија на граѓани под Рег. бр. 

780 се запишува промената на овластено лице за застапу-
вање на здружението на граѓани Здружение на извидници 
�КРАЛСКИ ИЗВИДНИЦИ�, од Скопје, на начин што на-
место досегашниот застапник г-дин Сократ Апостоловски 
се запишува г-дин Стојан Петровски од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I-Скопје.                (33834) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. Згф. бр. 24/03, се запишува здружението на граѓа-
ни под име: Здружение на граѓани Шаховски клуб �Езе-
ро� - Охрид. 
Здружението на граѓани има за цел: да ги поврзува и 

организира своите членови во развојот на шаховскиот 
спорт во своето место; да ги проширува знаењата на сво-
ите членови во областа на шаховскиот спорт; да открива 
млади таленти; да обучува млади интересeнти во полето 
на шахот; да остварува соработка со други здруженија, 
сојузи и сл., со сроден карактер; да го шири своето 
членство; да организира разни спортски игри на среќа и 
натпревари; да остварува соработка со државни и други 
институции за решавање на проблемите од областа на 
делувањето; да ги заштитува општите, поединечните и 
професионалните интереси на членовите. 
Седиштето на здружението е во Охрид, на ул. �Мо-

ша Пијаде� бр. 5, каде и дејствува. 
Овластено лице за застапување на здружението е 

Јанески Зоран од Охрид, со стан на ул. �Париска Кому-
на� бр. 41.  
Од Основниот суд во Охрид.           (33875) 

___________ 
 
Основниот суд во Кочани, со решение Зг. бр. 15/2003 

од 11.12.2003 година, во регистарот на здруженија на 
граѓани го запиша Здружението на граѓани �Октагон� - 
Кочани, со седиште во Кочани, ул. �Гоце Делчев� бр. 14. 
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Овластено лице за застапување на здружението е Јане 

Атанасов од Кочани, ул. �Димитар Влахов� бр. 93, пре-
тседател на здружението. 
Работата и активностите на здружението се однесува-

ат на следните цели и задачи: да им се олесни учењето на 
учениците со дополнителни инструкции кои не ги доби-
ваат преку постоечкиот образовен систем; да им се помог-
не во градењето на сопствената личност; со информации 
за можностите на креативната мисла да се насочат кон-
структивно да размислуваат и дејствуваат; сите видови 
советувања од областа на психологијата; поттикнување на 
самоиницијативни активности кај граѓаните преку инова-
торство; информатички едукации за сите возрасти и сите 
степени и нивоа; помош при совладување на материјалот 
од областите: математика, физика, хемија, биологија, 
странски јазици; изготвување на програми на македонски 
јазик; изработка на мултимедијални ЦД-а; информации 
од интернет и електронска пошта; спортски активности и 
давање помош на посебно надарени спортисти. 
Здружението на граѓани �Октагон� - Кочани, со седи-

ште во Кочани, ул. �Гоце Делчев� бр. 14, стекнува својс-
тво на правно лице на ден 11.12.2003 година. 
Од Основниот суд во Кочани                          (33877) 

_______________________________________________ 
 

С Т Е Ч А Ј Н И   П О С Т А П К И 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение II. Ст. бр. 539/03 од 02.12.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, промет и услуги БЕГОРА ТРЕЈД Горан 
и други ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на бул. 
�АВНОЈ� бр. 24/4-15, Скопје, со жиро сметка бр. 
40100-601-0417833 при Агенцијата за работа со блоки-
рани сметки на учесниците во платниот промет Скопје 
и регистарска влошка бр. 02006699?-3-03-000 при реги-
старот на Основниот суд Скопје I - Скопје.  
Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (33508) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 299/03 од 11.07.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за трговија на големо и мало НИНКО-ТРАДЕ увоз-из-
воз ДОО Скопје, со седиште на ул. �16 Македонска 
бригада� бр. 10/5-1, со жиро сметка бр. 40110-601-
166156 и регистарска влошка бр. 1-26422-0-0-0 при ре-
гистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата 
не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (33503) 

__________ 
 

Со решение на Основниот суд во Велес Ст. бр. 
27/2003 од 28.11.2003 година, се отвора стечајна постап-
ка над должникот Друштво за производство и промет 
КОИЛ КОМЕРЦ Љиља ДООЕЛ, со седиште на ул. 
�Димко Најдов� бр. 84 во Велес, со жиро сметка бр. 
30027000002884 при Комерцијална банка АД Скопје, 
Филијала Велес, истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

ја при Основниот суд Скопје I - Скопје поради запишу-
вање во судскиот регистар како и до Државниот завод 

за геодетски работи-Одделени за премер и катастар Ве-
лес, заради запишување во јавните книги, до Основно-
то јавно обвинителство Велес, до Управата за јавни 
приходи-регионална дирекција-Прилеп и до Комерци-
јална банка АД Скопје, Филијала Велес. 
Да се објави оглас на огласната табла на судот и во 

�Службен весник на РМ�. Жалбата поднесена против ре-
шението не го задржува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд во Велес.          (33502) 

__________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение I. Ст. бр. 1019/03 од 08.12.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, трговија и услуги СПИД Л2 Љиљана и 
др. ДОО експорт-импорт - Скопје, со седиште на ул. 
�Никола Русински� бр. 4/2-9, со жиро сметка број 
300000000072883, кај Комерцијална банка АД Скопје и 
регистарска влошка број 02002959?-3-03-000.  
Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистарот кој го води овој суд. 
Да се објави оглас на огласната табла во судот и во 

�Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (33513)  

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение I. Ст. бр. 1007/03 од 08.12.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за трговија, производство и услуги КОЛМАК ДОО 
увоз-извоз - Скопје, со седиште на ул. �Доситеј Обра-
довиќ� бр. 17/5, со жиро сметка број 40100-601-338539 
кај РМ, Агенција за работа со блокирани сметки на 
учесниците во платниот промет -Скопје и трговскиот 
регистарска влошка број 1-59209-0-0-0.  
Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистарот кој го води овој суд. 
Да се објави оглас на огласната табла во судот и во 

�Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (33514)  

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 572/03 од 16.12.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
трговија, туризам и транспорт РАМЧЕ ТРАНС 90 Ра-
мадан ДООЕЛ увоз-извоз - Скопје, со седиште на ул. 
�Перо Наков� бб, со жиро сметка број 200-0000206468-
30, при Стопанска банка АД Скопје и регистарска вло-
шка број 02023469?-8-01-000, при регистарoт на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје.  
Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот 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.             (33887)  

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

ние на овој суд I. Ст. бр. 793/03  од 02.12.2003 година, се 
поведува претходна постапка за утврдување на причините 
за отворање на стечајна постапка над должникот Монтаж-
но инсталатерско претпријатие МОНТЕР - Скопје, со седи-
ште на  ул. �Железничка� бр. 37, со жиро сметка број 
40100-601-16530, кај Агенцијата за работа со блокирани 
сметки на учесниците во платниот промет - Скопје, РМ. 
За стечаен судија се определува Дејан Костовски су-

дија на овој суд и член на стечајниот совет. 
Се закажува рочиште поради изјаснување по предло-

гот за отворање на стечајна постапка на ден 21.01.2004 го-
дина во 0930 часот, во соба број 70 во зградата на Апела-
циониот суд во Скопје. 
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Се определуваат следниве мерки за обезбедување. 
За привремен стечаен управник се определува Анге-

лина Гогушевска од Скопје, со адреса на бул. �АСНОМ� 
бр. 58-1/24. 
Се задолжува привремениот стечаен управник да го 

заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водење на претпријатието на должникот се до донесу-
вање на одлука за отворање на стечајна постапка и да 
испита дали од имотот на должникот можат да се нами-
рат трошоците на постапката. 
Се повикуваат должниците на должникот своите обвр-

ски и должниковите солидарни содолжници и гаранти без 
одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот. 
Се задолжува должникот да му овозможи на привре-

мениот стечаен управник да влезе во неговите деловни 
простории за да може да ги спроведе потребните дејс-
твија како и да му допушти увид во трговските книги и 
неговата деловна документација. 
Решението да се објави на огласната табла на судот и 

во �Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (33515) 

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

шение на овој суд I. Ст. бр. 707/03  од 02.12.2003 година, 
се поведува претходна постапка за утврдување на при-
чините за отворање на стечајна постапка над должникот 
ЕККО КОМЕРЦ ШОПИНГ ЦЕНТАР ДООЕЛ - Скопје,  
со седиште во ГТЦ II кат, со жиро сметка број 40100-601-
277967, кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на 
учесниците во платниот промет - Скопје, РМ. 
За стечаен судија се определува Дејан Костовски су-

дија на овој суд и член на стечајниот совет. 
Се закажува рочиште поради изјаснување по предло-

гот за отворање на стечајна постапка на ден 15.01.2004 го-
дина во 0915 часот, во соба број 70 во зградата на Апела-
циониот суд во Скопје. 
Се определуваат следниве мерки за обезбедување. 
За привремен стечаен управник се определува Анге-

лина Гогушевска од Скопје, со адреса на бул. �АСНОМ� 
бр. 58-1/24. 
Се задолжува привремениот стечаен управник да го 

заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водење на претпријатието на должникот се до донесу-
вање на одлука за отворање на стечајна постапка и да 
испита дали од имотот на должникот можат да се нами-
рат трошоците на постапката. 
Се повикуваат должниците на должникот своите обвр-

ски и должниковите солидарни содолжници и гаранти без 
одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот. 
Се задолжува должникот да му овозможи на привре-

мениот стечаен управник да влезе во неговите деловни 
простории за да може да ги спроведе потребните дејс-
твија како и да му допушти увид во трговските книги и 
неговата деловна документација. 
Решението да се објави на огласната табла на судот и 

во �Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (33516) 

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

шение на овој суд I. Ст. бр. 751/03  од 28.11.2003 година, 
се поведува претходна постапка за утврдување на причи-
ните за отворање на стечајна постапка над должникот 
ХРОМКОМ ДОО - Скопје,  со седиште на  ул. �Браќа Га-
леви� бр. 40-б, со жиро сметка број 40120-601-72616, кај 
Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците 
во платниот промет - Скопје, РМ. 
За стечаен судија се определува Дејан Костовски су-

дија на овој суд и член на стечајниот совет. 
Се закажува рочиште поради изјаснување по предло-

гот за отворање на стечајна постапка на ден 12.01.2004 го-
дина во 0845 часот, во соба број 70 во зградата на Апела-
циониот суд во Скопје. 
Се определуваат следниве мерки за обезбедување. 
За привремен стечаен управник се определува Анге-

лина Гогушевска од Скопје, со адреса на бул. �АСНОМ� 
бр. 58-1/24. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да го 
заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водење на претпријатието на должникот се до донесу-
вање на одлука за отворање на стечајна постапка и да 
испита дали од имотот на должникот можат да се нами-
рат трошоците на постапката. 
Се повикуваат должниците на должникот своите обвр-

ски и должниковите солидарни содолжници и гаранти без 
одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот. 
Се задолжува должникот да му овозможи на привре-

мениот стечаен управник да влезе во неговите деловни 
простории за да може да ги спроведе потребните дејс-
твија како и да му допушти увид во трговските книги и 
неговата деловна документација. 
Решението да се објави на огласната табла на судот и 

во �Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (33517) 

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

шение на овој суд I. Ст. бр. 783/03  од 28.11.2003 година, 
се поведува претходна постапка за утврдување на причи-
ните за отворање на стечајна постапка над должникот 
Производство на јастуци и  постелнина СОН Демниев 
Александар - Скопје, со седиште на  ул. �Социјалистичка 
Зора� бр. 89 А, со жиро сметка број 40120-685-15783, кај 
Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците 
во платниот промет - Скопје, РМ. 
За стечаен судија се определува Дејан Костовски су-

дија на овој суд и член на стечајниот совет. 
Се закажува рочиште поради изјаснување по предло-

гот за отворање на стечајна постапка на ден 14.01.2004 го-
дина во 0830 часот, во соба број 70 во зградата на Апела-
циониот суд во Скопје. 
Се определуваат следниве мерки за обезбедување. 
За привремен стечаен управник се определува Си-

мон Михајловски од Скопје, со адреса на ул. �Белишка� 
бр. 18. 
Се задолжува привремениот стечаен управник да го 

заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водење на претпријатието на должникот се до донесу-
вање на одлука за отворање на стечајна постапка и да 
испита дали од имотот на должникот можат да се нами-
рат трошоците на постапката. 
Се повикуваат должниците на должникот своите обвр-

ски и должниковите солидарни содолжници и гаранти без 
одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот. 
Се задолжува должникот да му овозможи на привре-

мениот стечаен управник да влезе во неговите деловни 
простории за да може да ги спроведе потребните дејс-
твија како и да му допушти увид во трговските книги и 
неговата деловна документација. 
Решението да се објави на огласната табла на судот 

и во �Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (33534) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Ст. бр. 725/03  од 28.11.2003 го-
дина, се поведува претходна постапка за утврдување на 
причините за отворање на стечајна постапка над долж-
никот СМ-КОРПОРАЦИЈА ДОО - Скопје, со седиште 
на  ул. �Партизански одреди� бр. 17, со жиро сметка 
број 40100-601-378019, кај Агенцијата за работа со 
блокирани сметки на учесниците во платниот промет - 
Скопје, РМ. 
За стечаен судија се определува Дејан Костовски 

судија на овој суд и член на стечајниот совет. 
Се закажува рочиште поради изјаснување по пред-

логот за отворање на стечајна постапка на ден 
14.01.2004 година во 1130 часот, во соба број 70 во згра-
дата на Апелациониот суд во Скопје. 
Се определуваат следниве мерки за обезбедување. 
За привремен стечаен управник се определува Си-

мон Михајловски од Скопје, со адреса на ул. �Бели-
шка� бр. 18. 
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Се задолжува привремениот стечаен управник да го 

заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водење на претпријатието на должникот се до доне-
сување на одлука за отворање на стечајна постапка и 
да испита дали од имотот на должникот можат да се 
намират трошоците на постапката. 
Се повикуваат должниците на должникот своите 

обврски и должниковите солидарни содолжници и га-
ранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон 
должникот. 
Се задолжува должникот да му овозможи на при-

времениот стечаен управник да влезе во неговите де-
ловни простории за да може да ги спроведе потребните 
дејствија како и да му допушти увид во трговските 
книги и неговата деловна документација. 
Решението да се објави на огласната табла на судот 

и во �Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (33535) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Ст. бр. 405/02 од 10.12.2003 го-
дина, се отвора стечајна постапка  над должникот 
Друштво за  вработување на инвалидни лица за шиење 
СВЕТЛОСТ-ШИВАЛНА АД - Скопје, со седиште на  
ул. �Петре Георгиев� бр. 74, со жиро сметка број 
40100-601-15442 кај Агенцијата за работа  со блокира-
ни сметки на учесниците во платниот промет - Скопје. 
За стечаен управник се определува Симон Михај-

ловски од Скопје, со адреса на ул. �Белишка� бр. 18. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 

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

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

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

тување и утврдување на пријавените побарувања и рочи-
ште на собрание на доверители на кое врз основа на из-
вештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлу-
чуваат за понатамошниот тек на постапката (извештајно 
рочиште) на ден 26.01.2004 година во 1100  часот во соба 
бр. 70 во зградата на Апелациониот суд во Скопје. 
Решението да се достави во одделот за регистрација 

на овој суд поради запишување во трговскиот реги-
стар, до катастар и други органи во кои се запишани 
правата врз бродовите и воздухопловите и правата на 
индустриска сопственост заради запишување во јавни-
те книги. 
Да се објави оглас на огласната табла на судот и во 

�Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (33618) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 751/03 од 11.12.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над  должникот ТП Авто пре-
возник такси АНГЕЛА Сашо Трајан Стојковски Скоп-
је, со седиште на ул. �Менделеева� бр. 64, Скопје со 
жиро-сметка бр. 40110-601-452957 при Агенцијата за 
работа со блокирани сметки на учесниците во платниот 
промет Скопје, и регистарска влошка бр. 02017129?-6-
06-000 при  регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје,   истата не се спроведува,  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.              (33619) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-
шение IV. Ст. бр. 714/03 од 15.12.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над  должникот Такси превоз ГОРДЕЈ 
ТП Ѓорги Јован Костадиновски Скопје, со седиште на ул. 
�Тодор Чангов� бр. 30/1, Скопје со жиро-сметка бр. 
40100-601-264054, и регистарска влошка бр. 02009952?-6-
06-000 при  регистарот на Основниот суд Скопје I - Скоп-
је,   истата не се спроведува,   се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (33620) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар, објавува со решение на 

овој суд Ст. бр. 71/97 од 10.06.1997 година, отворена е 
стечајна постапка над должникот ПТП �ВАЛ ПРОМ 
ТРЕЈД� од Гостивар. 
За стечаен судија се именува Васил Костоски, суди-

ја на овој суд. За стечаен управник се определува Васи-
лие Василески ул. �Седек Костоски� бр. 25, Гостивар. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да 

ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена, по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до сте-
чајниот совет на овој суд во два примерока со  докази. 
Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-

те спрема стечајниот должник без одлагање. 
Се закажува рочиште за испитување и утврдување 

на пријавени побарувања на доверителите на стечајни-
те на ден 16.01.2004 година, во 11,00 часот, во сала бр. 
II на овој суд. 
Од Основниот суд во Гостивар.                      (33621) 

_________ 
 
Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 

94/2003 од 30.10.2003 година, отвори стечајна постапка 
над должникот Друштвото за трговија, производство и 
услуги увоз-извоз Актив-КООП ДООЕЛ ул. �Питу Гу-
ли� бр. 47, Кичево и истата не се спроведува, поради 
немање на средства за стечајна маса и се заклучува сте-
чајната постапка над наведениот должник согласно 
член 64 став 1 од Зконот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.                          (33624) 

___________ 
  

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 
124/03 од 10.12.2003 година,  отвори стечајна постапка 
над должникот Друштвото за производство, промет, 
градежништво и услуги �ГЕ-МА� увоз-извоз  ДОО 
Прилеп, запишано во регистарска влошка бр. 
01014060?-3-03-000 на Основниот суд во Битола, со ос-
новна дејност подигање на згради, со жиро сметка бр. 
300020000233805 која се наоѓа во Комерцијална банка 
АД Скопје - Филијала Прилеп.  
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, бидејќи должникот нема имот ни за покривање на 
трошоците на стечајната постапка.   
Од Основниот суд во Прилеп.                         (33627) 

___________ 
 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 
156/03 од 28.11.2003 година,  отвори стечајна постапка 
над должникот Јавното трговско друштво за произ-
водство, градежништво, промет и услуги Шилоски и 
Јованоски ВИКИ ФОН увоз-извоз Прилеп ЈТД Прилеп, 
запишано во регистарска влошка бр. 01003068-1-03-
000 на Основниот суд во Битола, со основна дејност 
поставување електрични инсталации и прибор, со жиро 
сметка бр. 300020000123613 во Комерцијална банка 
АД Скопје - Филијала Прилеп.  
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, бидејќи должникот нема имот ни за покривање на 
трошоците на постапката.   
Од Основниот суд во Прилеп.                         (33629) 
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Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение Ст. бр. 325/02 од 10.12.2003 година, предлогот 
поднесен од предлагачот-доверител СТОРА ПТ Виена, 
за отварање стечајна постапка над должникот Печатни-
ца ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ АД Скопје, се уважува. 
Се отвора стечајна постапка над должникот Печат-

ница ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ АД Скопје, со седиште на ул. 
�Перо Наков� бб, со жиро сметка бр. 220401100148528 
при Македонска банка АД Скопје, и жиро сметка бр. 
210040535590131 при Тутунска банка АД Скопје, запи-
шан во трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I 
- Скопје, во регистарска влошка бр. 02029509-4-11-000. 
За стечаен управник  се определува Јордан Марков-

ски од Скопје, со адреса ул. �Владимир Комаров� бр. 
13/14, Скопје. 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена да ги 

пријавата 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-
вижностите на должникот што  не се запишани во јав-
ните книги (катастар) односно разлачните права на 
недвижностите што се запишани во јавните книги (ка-
тастар) во рок од 15 дена да ги пријават своите побару-
вања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

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

питување и утврдување на пријавените побарувања 
(испитно рочиште) кое ќе се одржи на 03.02.2004 годи-
на во 10,00 часот во судница XXIII, на III-кат, нов дел 
на овој суд. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Предлогот поднесен од предлагачот-должник Тр-

говско друштво за производство, трговија, угостителс-
тво и услуги ДЕМАКО Зоран ДООЕЛ Скопје, за отво-
рање на стечajнa постапка над должникот Печатница 
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ АД Скопје, се одбива. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (33633) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-
шение IV. Ст. бр. 705/03 од 15.12.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за производс-
тво, промет и услуги ВИР КОМЕРЦ Ванчо ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје, со седиште на бул. �Видое Смилевски Бато� 
бр. 11/2-19, Скопје, со жиро сметка бр. 300000000374941 
и регистарска влошка бр. 02019750?-8-03-000 при реги-
старот на Основниот суд Скопје I - Скопје.  
Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (33640) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 708/03 од 15.12.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, трговија, градежништво и услуги ПА-
НАСОНИКС СЕРВИС Сашко ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, со седиште на ул. �Ѓорѓи Капчев� бр. 23/08, 
Скопје, со жиро сметка бр. 300000000977505 и реги-
старска влошка бр. 02032033?-8-01-000 при регистарот 
на Основниот суд Скопје I - Скопје.  
Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (33641) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение II. Ст. бр. 706/03 од 09.12.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за тргови-

ја и услуги БОБАНА-Б. С. В. ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, 
со седиште на ул. �Владимир Комаров� бр. 18-а 1, лок. 
10, Скопје, со жиро сметка бр. 300000000237104 при Ко-
мерцијална банка АД Скопје,  и регистарска влошка бр. 
02041482?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје.  
Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (33642) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение I. Ст. бр. 827/03 од 17.11.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Трговско претпри-
јатие ФИСА ДОО Скопје, со седиште на ул. �Алжир-
ска� бр. 14, со сметка бр. 40120-601-144566 кај РМ 
Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците 
во платниот промет-Скопје и регистарска влошка бр. 1-
22449-0-0-0, истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистарот кој го води овој суд. 
Да се објави оглас на огласната табла во судот и во 

�Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (33646) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение I. Ст. бр. 1025/03 од 12.12.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за транспорт 
и услуги ЗАФИР Милан ДООЕЛ - Скопје, со седиште на 
ул. �Мито Хаџивасилев� бр. 22/21, со жиро сметка број 
300000000789713, кај Комерцијална банка АД Скопје и 
регистарска влошка број 02032529?-8-09-000.  
Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистарот кој го води овој суд. 
Да се објави оглас на огласната табла во судот и во 

�Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (33650)  

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 726/03 од 15.12.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, трговија и услуги ЈОНА Вене ДООЕЛ 
увоз-извоз - Скопје, со седиште на ул. �Париска Кому-
на� бр. 19/1-16, со жиро сметка број 290100000013141 
и регистарска влошка број 02030572?-8-03-000, при ре-
гистарoт на Основниот суд Скопје I - Скопје.  
Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистарот кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (33661)  

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 717/03 од 15.12.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, трговија и услуги ЕЛИ Горан ДООЕЛ 
увоз-извоз - Скопје, со седиште на ул. �Ниџе Планина� 
бр. 3, со жиро сметка број 300000001336114 и реги-
старска влошка број 02008968?-8-03-000, при реги-
старoт на Основниот суд Скопје I - Скопје.  
Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (33672)  

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 729/03 од 15.12.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
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производство, трговија и услуги МАК МЕДИКА ИМ-
ПЕКС Гордана и др. ДОО увоз-извоз - Скопје, со седи-
ште на ул. �Фредерик Шопен� бр. 2, со жиро сметка 
број 210-0544026201-15 и регистарска влошка број 
02029909?-3-01-000, при регистарoт на Основниот суд 
Скопје I - Скопје.  
Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (33671)  

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 720/03 од 15.12.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
услуги и трговија на големо и мало ПРОЦЕС-Р Ратка 
ДООЕЛ  - Скопје, со седиште на ул. �II Македонска 
ударна бригада� локал 4/2 ТЦ Треска Скопје, со жиро 
сметка број 300000000073368 и регистарска влошка 
број 02006995?-8-09-000, при регистарoт на Основниот 
суд Скопје I - Скопје.  
Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (33770)  

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение II. Ст. бр. 1002/03 од 10.12.2003 година, е отворeна 
стечајна постапка над должникот Друштво за производс-
тво, градежништво, сообраќај, трговија и услуги ЕВРО-
ПА-КОМПАНИ увоз-извоз Аљија ДООЕЛ Скопје, со се-
диште на ул. �Орце Николов� бр. 90, и жиро сметка број 
540 0000000132760, при Тетовска банка АД Тетово,  со 
регистарска влошка број 02003944?-8-03-000.  
Истата не се спроведува и се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (33689)  

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

шение на овој суд I. Ст. бр. 769/03  од 28.11.2003 година, 
се поведува претходна постапка за утврдување на причи-
ните за отворање на стечајна постапка над должникот 
ИНТЕРНАЦИОНАЛ СЕРВИС ДОО - Скопје, со седиште 
на  ул. �Маршал Тито� бр. 23, со жиро сметка број 40100-
6601-352979 кај Агенцијата за работа со блокирани сме-
тки на учесниците во платниот промет - Скопје, РМ. 
За стечаен судија се определува Дејан Костовски су-

дија на овој суд и член на стечајниот совет. 
Се закажува рочиште поради изјаснување по предло-

гот за отворање на стечајна постапка на ден 12.01.2004 го-
дина во 1130 часот, во соба број 70 во зградата на Апела-
циониот суд во Скопје. 
Се определуваат следниве мерки за обезбедување. 
За привремен стечаен управник се определува Зоран 

Вуксановиќ од Скопје, со адреса на  ул. �Ѓорѓи Абаџи-
ев� бр. 9. 
Се задолжува привремениот стечаен управник да го 

заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водењето на претпријатието на должникот се до доне-
сување на одлука за отворање на стечајна постапка и да 
испита дали од имотот на должникот можат да се нами-
рат трошоците на постапката. 
Се повикуваат должниците на должникот своите об-

врски и должниковите солидарни содолжници и гаранти 
без одлагање да ги исполнат своите обврски кон долж-
никот. 
Се задолжува должникот да му овозможи на привре-

мениот стечаен управник да влезе во неговите деловни 
простории за да може да ги спроведе потребните дејс-
твија како и да му допушти увид во трговските книги и 
неговата деловна документација. 

Решението да се објави на огласната табла на судот и 
во �Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (33772) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 131/2003 година, 24.11.2003 година, е отворена 
стечајна постапка над должникот Славица Димче Пан-
дилоска ТП ЕЛЕН МАРИ книжара Тетово, ул. �Ј. Сан-
дански� бр. 105, со жиро-сметка бр. 41500-601-80095, 
што се води при Агенцијата за работа со блокирани сме-
тки регистриран при  Основен суд Скопје I- Скопје, со 
регистарска влошка бр. 02022515-6-01-000 и Трег. бр. 
13344/99 од 07.12.1999 година. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува и се заклучува, поради немање на имот согласно 
член 64 од Законот за стечај. 
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.                          (33733) 

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

ние на овој суд I. Ст. бр. 835/03  од 02.12.2003 година, се 
поведува претходна постапка за утврдување на причините 
за отворање на стечајна постапка над должникот БРЕГАР 
увоз-извоз ДОО - Скопје, со седиште на ул. �Франклин 
Рузвелт� бр. 70/3-5, со жиро сметка број 40100-601-227214, 
кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесни-
ците во платниот промет - Скопје, РМ. 
За стечаен судија се определува Дејан Костовски су-

дија на овој суд и член на стечајниот совет. 
Се закажува рочиште поради изјаснување по предло-

гот за отворање на стечајна постапка на ден 15.01.2004 го-
дина во 1130 часот, во соба број 70 во зградата на Апела-
циониот суд во Скопје. 
Се определуваат следниве мерки за обезбедување. 
За привремен стечаен управник се определува Миле 

Стоилковски од Скопје, со адреса на ул. �Боривоје Ми-
лошевски� бр. 1/21в. 
Се задолжува привремениот стечаен управник да го 

заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водењето на претпријатието на должникот се до доне-
сување на одлука за отворање на стечајна постапка и да 
испита дали од имотот на должникот можат да се нами-
рат трошоците на постапката. 
Се повикуваат должниците на должникот своите обвр-

ски и должниковите солидарни содолжници и гаранти без 
одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот. 
Се задолжува должникот да му овозможи на привре-

мениот стечаен управник да влезе во неговите деловни 
простории за да може да ги спроведе потребните дејс-
твија како и да му допушти увид во трговските книги и 
неговата деловна документација. 
Решението да се објави на огласната табла на судот и 

во �Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (33799) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 711/03 од 15.12.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над  должникот Претпријатие за про-
мет на големо и мало ПИПИН КОМЕРЦ извоз-увоз ДОО 
Скопје, со седиште на ул. �Сава Ковачевиќ� бр. 47/5-41, 
Скопје со жиро-сметка бр. 40100-601-115303, и регистарска 
влошка бр. 1-16491-0-0-0 при  регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје,   истата не се спроведува,  се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

ше од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - 
Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (33798) 

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

шение на овој суд I. Ст. бр. 713/03  од 02.12.2003 година, 
се поведува претходна постапка за утврдување на причи-
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ните за отворање на стечајна постапка над должникот 
претпријатие за угостителство и туризам КАСИНО БОН-
ВЕНОН-ПАНОРАМА - Скопје, со седиште на  ул. �Вод-
њанска� бб, со жиро сметка број 40100-601-169831, кај 
Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците 
во платниот промет - Скопје, РМ. 
За стечаен судија се определува Дејан Костовски су-

дија на овој суд и член на стечајниот совет. 
Се закажува рочиште поради изјаснување по предло-

гот за отворање на стечајна постапка на ден 15.01.2004 го-
дина во 0845  часот, во соба број 70 во зградата на Апела-
циониот суд во Скопје. 
Се определуваат следниве мерки за обезбедување. 
За привремен стечаен управник се определува Миле 

Стоилковски од Скопје, со адреса на ул. �Боривоје Ми-
лошевски� бр. 1/21в. 
Се задолжува привремениот стечаен управник да го 

заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водењето на претпријатието на должникот се до доне-
сување на одлука за отворање на стечајна постапка и да 
испита дали од имотот на должникот можат да се нами-
рат трошоците на постапката. 
Се повикуваат должниците на должникот своите обвр-

ски и должниковите солидарни содолжници и гаранти без 
одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот. 
Се задолжува должникот да му овозможи на привре-

мениот стечаен управник да влезе во неговите деловни 
простории за да може да ги спроведе потребните дејс-
твија како и да му допушти увид во трговските книги и 
неговата деловна документација. 
Решението да се објави на огласната табла на судот и 

во �Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (33800) 

___________  
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Ст. бр. 699/03 од 02.12.2003 го-
дина, се поведува претходна постапка за утврдување на 
причините за отворање на стечајна постапка над долж-
никот Претпријатие за услужни дејности и трговија 
БОРБА-МАК-ПРЕС ДОО Скопје,  со седиште на ул. 
�Кочо Рацин�, блок 9, влез 4, со жиро сметка бр. 40100-
601-139681 кај РМ, Агенција за работа со блокирани 
сметки на учесниците во платниот промет-Скопје. 
За стечаен судија се определува Дејан Костовски, 

судија на овој суд и член на стечајниот совет. 
Се закажува рочиште поради изјаснување по пред-

логот за отворање на стечајна постапка на 15.01.2004 
година во 10,30 часот, во соба бр. 70, во зградата на 
Апелациониот суд во Скопје. 
Се определуваат следниве мерки за обезбедување: 
За привремен стечаен управник се определува Ели-

забета Георгиева од Скопје, со адреса на бул.  �АВ-
НОЈ� бр. 102/3. 
Се задолжува привремениот стечаен управник да го 

заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водење на претпријатието на должникот се до доне-
сување на одлука за отворање на стечајна постапка и 
да испита дали од имотот на должникот можат да се 
намират трошоците на постапката. 
Се повикуваат должниците на должникот своите 

обврски и должниковите солидарни содолжници гаран-
ти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон 
должникот. 
Се задолжува должникот да му овозможи на при-

времениот стечаен управник да влезе во неговите де-
ловни простории за да може да ги спроведе потребните 
дејствија како и да му допушти увид во трговските 
книги и неговата деловна документација. 
Решението да се објави на огласна табла на судот и 

во �Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (33820) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Ст. бр. 761/03 од 28.11.2003 го-
дина, се поведува претходна постапка за утврдување на 

причините за отворање на стечајна постапка над долж-
никот Претпријатие за промет и услуги на големо и ма-
ло РИДО-97 извоз-увоз Скопје, со седиште на ул. �Цве-
тан Димов� бр. 29, Чаирчанка, со жиро сметка бр. 
40100-601-202963 кај РМ, Агенција за работа со блоки-
рани сметки на учесниците во платниот промет-Скопје. 
За стечаен судија се определува Дејан Костовски, 

судија на овој суд и член на стечајниот совет. 
Се закажува рочиште поради изјаснување по пред-

логот за отворање на стечајна постапка на 12.01.2004 
година во 10,30 часот, во соба бр. 70, во зградата на 
Апелациониот суд во Скопје. 
Се определуваат следниве мерки за обезбедување: 
За привремен стечаен управник се определува Ели-

забета Георгиева од Скопје, со адреса на бул.  �АВ-
НОЈ� бр. 102/3. 
Се задолжува привремениот стечаен управник да го 

заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водење на претпријатието на должникот се до доне-
сување на одлука за отворање на стечајна постапка и 
да испита дали од имотот на должникот можат да се 
намират трошоците на постапката. 
Се повикуваат должниците на должникот своите 

обврски и должниковите солидарни содолжници гаран-
ти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон 
должникот. 
Се задолжува должникот да му овозможи на при-

времениот стечаен управник да влезе во неговите де-
ловни простории за да може да ги спроведе потребните 
дејствија како и да му допушти увид во трговските 
книги и неговата деловна документација. 
Решението да се објави на огласна табла на судот и 

во �Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (33818) 

__________ 
 

Се отвора стечајна постапка над должникот Трго-
вец поединец за трговија на мало со разни животни 
продукти, алкохолни пијалаци и производи за животни 
потреби Танче Кочо Гацевски Трговец поединец 
�ГАЦ�, со седиште на ул. �Марксова� бб, Велес, со жи-
ро сметка бр. 200000024765838 при Стопанска банка 
АД Скопје, Филијала Велес, истата не се спроведува и 
се заклучува. 
Од Основниот суд во Велес.         (33806) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 337/03 од 
11.12.2003 година, над Друштвото за трговија Владимир 
Јошевски �ВИВА БЕСТ� увоз-извоз Битола ДООЕЛ, со се-
диште на ул. �Браќа Мингови� бр. 12, запишан во регистар-
ската влошка на Основниот суд во Битола бр. 01003636?-8-
01-000, со жиро сметка бр. 500-0000001124 при Стопанска 
банка АД Битола, со дејност со шифра 52.12, отвори стечај-
на постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.         (33860) 

__________ 
 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 132/96 од 22.10.2003 година, е 
заклучена стечајната постапка над должникот МК 
КРАТОВЧАНКА АД од Кратово.  
По правосилноста на решението должникот да се 

избрише од регистарот на претпријатијата при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Куманово.                     (33862) 

__________ 
 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 218/03 од 10.10.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над Претпријатието за произ-
водство и трговија на големо и мало ГАШ-КОМЕРЦ п.о. 
експорт-импорт Куманово, ул. �Драги Шутевски� бр. 32, 
со жиро сметка бр. 40900-601-000-0015596 при Агенција-
та за работа со блокирани сметки на РМ и број на реги-
старска влошка 1-21133-0-0-0 и Срег бр. 7280/92 од 
03.07.1992 година  на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
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Со истото решение согласно член 64 од ЗС е заклу-

чена стечајната постапка над претпријатието. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

ник на РМ� и на огласната табла во судот. 
Од Основниот суд во Куманово.                     (33864) 

__________ 
 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 288/03 од 21.11.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над Друштвото за произ-
водство и трговија ЈАШАРИ КОМЕРЦ Бајрам ДООЕЛ 
с. Никуштак, Липково, со жиро сметка бр. 40900-601-
000-00-56757 при Агенцијата за работа со блокирани 
сметки на РМ и број на регистарска влошка 02015845?-
8-03-000 и Трег. бр. 3529/99 од 16.06.1999 година  на 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Со истото решение согласно член 64 од ЗС е заклу-

чена стечајната пoстапка над друштвото. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

ник на РМ� и на огласната табла во судот. 
Од Основниот суд во Куманово.                     (33865) 

__________ 
 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 309/03 од 11.12.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над Друштвото за производс-
тво, трговија и услуги БОТА Екрем ДООЕЛ експорт-им-
порт с. Никуштак, Липково, со жиро сметка бр. 510-2628-
82 при КИБ Банка АД Куманово и број на регистарска 
влошка 02011742?-8-03-000 и Трег. бр. 6935/98 од 
15.03.1999 година  на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Со истото решение согласно член 64 од ЗС е заклу-

чена стечајната постапка над друштвото. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

ник на РМ� и на огласната табла во судот. 
Од Основниот суд во Куманово.                     (33867) 

____________  
Во огласот бр. 32748 за стечајна постапка, објавен 

во "Сл. весник на РМ" бр. 80/2003, на стр. 29, во трети-
от ред наместо: "Александра Тород Депинова" треба да 
стои: "Александра Тодор Депинова".    

____________ 
 

Во огласот бр. 32709 за стечајна постапка на 
МЕТАЛПРОМЕТ-ТЕХНИКА ДОО експорт-импорт, 
Кавадарци, објавен во "Сл. весник на РМ" бр. 80/2003 
на стр. 26, во третиот став наместо: "За стечаен 
управник се определува Васил Стојанов, дипломиран 
економист од Кавадарци, ул. "Вардарска" бр. 26", треба 
да стои: "За стечаен управник се определува Васил 
Стојанов, дипломиран економист од Неготино, ул. 
"Вардарска" бр. 26".    
_______________________________________________ 

 
Л И К В И Д А Ц И И 

 
Основниот суд Скопје I- Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I.Л бр. 3/2003 од 24.01.2003 годи-
на, отворена е ликвидациона постапка над должникот 
приватно претпријатие за внатрешна и надворешна тр-
говија �ИНТЕР-ЕЛ� увоз-извоз ДОО Титов Велес, ул. 
�Никола Оровчанец� бр. 31. 
За ликвидатор за определува лицето Митева Бојана 

од Велес, со стан на ул. �Јовче Чучук� бр. 57. 
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 3 месеци од последната објава.      
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (33767) 

___________ 
 
Ликвидаторот Павле Томашевски од Скопје, бул. 

�Стив Наумов� бр. 7/16, запишан во судскиот реги-
стар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
П. Трег. бр. 2033/2003, објавува дека Друштвото за 
производство, трговија и услуги ЕЛА-ХОРИЗОНТ екс-
порт-импорт ДООЕЛ Скопје, и со број на  жиро-сметка 
бр. 200-0000362350-21, отворена при Стопанска 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 примероци со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.      
Од ликвидаторот.                                              (33815) 

_______________________________________________ 
 

Н О Т А Р С К И   О Г Л А С И 
 

Нотарот Ленка Панчевска со службено седиште во 
Општина Чаир, ги известува сопствениците на гранич-
ните парцели со парцелата К.П. 633, лозје четврта кла-
са во м.в. �Под Рид� со површина од 511 м2, КО Мир-
ковци, дека сопственикот на наведената парцела Угри-
новска Десанка, го продава својот дел од наведената 
парцела по цена од 350,00 денари по 1 м2. 
Доколку наведените лица сакаат да го користат пре-

димственото право за купување, предвидено со Законот 
за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена 
од објавувањето на овој оглас, да ја депонираат купопро-
дажната цена во нотарски депозит. Во спротивно, прода-
вачот ќе ја продаде на друг купувач.         (33510) 

___________ 
 
Се врши продажба на земјоделско земјиште К.П. 

број 387/1, план 4, скица 7, м.в. �Мандра�, култура ни-
ва, класа 5, површина 2267 м2 во КО Арачиново, сопс-
твеност на Енвер Арифи од Скопје, по цена од 300,00 
денари од м2. 
К.П. број 381/1 м. в. �Чукор�, култура нива, класа 5, 

површина од 5410 м2, по цена од 300,00 денари за м2, 
во КО Арачиново, и К.П. број 384, м.в. �Мандра�, кул-
тура нива, класа 5, површина од 3980 м2 во КО Арачи-
ново, К.П. број 3674/3, м.в. �Вис�, култура нива 4, по-
вршина од 1263 м2 во КО Црешево, сопственост на 
Милчевски Љупчо по цена од 200,00 денари за м2, К.П. 
број 295, во КО Страчинци на име Фазли Сафет по 
цена од 200,00 денари за метар кавадратен. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште се граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија�, писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарот Матилда Бабич, ул. �Јани Лукровски� бр. 3 � 
Пензионерски дом � Автокоманда, Општина Гази Баба.
            (33470) 

___________  
Се продава земјоделско земјиште кое лежи на К.П. 

2416 на м.в. �Штулец� со вкупна површина од 17.776м2 
(од кои двор 17.366 и под објект 410) на КО Д. Соње,  
опишано во ПЛ 5, скица 14 видно од поседовен лист 
бр. 182 за цена од вкупно 12.240.000,000 денари, вакав-
ски имот манастир Св. Трифун, Долно Соње. 
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 прифаќањето на понудата. Во спротивно, 
го губат правото на првенство. 
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Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Стела Лазаревска со седиште на бул. �Јане 
Сандански�, нас. Аеродром, ТЦ �13 Ноември� � 1 кат. 

                          (33519) 
___________ 

 
Се продава земјоделско земјиште кое лежи на К.П. 

7/1 на м.в. �Локва� со вкупна површина од 12.738 м2  
на КО Д. Количани, опишано во ПЛ 1, скица 1 видно 
од поседовен лист бр. 110 за цена од 1.071,00 денари 
по м2 или се вкупно 13.642.398,00 денари, сопственост 
на Шабанов Адилов Рустем од с. Долно Количани. 
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 прифаќањето на понудата. Во спротивно, 
го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Стела Лазаревска со седиште на бул. �Јане 
Сандански�, нас. Аеродром, ТЦ �13 Ноември� � 1 кат. 

                          (33520) 
___________ 

 
Се продава земјоделско земјиште кое лежи на К.П. 

674 на м.в. �Црква гробишта� со површина од 2.903 м2  на 
КО Батинци, опишано во ПЛ 4, скица 12 видно од поседо-
вен лист бр. 49, за цена од 1.071,00 денари по м2 или се 
вкупно 3.109.113,00 денари, вакавски имот Батинци. 
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 прифаќањето на понудата. Во спротивно, 
го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Стела Лазаревска со седиште на бул. �Јане 
Сандански�, нас. Аеродром, ТЦ �13 Ноември� � 1 кат. 

                          (33521) 
___________ 

 
Се продава земјоделско земјиште кое лежи на К.П. 

8 на м.в. �Локва� со вкупна површина од 13.222 м2 (од 
кои нива 7.412 и под нива 5.810) на КО Д. Количани, 
опишано во ПЛ 1, скица 1 видно од поседовен лист бр. 
112 за цена од 1.071,00 денари по м2 или се вкупно 
14.160.762,00 денари, сопственост на Абдиовски Шаба-
нов Адем од с. Долно Количани К.бр. 84. 
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 прифаќањето на понудата. Во спротивно, 
го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Стела Лазаревска со седиште на бул. �Јане 
Сандански�, нас. Аеродром, ТЦ �13 Ноември� � 1 кат. 

                          (33522) 
___________ 

 
Се продава 4/7, идеален дел од земјиште, заведено на 

К.П. бр. 1800/2, м.в. �Млака�, култура нива, класа 4, во 
вкупна површина од 714м2, евидентирано во Поседовен 
лист бр. 223, за КО Г. Соње, сопственост на Наковска 
Цвета за цена од 400.00 денари, за квадратен метар, од-
носно за 163.200,00 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 понудата да се достават до 

нотарот Стела Лазаревска, Т.Ц. 13 Ноември, локал 21/1, 
бул. �Јане Сандански� Скопје                                  (33551) 

Се продава 2/3, идеален дел, од земјиште заведено на 
К.П. бр. 1800/1, м.в. �Латкоец�, култура нива, класа 4, во 
вкупна површина од 715м2, евидентирано во Поседовен 
лист бр. 1512, за КО Г. Соње, сопственост на Анѓел Васи-
левски за цена од 400.00 денари, за квадратен метар, од-
носно за 190.800,00 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 понудата да се достават до 

нотарот Стела Лазаревска, Т.Ц. 13 Ноември, локал 21/1, 
бул. �Јане Сандански� Скопје                                  (33549) 

_________ 
 

Се продава земјоделско земјиште, К.П. бр. 78, план 2, 
скица 7, во м.в. �Брдо�, нива, класа 4, во површина од  
3100м2, К.П. бр. 78, план 2, скица 7, м.в. �Брдо�, нива,  
класа 6, во површина од 5925м2, заведено во Поседовен 
лист бр. 299, за КО Умин Дол,  на име на Абази Аки од с. 
Романовце,  за купопродажна цена од 15.00 денари, по ме-
тар квадратен. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

нотарот Марјан Коцевски од Куманово, ул. �11 Октом-
ври� бр. 4.                                                                   (33666) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за регистриран невладетел-

ски залог врз подвижни предмети (со својство на изврш-
на исправа) составен во форма на нотарски акт од нотарот 
Тана Топалоска од Охрид, склучен помеѓу  Охридска бан-
ка А.Д. Охрид, како заложен доверител и Заштитно друш-
тво за производство, трговија и услуги ПАНОРАМА 
Охрид ДООЕЛ увоз-извоз со седиште во Охрид, ул. �Сир-
ма Војвода� бр. 32, како заложен должник, засновано е за-
ложно право од прв ред врз подвижни предмети сопстве-
ност на заложниот должник и тоа: моторно возило вид то-
варно, марка �PEUGEOT�, тип �PARTNER�, со број на 
шасија VF3GWJYB96057733, со број на мотор 10DXFR-
6007690, година на производство 2003, си сила на мотор 
51 KW, со боја на каросерија бела 01, со регистарска озна-
ка OH-797-BL, за обезбедување на парично побарување, а 
регистрирано под единствен деловоден идентификацио-
нен број 10320030000145.                                        (33631) 

___________ 
 
Над недвижен имот сопственост на АД КЛАНИЦА 

СО ЛАДИЛНИК Струмица, кој се состои од: - А/. Згра-
да во останато стопанство, К.П. бр.  688/1. зграда 1, кат-
приземје, в.м. �М. Пијаде� со корисна површина од 77 
м2; Б/. Деловна зграда во стопанството, К.П. бр.  1636, 
зграда 1, кат-приземје, м.в.   бул. �Ленинова� бр. 44, со 
корисна површина од 24 м2; В./ Деловна зграда во сто-
панството, К.П. бр. 1802, зграда 1, кат-подрум, м.в. 
�Маршал Тито� бр. 18, со корисна површина од 58 м2; 
Г./ Зграда во останато стопанство, К.П. бр. 1920, зграда 
1, кат-подрум, м.в. �Братство Единство� со корисна по-
вршина од 22 м2, сето во К.О. Струмица, запишано во 
Имотен лист број 12683, заснован е залог со Договор за 
обезбедување на побарување со засновање на договорен 
залог-хипотека (со својство на извршна исправа) од но-
тарот Соња Божинкочева од Струмица, под ОДУ бр. 
247/03 од 13.12.2003 година, за обезбедување на парич-
но побарување во износ од 100.000,00 ЕУР.          (33634) 

___________ 
 
Со нотарски акт - Анекс Договор ОДУ р.бр. 294/2003 

од 10.12.2003 година кон Договор за регистриран (нев-
ладетелски) залог ОДУ 272/2002 во полза на заложниот 
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доверител Стопанска Банка АД Скопје, засновано е за-
ложно право - регистриран залог од прв ред врз подви-
жен предмет машина за конфекционирање на пластич-
на фолија АВОР 1182 сопственост на заложниот долж-
ник производно, трговско и услужно друштво Николчо 
Смилевски, БИПЛАСТ увоз-извоз Битола ДООЕЛ со 
седиште во Битола, на ул. �Дебарска� бр. 28, регистри-
ран во Централниот регистар под единствен идентифи-
кационен број 10420030000213.                            (33635) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште: КО �Ресава�, 

К.П. бр. 838, план 004, скица 017, м.в. �Градевица�, 
култура-лозје, класа 5, со вкупна површина од 6.257 м2, 
сопственост на Камче Самарџиев од Кавадарци, еви-
дентирано во Имотен лист бр. 201 издаден од Државен 
завод на геодетски работи Одделение за премер и ката-
стар Кавадарци, за цена од 60.000,00 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 во �Службен весник на Република Маке-
донија�, писмено да се изјаснат за прифаќањето на по-
нудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.           (33632) 

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

тво на извршна исправа од нотарот Стојаноска Елиза-
бета под ОДУ бр. 180/03, склучен помеѓу Стопанска 
банка АД Скопје како заложен доверител и МЕТАЛО-
ТЕХНИКА ДОО Прилеп, како заложен должник засно-
вано е заложно право на недвижен имот: производна 
хала со административен дел во Ново Лагово кој се на-
оѓа на К.П. број 125, дел 1 и тоа: земјиште под зграда 2 
во површина од 1033 м2 и на К.П. бр. 125 дел 1, зграда 
2, влез 1, кат 1, во површина од 171 м2, зграда 2, влез 1, 
хс, во површина од 25 м2, зграда 2, влез 1, приземје во 
површина од 976 м2, во м.в. �Садово� по Имотен лист 
број 279 за КО Ново Лагово, сопственост на Метало-
техника ДОО, во корист на Заложниот доверител Сто-
панска банка АД Скопје.                               (33623) 

___________ 
 
Врз основа на приватна исправа � Договор за залог 

на недвижен имот со својство на извршна исправа по-
тврден од Ружа Костовска заменик на нотарот Нове 
Костовски од Скопје под ОДУ. бр. 434/03 од 04.12.2003 
година, заложниот должник Друштво за производство 
и промет на големо СИГМА ТРЕЈД Кристина и Маја 
ДОО Скопје, со седиште на бул. �Крсте Мисирков� 
ДТЦ Маврово, ламела Ц, бр. 2 МБ 4156749, има зало-
жено свој недвижен имот подробно опишан во потвр-
дената приватна исправа, во полза на заложниот дове-
рител КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Скопје, кој залог 
е регистриран во јавната книга што се води при ДЗГР-
Одделение за премер и катастар Скопје, во Имотен 
лист број 43588 за КО Центар 1.                       (33625) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за регистриран залог на под-

вижни предмети потврден од Ружа Костовска заменик 
на нотарот Нове Костовски од Скопје, заведен под 
ОДУ. бр. 453/03 од 12.12.2003 година, заложниот 
должник Друштво за производство и трговија на вино 
РИГО ИМПЕКС Ѓорѓи и Ристо Маркудови ДОО Скоп-
је, со седиште на бул. �Партизански одреди� бр. 18, 
МВ 4210719 има заложено подвижни предмети � вино-
реколта 2003, подробно опишани во приватната испра-
ва во полза на заложниот доверител Комерцијална бан-
ка АД Скопје, кој залог е регистриран во Централниот 
регистар на Р.Македонија � Заложен регистар Скопје. 

            (33628) 

Се врши продажба на земјоделско земјиште во 
Скопје, построено на КО Инџиково, на КП 547, на м.в. 
�Геран�, нива 3 класа, во површина од 3/6 идеален дел 
од 13610 м2, на која е сопственик Спасовски Цветан, за 
цена од 100,00 денари за метар квадратен. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, Скопје, ул. 
�Палмиро Тољати� бр. 173.                                   (33653) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за залог (регистриран залог врз 

подвижни предмети) во форма на нотарски акт, изготвен 
од нотарот Матилда Бабиќ под ОДУ број 240/03 од 
16.12.2003 година, е востановено заложно право - рачен 
залог од прв ред во корист на хипотекарниот доверител 
МОЖНОСТИ ДОО Скопје, над подвижен предмет - пат-
ничко моторно возило, марка ФИАТ, тип ПУНТО 60С 
АС, со број на шасија ЗФА18800004216048, со број на мо-
тор 188А4000/0078393, со регистарски ознаки СК-740-
КФ, година на производство 2000, со проценета вредност 
од 7.000,00 ЕУР, сопственост на Друштвото за производс-
тво и услуги ВЕСТ-БУЛЕВАР ДООЕЛ Скопје.       (33679) 

___________ 
 
Сопственикот Зејадини Шемзи од Скопје, ул. �Ди-

жонска� бр. 13/45, својата недвижност - нива 5 класа во 
површина од 1.447 м2, во место викано �Ограда� на КП 
1767 КО Вртекица  го продава за 60,00 денари 1 м2. 
Се повикуваат сопствениците на граничните парцели 

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

до нотарот Ирфан Јонузовски, Општина Чаир, Скопје, 
ул. �2 Македонски бригади� бр. 54.                      (33719) 

___________ 
 
На 04.12.2003 година, во нотарската канцеларија на 

нотарот Ленче Каранфиловска од Штип, заверен е но-
тарски акт ОДУ бр. 256/03, склучен помеѓу Стопанска 
банка АД Скопје, како заложен доверител и Друштвото 
за транспорт и трговија ДАСА ДООЕЛ Штип, со седи-
ште во Штип, ул. �Крсто Митев� бр. 45 со БДС 
5580323 како заложен должник, заради обезбедување 
на парично побарување на заложниот доверител. За-
ложниот должник Друштво за транспорт и трговија 
ДАСА ДООЕЛ Штип заложува: моторно возило, вид 
товарно, марка МАН, тип 23 422 FNL/LL46 (F20), број 
на шасија: WMAF200058W023735, број на мотор 
D2866LF10/3787493081B281; година на производство 
1994, сила на моторот во КВ 309, работна зафатнина на 
моторот цм3: 11967, маса на празно возило во кг: 9000 
без контенер, дозволена носивост во кг: 140000, форма 
или намена на каросерија: контенерски, боја на каросе-
рија сива 76, со регистарска ознака ШТ-962-АР; мотор-
но возило, вид приколка, марка KRONE, тип AZW 18, 
број на шасија: RW1054832, број на мотор =, година на 
производство 1994, маса на празно возило во кг 3700 без 
контенер, дозволена носивост во кг: 14300 форма или на-
мена на каросеријата, контенерска, боја на каросеријата 
црна 20, регистарска ознака ШТ-003-АР и иден подвижен 
имот: моторно возило, вид товарно, марка MAN, тип: 
23.414 FNLL-W, број на шасија: WMAT35ZZZYM283513, 
година на производство 1999; моторно возило, вид при-
колка, марка WECIN LAFFETE SDAH F.ATI 20, број на 
шасија: WO9AWZ2181AW35048, година на производство 
2001, кој залог е запишан во јавните книги што се води 
при Централниот регистар на РМ.                             (33861) 
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Врз основа на Договор за засновање на регистриран 

невладетелски залог врз подвижни предмети, со својство 
на извршна исправа, солемнизиран од нотарот Наџи Зеќи-
ри од Тетово под ОДУ бр. 532/03 од 09.12.2003 година, 
склучен меѓу Про Кредит банка АД Скопје, како заложен 
доверител и Друштво за производство и промет ОТО-НЕ-
ТКО Недмиран и други ДОО Тетово, како должник-зало-
жен должник, засновано е заложно право залог од прв ред 
врз подвижни предмети: стока на залиха по фактура бр. 
55537 од 03.10.2003 година и фактура бр. 55538 од 
03.10.2003 година, сопственост на должникот-заложниот 
должник Друштво за производство и промет ОТО-НЕ-
ТКО Недмиран и други ДОО Тетово, кое заложно право е 
регистрирано во Централниот регистар.                   (33863) 

__________ 
 

Над подвижниот имот сопственост на АД СТРУ-
МИЧКО ПОЛЕ с. Василево, Василево, кој се состои од: 
иден принос на пченица од реколтата во 2004 година, во 
количина од 200 тони, посеана на површина од 200 хе-
ктари, на К.П. бр. 4, м.в. �Дургут� во КО Сушево, опи-
шано во Поседовен лист бр. 155 за КО с. Сушево, изда-
ден од ДЗГР-Одделение за премер и катастар Струмица и 
заверен под бр. 1217-01/2475 од 13.10.2003 година и К.П. 
бр. 142, м.в. �Оџин Гроб� во КО с. Пиперево, опишано во 
Поседовен лист бр. 288 за КО Пиперево, издаден од 
ДЗГР-Одделение за премер и катастар Струмица и заве-
рен под бр. 1217-01/2475 од 13.10.2003 година, заснован е 
залог со Договор за засновање на залог врз идни подвиж-
ни предмети (со својство на извршна исправа) од нотарот 
Соња Божинкочева, Струмица под ОДУ бр. 245/03 од 
12.12.2003 година, за обезбедување на парично побарува-
ње во износ од 1.000.000,00 денари.            (33866) 

__________ 
 

Над подвижниот имот сопственост на Друштвото за 
производство, трговија и услуги ТЕТРА ТРАНШПЕД 
ДОО Велес, со седиште на ул. �Алексо Демниев� бр. 24, 
Велес, со матичен број 4966368, детално опишан во член 
2 од нотарскиот акт-Договор за залог со својство на из-
вршна исправа изготвен од нотарот Славјанка Андреева 
од Велес, под ОДУ бр. 372/03 од 10.12.2003 година, засно-
ван е залог од прв ред во корист на заложниот доверител 
Тутунска банка АД Скопје, за обезбедување на парично 
побарување во износ од 100.000 ЕУР, запишан во Цен-
тралниот регистар на Република Македонија, Регистраци-
она канцеларија бр. 6 во Велес под единствен деловоден 
идентификационен број 10620030000131.                (33868) 

__________ 
 
Се продава земјоделско земјиште, и тоа цела,  К.П. бр. 

311, план 6, нива, класа 8, во површина од  2000м2,  на м.в. 
�Маздача�,  во ПЛ бр. 36, за КО Калиште, сопственост на Ра-
мадани Салиов Рамадан и Хајдири Салов Мехди двајцата од 
с. Калиште, за купопродажна цена од 183.000,00 денари. 
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

Законот за земејоделското земјиште (�Службен весник 
на РМ� бр. 25/98), имаат право на првенствено купува-
ње, (заедничките сопственици, сосопствениците и со-
седите чие земјиште се граничи со земјиштето што се 
продава), во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во �Службен весник на РМ�, писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го 
губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарот Зулфиќар Сејфула од Гостивар, ул. �Кеј Брат-
ство� бр. 5-А.                                                              (33869) 

_________ 
 
Се продава земјоделско земјиште, и тоа 3/60 идеален 

дел, од К.П. бр. 992/1-16-401, ливада, класа 4, во површи-
на од  5715м2,  на м.в. �Село�,  во ПЛ бр. 451, за КО Ма-
врово, сопственост на Синадиноски Нофит Боривоје од 
Белград, ул. �Кралја Владимира� бр. 28, за купопродажна 
цена од 155.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земејоделското земјиште (�Службен весник 
на РМ� бр. 25/98), имаат право на првенствено купува-
ње, (заедничките сопственици, сосопствениците и со-
седите чие земјиште се граничи со земјиштето што се 
продава), во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во �Службен весник на РМ�, писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го 
губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарот Зулфиќар Сејфула од Гостивар, ул. �Кеј Брат-
ство� бр. 5-А.                                                              (33870) 

_________ 
 
Се продава 110/163, од нива, класа 2, на К.П. бр. 4776, 

во м.в. �Г. Садово�, во површина од  6024м2, и земјиште 
под зграда 1, на истата парцела во површина од 10м2, за-
ведени во Имотен лист бр. 32883, за КО Прилеп, сопстве-
ност на Петрески Ване од Прилеп, ул. �Ристе Ристески� 
бр. 15,  за цена од 210.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите кои граничат со погоренаведена-
та парцела, 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 првенствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. �Сотка Ѓорѓио-
ски� бб.                                                                        (33871) 

__________ 
 
Над недвижниот имот, деловен простор, сопстве-

ност на Друштвото за производство и промет ПРОМЕС 
Ќосев Ѓорѓе и друг. ДОО увоз-извоз со седиште во 
Скопје, ул. �Александар Македонски� бр. 1бб, кој се 
наоѓа во Скопје, на ул. �Кеј 13 Ноември�, лежи на К.П. 
бр. 12079, на КО Центар 1 и во имотниот лист број 
44033, за КО Центар 1 се води како: - зграда 2, влез 
001, кат ПО, стан 262, намена на зграда 00570, во повр-
шина од 61м2, е заснован залог со Договор за залог врз 
недвижност (хипотека) со изјава за извршност потвр-
ден кај нотарот Елизабета Станоевиќ-Ѓокиќ, под ОДУ 
бр. 297/03 на 15.12.2003 година, во корист на заложни-
от доверител Охридска банка АД Охрид. 
Правото на сопственост на заложниот должник врз 

недвижниот имот-деловниот простор е запишано во 
имотен лист број 44033 за КО Центар 1.              (33738) 

__________ 
 
Над подвижните предмети - идно производство на 

јачмен во реколтата 2004 година на површина од 40ха 
на блок Дебране во КО Раштани, сопственост на за-
ложниот должник АД Лозар Раштани Велес, заснован е 
невладетелски залог со Договор за невладетелски за-
лог, заверен кај нотарот Магдалена Ордева од Велес, со 
Потврда - Солемнизација ОДУ бр. 125/2003 од 
15.12.2003 година, во корист на заложниот доверител 
СОКОЛ ДООЕЛ Велес, а за обезбедување на парично 
побарување во износ од 800.000,00 денари, кој во Цен-
тралниот регистар Скопје - Регионална регистрациона 
канцеларија во Велес е регистриран на ден 15.11.2003 
година под бр. 10620030000132.                           (34059) 

_________ 
 
Врз основа на Солемнизација - Потврда на приватна ис-

права Договор за залог, ОДУ бр. 330/03 од 11.12.2003 годи-
на, на нотарот Сашо Ѓурчиноски - Струга, заклучен помеѓу 
Дука Павлоска од Струга и други преку полномошникот 
Ристо Перески од с. Ложани - Струга, како заложни дове-
рители и АД ЈУГОТРАНС Струга, како заложен должник, 
засновано е заложно право од прв ред, врз недвижен имот 
сопственост  на заложниот должник и тоа: К.П. бр. 2830/23, 
во м.в. �Попово блато� објект во основа 3387м2, со пренесу-
вање на право на користење на градежно изградено земји-
ште - двор во површина од 30070м2 и под објект 3387м2, по 
ПЛ бр. 1195 за КО. Струга.                               (34060) 
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На подвижниот имот сопственост на заложниот долж-

ник АД �Стрмош� Рудници за неметали Пробиштип и 
тоа: утоварувач, марка Либхерр, тип Л-551, фабричен број 
CH 274408, произведен 1991 година, утоварувач со пред-
на корпа, марка Либхерр, тип Л531-279, фабрички број 
1348, произведен 1994 година, утоварувач, марка Сатер-
пилллар, тип САТ 966 С, сериски број 42 Ј 11803, број на 
мотор 330 (6 49в 22937) , произведен 1980 година, утова-
рувач, тип РД-180, фабрички број 845, произведен 1986, 
багер утоварувач, марка Либхер, тип Л551 ЦХ 274468, 
произведен 1992 година, камион кипер, марка Маз, тип 
5551, со броја на шасија хтм55510080046634, со број на 
мотор 05676, произведен 1995 година, камион кипер, мар-
ка Краз, тип 6510, со броја на шасија 778636, со број на 
мотор 35007, произведен 1995 година, половно моторно 
возило, марка Краз, тип 6510, со број на шасија 778370, со 
број на мотор 23878, произведен 1995 година, половен ка-
мион, марка Краз, тип 6510, со број на шасија 078410, со 
број на мотор 18479, произведен 1995 година, половен ка-
мион, марка Краз, тип 6510, со броја на шасија 18417, со 
број на мотор 0777144, произведен 1995 година, камион, 
марка Краз, тип 6510, со броја на шасија РО 771473, со 
броја на мотор 36321, произведен 1994 година, половно 
моторно возило, марка Татра, тип 148 Ѕ3, со броја на ша-
сија 73508 број на мотор 83136, произведено 1980 година, 
ровокопач гусеничар, марка Либхерр, тип 941 РЛЦ 941, 
булдожер, тип ТГ 170, ваљак, тип Амманн лагентрал, фа-
бричен број 5844605, произведен 1982 година, приколица, 
марка ЈОХАНН ВОГРАНДИ, тип 16/12, со броја на шасија 
1275.1147, дозволена носивост 16.000 кгр. произведена 
1975 година, со регистарски број ШТ-567-РЕ, пнеуматска 
лафетна дупчалка, марка Ингерсол Ранд, тип СМ-250 и 
мобилен вијачест компресор за дупчалка, тип ХП 525 
СЦУ, фабричен број 96005, произведено 1980 година, че-
љусна дробилица голема, тип ЧД 770/530, агрегат за зава-
рување, марка Моца, тип ТС 222 БС/ЕЛ, тракасти транс-
портери, марка Алкај, вкупна должина 35+24+24+18м, 
електричен погон, заснован е залог со Договор за залог 
(со својство на извршена исправа) од прв ред составен во 
форма на нотарски акт од нотарот Лидија Илиевска, Про-
биштип, под ОДУ бр. 146/03, помеѓу заложниот должник 
АД Стрмош Пробиштип и заложниот доверител Комер-
цијално инвестициона банка АД Куманово и со Договор 
за залог (со својство на извршна исправа) од втор ред, со-
ставен во форма на нотарски акт од нотарот Лидија Или-
евска, Пробиштип, под ОДУ бр. 147/03, помеѓу заложни-
от должник АД Стрмош Пробиштип, должникот АД �Зе-
олит БСБ� Пробиштип и заложниот доверител Комерци-
јално инвестициона банка АД Куманово.                 (34063) 

__________ 
 
Врз основа на Договор за залог врз подвижни предме-

ти (со својство на извршна исправа), составен во форма на 
нотарски акт од нотарот Васил Кузмановски од Охрид, 
под ОДУ книга II реден број 810/03 од 16.12.2003 година, 
склучен помеѓу Тутунска банка АД Скопје, со седиште на 
ул. �12-та Ударна бригада� бб во Скопје, како заложен до-
верител и Друштвото за трговија и градежништво Љупчо 
Гочевски �ИНЛЕС ИНЖИНЕРИНГ� ДООЕЛ Охрид, со 
седиште на ул. �Алтанин Мост� бб, во Охрид, како зало-
жен должник, е засновано заложно право-регистриран за-
лог од прв ред врз подвижни предмети сопственост на за-
ложниот должник Друштво за трговија и градежништво 
Љупчо Гочевски �ИНЛЕС ИНЖИНЕРИНГ� ДООЕЛ 
Охрид, кое заложно право е регистрирано во Централниот 
регистар на ден 18.12.2003 година, со деловоден број 
10320030000150, а за обезбедување на Анекс-Договор 
број 1 кон Договорот за рамковен револвинг кредит-ли-
мит врз основа на заложно право-договорна хипотека на 
недвижност број 09-1335 од 09.07.2001 година, во Тутун-
ска банка АД Скопје, заведен под број 09-2797 од 
12.12.2003 година, а во �ИНЛЕС ИНИЖИНЕРИНГ� ДО-
ОЕЛ Охрид, заверен под број 04/2003 од 16.12.2003 годи-
на, во износ од 430.000 евра.                                        (34068) 

Врз основа на Договор за залог врз подвижни предме-
ти (со својство на извршна исправа), составен во форма на 
нотарски акт од нотарот Васил Кузманоски од Охрид, под 
ОДУ книга II реден број 820/03 од 17.12.2003 година, 
склучен помеѓу Тутунска банка АД Скопје, со седиште на 
ул. �12-та Ударна бригада� бб во Скопје, како заложен до-
верител и Друштвото за трговија и градежништво Љупчо 
Гочевски �ИНЛЕС ИНЖИНЕРИНГ� ДООЕЛ Охрид, со 
седиште на ул. �Алтанин Мост� бб во Охрид, како зало-
жен должник, е засновано заложно право-регистриран за-
лог од прв ред врз подвижни предмети сопственост на за-
ложниот должник Друштво за трговија и градежништво 
Љупчо Гочевски �ИНЛЕС ИНЖИНЕРИНГ� ДООЕЛ 
Охрид, кое заложно право е регистрирано во Централниот 
регистар на ден 18.12.2003 година, со деловоден број 
10320030000151.                                                 (34065) 
_______________________________________________ 

 
М А Л И    О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважечки следните 
документи: 

Пасош бр. Д 0002547 издаден од МНР-Скопје на име 
Ристо Пенов, Скопје.                                     (33963) 
Пасош бр. 1636690/01 издаден од СВР-Тетово на име 
Казими  Хамза, Гургурница, Тетово.       (33609) 
Пасош бр. 478709/94 издаден од СВР-Скопје на име 
Мендух  Адеми, с. Студеничани, Скопје.       (33616) 
Пасош бр. 1746457 издаден од СВР-Скопје на име 
Рахим Бериша, с. Рашче, Скопје.                      (33651) 
Пасош бр. 1341072/00 издаден од СВР-Гостивар на 
име Џабир Синани, с. Чегране, Гостивар.       (33652) 
Пасош бр.1442839 издаден од СВР-Скопје на име 
Игор Лазаревски, ул. "Рокомија" бр. 30, Скопје. 
Пасош бр. 1302754/99 издаден од СВР-Скопје на име 
Мјаки Баки, ул. "391" бр. 21, Скопје.       (33668) 
Пасош бр. 1336591 на име Џингарски Горанчо, с. 
Добрешенци бр. 102, Струмица.                      (33688) 
Пасош бр. 1737099/02 издаден од СВР-Скопје на име 
Богица Саревска, ул. "Бапчор" бр. 10/1-3, Скопје. 
Пасош бр. 1353907/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Драговиќ Сашко, ул. "А. Турунџиев" бр. 53-а, Скопје. 
Пасош бр. 1956232 издаден од СВР-Скопје на име 
Шабан Мануела, ул. "Емин Дураку" бр. 3/3-11, Скопје. 
Пасош бр.0992033 издаден од СВР-Скопје на име 
Емини Таџедин, с. Арачиново, Скопје.       (33771) 
Пасош бр. 1772328 издаден од СВР-Скопје на име 
Никола Велков, ул. "Народен Фронт" бр. 5/20, Скопје. 
Пасош бр. 1672263 на име Сејдини Љуљмир, с. Зајас, 
Кичево.                                                       (33822) 
Пасош бр. 1822349/03 на име Амети Фејзула, с. 
Копачин Дол, Тетово.                                     (33824) 
Пасош бр. 1315559 на име Мусли Муртезан, с. Г. 
Речица, Тетово.                                                    (33825) 
Пасош бр. 1877005/03 издаден од СВР-Куманово на 
име Исуф Бајрами, с. Никуштак,Куманово.        (33830) 
Пасош бр. 1703486/02 издаден од СВР-Тетово на име 
Ќазими Јетон, с. Пирок, Тетово.           (33841) 
Пасош бр. 394832/94 издаден од СВР-Скопје на име 
Невзат Велијовски, с. Света Петка, Скопје. 
Пасош бр. 1198550/99 издаден од СВР-Гостивар на 
име Туфаи Алпер, ул. "1 Ново мало" бр. 31, Гостивар. 
Пасош бр. 957849/96 издаден од СВР-Скопје на име 
Летафер Ќазим, ул. "366" бр. 3, Скопје.               (33964) 
Пасош бр. 1274795/99 издаден од СВР-Скопје на име 
Ќенан Исмани, ул. "Севастополска" бр. 49, Скопје.  
Пасош бр. 1425857 на име Мицев Методи, с. Мур-
тино бр. 76, Струмица.                                     (33994) 
Пасош бр. 1763369/02 издаден од СВР-Скопје на име 
Османи Џемшит, ул. "Цветан Димов" бр. 166, Скопје. 
Пасош бр. 1724059 издаден од СВР-Скопје на име 
Арбен Нуишов, с. Грчец, Скопје.          (34024) 
Пасош бр. 1491357 на име Моника Стојаноска, 
Прилеп.                                                      (34026) 
Пасош бр. 1543365 на име Малиќи Шефајет, ул. 

"Бистрица" бр. 19, Охрид.                        (34029) 
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Пасош бр. 1485692/01 на име Салии Атула, с. 
Боговиње, Тетово.                                     (34031) 
Пасош бр. 1707246/02 издаден од СВР-Скопје на име 
Сали Руфати, ул. "О. Чопела" бр. 6-а, Скопје. 
Пасош бр.1403270 на име Чолев Андони, ул. "Јанко 
Урдинов" бр. 1, Гевгелија.                                (34030) 
Пасош бр. 197548/94 на име Јаоски Рамазан, с. Балин 
Дол, Гостивар.  
Пратеничка легитимација бр. 086 издадена од Собра-
ние на РМ на име Есад  Рахиќ.                  (33801) 
Чекови од тековна сметка бр. 13297722 од бр. 6505-

166 до бр. 6505171 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Узунов Ванчо, Скопје.        (33586) 
Чекови од тековна сметка бр. 1295789 со бр. 6418294 
и бр. 6418293 издадени од Комерцијална банка АД  
Скопје на име Димовска Иоана, Скопје.              (34001) 
Работна книшка на име Евтимов Синиша, Скопје. 
Работна книшка на име Блаже Станојоски, с. Д. 
Лисиче, Скопје.                                                    (33594) 
Работна книшка на име Цицоска Александра, Скопје. 
Работна книшка на име Јовановски Славе, Скопје.   
Работна книшка на име Ружди Нуредини, с. Студе-
ничани, Скопје.                                                  (33630) 
Работна книшка на име Илијев Мартин, с. Јакимово, 
Виница.                                                     (33654) 
Работна книшка на име Шерифоски Демиралија, ул. 

"ЈНА" бр. 2, Струга.                                     (33655) 
Работна книшка на име Веби Мустафа, с. Липково, 
Куманово.                                                     (33658) 
Работна книшка на име Ајдини Медат, Гостивар. 
Работна книшка на име Мустафов Шевки, Виница.   
Работна книшка на име Ќириќ Милева, с. Селемли, 
Гевгелија.                                                    (33664) 
Работна книшка на име Пајтонџиев Асан, Скопје. 
Работна книшка на име Руска Ивановска Наскова, 
Скопје.                                                       (33674) 
Работна книшка на име Методи Георгиев, Делчево. 
Работна книшка на име Јумниу Назим, Тетово. 
Работна книшка на име Зимри Беќири, с. Чифлик, 
Тетово.                                                        (33678) 
Работна книшка на име Митреска Нада, ул. "С. Сте-
ваноски" бр. 8, Прилеп.                           (33683) 
Работна книшка на име Јаша Емин, Скопје.     (33713) 
Работна книшка на име Искендер Џеладин, Скопје. 
Работна книшка на име Блажев Никола, Скопје. 
Работна книшка на име Митаноска Елизабета, 
Скопје.                                                                   (33745) 
Работна книшка на име Љупка Наневска, Скопје. 
Работна книшка на име Фрковиќ Томислав, Скопје. 
Работна книшка на име Никола Панчев, Скопје. 
Работна книшка на име Исени Исак,Тетово.    (33778) 
Работна книшка на име Стевче Манчевски, ул. 

"Прогрес" бр. 29, Битола.                          (33779) 
Работна книшка на име Медин Ава, ул. "Л. Корија" 
бр. 17, Битола.                                         (33780) 
Работна книшка на име Насуфова Македонка, 
Богданци.                                                    (33781) 
Работна книшка на име Милосавлевиќ Наташа, ул. 

"В. Кантарџиев" бр. 1, Гевгелија.          (33782) 
Работна книшка на име Горан Лозановски, с. Вар-
дино, Демир Хисар.                                     (33783) 
Работна книшка на име Саити Авни, с. Оризаре, 
Куманово.                                                    (33786) 
Работна книшка на име Реџеп Агуши, с. Радуша, 
Скопје.                                                                   (33789) 
Работна книшка на име Дритон Османи, с. Нераште, 
Тетово.                                                        (33792) 
Работна книшка на име Ержан Емини, Тетово. 
Работна книшка на име Виолета Суша, Скопје. 
Работна книшка на име Африм Љатифи, Скопје. 
Работна книшка на име Богески Стеван Кирил, ул. 

"Н. Карев" бр. 10, Прилеп.                         (33807) 
Работна книшка на име Роберт Илиевски, ул. "Б. 
Миладиновци" бр. 1, Куманово.                      (33810) 
Работна книшка на име Ристов Јован, Кочани. 

Работна книшка на име Ристова Горанка, с. Карас-
лари, Велес.                                                    (33817) 
Работна книшка на име Димовска Ружа, Скопје. 
Работна книшка на име Валентина Митева, Скопје. 
Работна книшка на име Пирки Фатмир, Скопје. 
Работна книшка на име Јозеф Матес, Скопје. 
Работна книшка на име Зорица Џартовска, Скопје. 
Работна книшка на име Жупановска Јасмина, Скопје. 
Работна книшка на име Марковска Ристенка, Скопје. 
Работна книшка на име Неџипов Шинаси, Скопје. 
Работна книшка на име Малов Коста, Скопје. 
Работна книшка на име Сламкоски Киро, с. Бучин, 
Крушево.                                                    (34032) 
Работна книшка на име Стаменковски Драган, 
Куманово.                                                    (34033) 
Работна книшка на име Ѓуроски Александар, Скопје.  
Воена книшка на име Имер Мустафи, Куманово. 
Воена книшка на име Хајредини Омер, ул. "П. 
Попоски" бр. 6-3-1, Гостивар.                      (34037) 
Свидетелство на име Андонова Весна, ул. "В. Гла-
винов" бр. 23, Штип.                                     (33662) 
Свидетелство на име Костова Мила, с. Крупиште, Штип. 
Свидетелство од 8 одделение на име Нуртен Исуфи, 
ул. "Огњен Прица" бр. 13, Куманово.            (33665) 
Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Муса 
Синани, с. Никуштак, Куманово.                      (33667) 
Свидетелство за завршено средно образование изда-
дено од ГУЦ "Здравко Цветковски"-Скопје на име 
Ванѓеловски Драган, Скопје.         (33677) 
Свидетелство од 8 одделение на име Шабани 
Буњамин, с. Студеничани, Скопје.            (33681) 
Свидетелство од 3 година и диплома за завршено 
средно образование издадени од "Киро Бурназ"-
Куманово на име Кипријановски Моме, ул. "О. 
Револуција" бр. 41, Куманово.                       (33682) 
Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "Гоце 
Делчев" на име Јолева Лидија, ул. "Радански пат" бр. 
111, Штип.                                       (33685) 
Свидетелство на име Назлије Арифи, Гостивар. 
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година на име Алма 
Сакиповска, Куманово.                                     (33784) 
Свидетелства од 7 и  8 одделение на име Давиткова 
Горданка, с. Милино, Св. Николе.            (33787) 
Свидетелство од 8 одделение на име Иванов Емил, 
ул. "Х. Ботев" бр. 18, Штип.           (33788) 
Свидетелство од 8 одделение на име Фатмире 
Мемети, Тетово.                                         (33790) 
Свидетелство од 8 одделение на име Мелек Азизи, 
Тетово.                                                       (33791) 
Свидетелство на име Мустафа Сумијете, Тетово. 
Свидетелство на име Фимкова Суза, ул. "Радански 
пат" бр. 99, Штип.                                     (33796) 
Свидетелство за завршено 8 одделение на име 
Петровска Станка, Крива Паланка.          (33808) 
Свидетелство од 7 одделение на име Велински 
Драган, с. Русиново, Виница.                      (33811) 
Свидетелство од 8 одделение на име Наневска Ру-
менка, с. Радање, Штип.                                     (33814) 
Свидетелство од 8 одделение на име Цекова Пала, ул. 

"Сутјеска" бр. А-1/7, Штип.          (33816) 
Свидетелство на име Весна Ѓоргиева, Св. Николе. 
Свидетелства за 1, 2 и 3 година издадени од гимназијата 

"Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Рамбабова Ана, Скопје. 
Свидетелство на име Бистра Коскоска, Струга. 
Свидетелство на име Џаџов Кирил, ул. "Т. Кошевски" 
бр. 23, Штип.                         (34034) 
Свидетелство на име Стојанова Силвана, ул. "М. 
Ацев" бр. 47 А, Штип.                                     (34035) 
Свидетелство на име Мустафа Јашар, с. Шашавар-
лија, Штип.                                                     (34038) 
Диплома на име Велкоски Слободан, ул. "А. Емин" 
бр. 423-А, Охрид.                                     (33656) 
Диплома за завршено средно образование на име 
Крстев Славчо, с. Ињево, Радовиш.           (33680) 
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Диплома на име Луоски Златко, ул. "Фрушка Гора" 
бр. 26, Прилеп.                                       (33684) 
Диплома издадена од гимназијата "Никола Карев" 
Скопје на име Велковски Филип, Скопје. 33775 
Диплома на име Митрески Игор, ул. "Ѓ. Димитрио-
ски" бр. 84, Прилеп.                                     (33805) 
Диплома издадена од ДСУ "Арсение Јовков"-Скопје 
на име Елизабета Даневска, Скопје.        (33809) 
Здравствена легитимација на име Маневски 
Стефанчо, ул. "К. Рацин" бр. 2, Велес.       (33803) 
Здравствена легитимација на име Величковски Илче, 
Пробиштип.                                        (33813) 
Штедна книшка бр. 82710-2437 издадена од Еуро 
стандард банка - Скопје на име Зоран Ѓорчевски, Скопје. 
Даночна картичка бр. 4030990175099 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име АЛДАКО  
Менка  ДООЕЛ, Скопје.                                     (33622) 
Даночна картичка бр. 4030987369893 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име Сојуз на 
филателисти на Македонија, Скопје.       (33645) 
Даночна картичка бр. 4030000404064 издадена од Управа 
за јавни приходи-Скопје на име Елита ДОО, Скопје. 
Даночна картичка издадена од Управа за јавни 
приходи на име Џафери Јусуф, с. Равен, Гостивар. 
Даночна картичка бр. 50007998112667 издадена од 
Управа за јавни приходи на име Азам Ајети, Гостивар. 
Даночна картичка издадена од Управа за јавни при-
ходи на име Абази Шефит, с. Врапчиште, Гостивар.  
Даночна картичка бр. 4030999370897 издадена од Управа 
за јавни приходи на име Аптека КИРАНА, Скопје. 
Даночна картичка бр. 4030900320460 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име Стефано-
комерц, Скопје.                                                    (33883) 
Даночна картичка издадена од Управа за јавни приходи 
на име МЕГАПРОЕКТ ДОО, Сузана Ристова, Штип. 
_______________________________________________ 

 
Ј А В Н И    П О В И Ц И  

Врз основа на член 11 и 17-34 од Законот за јавни 
набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002-пречи-
стен текст и 24/2003), Комисијата за јавни набавки на 
Министерството за економија објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 17/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ЕКОНОМИЈА  
1. НАБАВУВАЧ 
Министерство за економија, со седиште на ул. �Ју-

риј агарин� бр. 15, Скопје. Г
 
2. ПОНУДУВАЧ 
Право да поднесува понуда има секое заинтереси-

рано правно и физичко лице, регистрирано за вршење 
соодветна дејност во трговскиот регистар. 

 
3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА 
Патнички моторни возила 26 (дваесет и шест) со 

следните карактеристики:  
1. Работна зафатнина на моторот до 1000 см3. 
2. Со 4 врати во �хеџбек� изведба. 
3
 

. Да користат безоловен бензин. 
4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- Име, адреса и седиште на понудувачот;  
- Поединечна цена за секој предмет од набавката со 

посебно искажан ДДВ и други давачки;  
- Цената на понудата да биде искажана во денари и 

истата да биде непроменлива се до конечно исполнува-
ње на договорот;  

- Рок на извршување на нарачката (искажана во ка-
лендарски денови), сметан од денот на доставување на 
нарачката;  

- Начин на плаќање (доколку понудувачот бара 
аванс, за истиот ќе се применува член 64 од Законот за 
јавни набавки);  

- Гаранција;  
- Располагање со овластен сервис и резервни делови;  
- Услови на одржување во пост гарантен период (не 

е составен дел на понудата). 
Понудите кои не ги содржат сите погоре наведени 

податоци, односно понудите во кои изнесените подато-
ци не се искажани на бараниот, конкретен начин ќе се 
сметаат за некомплетни и ќе бидат исклучени од пона-
тамошната постапка, односно нема да бидат евалуира-
ни нети). (оце

 
5. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
5.1. Придружната документација која понудувачот 

согласно член 46 од Законот за јавни набавки, задолжи-
телно треба да ја приложи во ковертот кој носи ознака 
�документација�: 

- Извод од регистрација на дејноста (решение заед-
но со обрасците од 1-7);  

- Документ за бонитет на понудувачот издаден од 
Централниот регистар во оригинал или копие заверено 
кај нотар;  

- Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 
ликвидација (не постар од шест месеци);  

- Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 
изречена мерка на безбедност забрана за вршење на 
дејност (не постар од шест месеци);  

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки (не постара 
од шест месеци). 
Понудите кои не ја содржат погоре наведената при-

дружна документација ќе се сметаат за некомплетни и 
ќе бидат исклучени од понатамошната постапка, од-
носно нема да бидат евалуирани (оценети). 

5.2. Документи со кои понудувачот согласно член 
25 став 1 од Законот за јавни набавки ја докажува тех-
ничката способност, а кои треба да бидат приложени 
во ковертот кој носи ознака �документација�: 

- Референтна листа (за последните три години);  
- Опис или фотографии на производот што треба да 

се набави. 
 
6. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- Цена     50 поени;  
- Гарантен рок    30 поени;  
- Рок на испорака   10 поени;  
- Овластен сервис и резервни делови   5 поени;  
- 
  
Начин и рок на плаќање    5 поени. 

7. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 
Рокот за доставување на понудите е 15 дена од де-

нот на објавувањето на овој повик во дневните весници 
�Дневник�, �Утрински весник�, �Македонија денес�, 
�Вест�, �Факти� и во �Службен весник на РМ�. 
Во случај на неистовремено објавување на овој по-

вик важи рокот од објавувањето во последното средс-
тво за јавно информирање. 
Понудата согласно член 57 став 1 од Законот за јав-

ни набавки се доставува во еден оригинален примерок, 
заверен и потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 
Понудите треба да се доставуваат до Архивата на 

Министерството за економија или по пошта на адреса 
ул. �Јуриј Гагарин� бр. 15, Скопје. 
Отворањето на понудите ќе се изврши на 12.01.2004 

година во 14,00 часот во просториите на Министерство-
то за економија на ул. �Јуриј Гагарин� бр. 15, Скопје, 
во присуство на овластени претставници на понудува-
чите и овластен претставник од Министерството за фи-
нансии. 
Понудата се доставува во затворен коверт кој во се-

бе содржи два затворени коверти. Едниот од внатреш-
ните коверти ја содржи понудата и носи ознака �пону-
да�, а другиот внатрешен коверт ја содржи документа-
цијата и ја носи ознаката �документација�. 
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На предната страна од ковертот на горниот лев агол 

да биде назначено �не отворај� како и бројот на бара-
њето, а во средина на ковертот треба да биде назначена 
адресата на набавувачот. 
Понудите кои не се предадени во рокот, како и 

оние не се изработени според пропозициите на барање-
то, нема да бидат разгледувани. 
Поблиски информации во врска со ова барање мо-

же а се добијат на тел. 30 93 483. д 
Комисија за јавни набавки 

__________ 
 
Врз основа на член 69 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри (�Службен весник на РМ�, бр. 
10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Министерството за финан-
сии објавува 
 

ЈАВЕН ОГЛАС 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДАВАЊЕ НА ОВ-
ЛАСТУВАЊЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКАТА 
ИСПРАВНОСТ И ПОПРАВКА НА АВТОМАТИТЕ ЗА  
ИГРИ НА СРЕЌА И АПАРАТИТЕ ЗА ЗАБАВНИ ИГРИ 

 
-Утврдување на техничката исправност и поправка 

на автоматите за игра на среќа и апаратите за забавни 
игри, во согласност со Правилникот за начинот, усло-
вите и роковите на утврдување на техничката исправ-
ност на автоматите за игра на среќа и апаратите за за-
бавни игри и формата за исправата за техничката ис-
правност (�Службен весник на РМ� бр. 19/97). 
Понуда можат да поднесат правни лица кои имаат 

искуство во извршување на овој вид работи и доколку 
не приредуваат игри на среќа и забавни игри и не из-
најмуваат автомати за игри на среќа и апарати за забав-
ни игри. 
Понудата од правните лица кои конкурираат треба 

да содржи: 
-кратка содржина со основни податоци за правното 

лице и работното искуство во извршување на ваков 
или сличен вид на работи и подготвеност дали би мо-
желе работите да ги вршат за територијата на Републи-
ка Македонија или за одредено подрачје и кое. 
Кон понудата се поднесува: 
-извод од судскиот регистар за основачите и дејно-

стите на правното лице, 
-изјава дека не приредува игри на среќа и забавни 

игри и не позајмува автомати за игри на среќа и апара-
ти за забавни игри. 
Понудата во писмена форма се доставува во запеча-

тен коверт со назнака �понуда за добивање на овласту-
вање за утврдување на техничката исправност и попра-
вка на автомати за игри на среќа� на следната адреса: 
Министерство за финансии ул. �Даме Груев� бр. 14,     
1 000 Скопје. 
Понудите се примаат најдоцна во рок од 15 дена од 

денот на објавувањето на јавниот оглас. Во рок од 30  
дена по завршувањето на рокот за поднесување на по-
нуди, Министерството за финансии ќе изврши избор и 
за тоа ќе ги извести сите подносители на понудите.  

                                          Министерство за финансии  
___________ 

 
Врз основа на член 15 и 18 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/2002 - пречистен текст), Народна банка на Републи-
ка Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 21/12-2003 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на отворениот повик е: Народна банка 

на Република Македонија со седиште во Скопје на ул. 
�Комплекс банки� бб. 

II. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА 
2.1. Предмет на набавката е прибирање понуди од 

понудувачите за резервација на авиобилети за службе-
ни патувања на вработените на Народна банка на Ре-
публика Македонија. 

2.2. Поради карактерот на услугата, понудата е дели-
ва по понудувачи и на неа можат да учествуваат авио 
превозници и агенции, а ќе бидат избрани 3 (три)  нај-
поволни понудувачи. 

2.3. Набавката ќе се извршува во Скопје, за потре-
бите за службени патувања во странство. 
Набавката ќе се врши сукцесивно во текот на 2004 

година според потребите на набавувачот по претходно 
доставени нарачки во кои ќе бидат содржани дестина-
циите, денот на поаѓање и враќање и други услови за 
патувањето. 
Понудувачот може да поднесе само една понуда/ва-

ријанта, доколку достави повеќе варијанти нема да се 
земе во предвид при оценување таквиот понудувач. 

 
III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА: 
- Името, адресата и седиштето на понудувачот; 
- Доказ - Договор за авио превозниците со агенција-

та за овластено продавање на авиобилети; 
- Висината на попустот изразен во проценти помеѓу 

набавната цена и продажната на авиобилетите по од-
делни авиокомпании со кои понудувачот има склучено 
договор; 

- Бенефициите-попусти по разни основи (чекирање 
багаж, превоз од седиштето на НБРМ до аеродроми од 
аеродром до местото на извршување на службената за-
дача, екстра багаж, потврдување на резервација, отка-
жување на резервација и друго), и други погодности 
кои ги нуди понудувачот; 

- Доказ за техничка опременост за извршување на 
услугите за резервација на авиобилетите; 

- Доказ за кадровската екипираност на понудувачот 
за извршување на услугите (цертификати, дипломи, 
oбрасци М1/М2 и сл.); 

- Рок, начин и услови на плаќање; 
- Цените во понудата за извршување на сите услуги 

треба да се дадат со пресметан данок на додадена вред-
ност и сите други јавни давачки и да бидат во денарска 
противвредност по среден курс на НБРМ на денот на 
испораката на авио билетот; 

- Референтна листа. 
Документите со кои се докажуваат одделни делови 

од понудата да се оригинални или заверени кај нотар. 
 
IV. ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ 
1. Најповолниот понудувач ќе биде избран според 

следниве критериуми: 
- Писмена гаранција (изјава) дека цените  
  на авио билетите ќе бидат на ниво на авио 
  превозниците      300 бода; 
- Техничка опременост и кадровска 
  екипираност       200 бода; 
- Бенефиции и попусти     200 бода; 
- Рок, начин и услови на плаќање     100 бода; 
- Референтна листа        50 бода; 
- Овластување или договор со авио 
   превозници за продажба на авиобилети   100 бода; 
- Флексибилност        50 бода. 
 
V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Со понудата понудувачот е должен задолжително 

да ја достави следната придружна документација: 
а. Извод од регистрација на дејности; 
б. Документ за бонитет - позитивен; 
в. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

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

изречена мерка на безбедност забрана на вршење на 
дејност; 
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д. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Документите од точките в, г, д, не смеат да бидат 

постари од шест месеци, треба да бидат оригинални 
или заверени кај нотар. 

 
VI. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДО-

КУМЕНТАЦИЈАТА 
1. Крајниот рок на доставување на понудата е 

12.01.2004 година до 10.00 часот, во архивата на На-
родна банка на Република Македонија. 

2. Понудите во согласност со член 55 од Законот за 
јавни набавки можат да се достават преку пошта, на 
адреса Народна банка на Република Македонија, 
�Комплекс банки� бб - Скопје, или да се предадат во 
архивата на Народна банка на Република Македонија, 
најдоцна до 10.00 часот на 12.01.2004 година. 

3. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 
12.01.2004 година во 10.15 часот во просториите на На-
родна банка на Република Македонија, �Комплекс бан-
ки� бб - Скопје (VIII кат). 

4. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок, заверен и потпишан од страна на одговорното 
лице на понудувачот. 

5. Понудите кои не ги содржат бараните податоци 
се сметаат за нецелосни и нема да се земат предвид за 
разгледување. 

6. Понудата и придружната документација се доста-
вуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол стои 
ознака �не отворај� и број на отворениот повик. 

7. Пликот не смее да содржи никакви ознаки со кои 
би можело да се идентификува понудувачот. Во затво-
рениот плик треба да има уште два затворени запечате-
ни плика. Едниот внатрешен плик да ја содржи понуда-
та и да носи ознака �понуда�, а другиот внатрешен 
плик да ја содржи документацијата и да носи ознака 
�документација� и точна адреса на понудувачот. 

8. Претставниците на понудувачите кои ќе присус-
твуваат на јавното отворање на понудите, на Комисија-
та за јавни набавки треба да и предадат писмено овла-
стување од понудувачот. 
Повикот може да се види и на www.nbrm.gov.mk. 
Дополнителни информации на тел. + 02 3108-285. 
 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

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

набавки - пречистен текст (�Службен весник на РМ� 
бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки на Град Скопје, 
објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 18-2/04 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 1. Набавувач на јавниот повик е Град Скопје - 

Градски комитет за урбанизам, комунално - станбени 
работи, сообраќај и заштита на човековата околина, ул. 
�Илинденска� бб. 

  2. Предмет на јавната набавка  е изведување на 
следните видови работи на подрачјето на Град Скопје 
во текот на 2004 година: 

 ПОЗ А: проектирање на сообраќајни решенија за 
регулирање на сообраќајот; 
ПОЗ Б: обележување на хоризонтална сообраќајна 

сигнализација по коловозите на сообраќајниците; 
ПОЗ Ц: набавка и монтажа на вертикална сообра-

ќајна сигнализација, знаци и патокази; 
ПОЗ Д: набавка и монтажа на светлосна сообраќај-

на сигнализација (семафори) за регулирање на сообра-
ќај на крстосници и набавка и монтажа на контролни 
рампи за паркинг простор со компјутерски софтвер и 
додатна опрема; 

ПОЗ Е: одржување на светлосна сообраќајна сигна-
лизација (семафори) од производната програма: 

- �Сварко Футурит� - Виена, 
- �Никола Тесла� - Загреб, 
- �Електро Софт� - Скопје и 
-�Мера� - Ниш; 
ПОЗ Ф: одржување на градски часовници од произ-

водната програма на �ИНСА� - Белград; 
ПОЗ Г: изработка и монтажа на метална заштитна 

ограда и метални заштитни столбчиња. 
3. Право на учество на јавниот повик имаат сите за-

интересирани правни и физички лица кои обавуваат со-
одветна стопанска дејност. Понудувачите може да да-
дат свои понуди за една или повеќе позиции од пред-
метот на набавката. 

4. Постапката за јавна набавка, согласно член 36 од 
Законот за јавни набавки, се спроведува во две фази: 
фаза I-фаза на претквалификација т.е. прибирање на 
документација заради утврдување на подобност на по-
нудувачите за изведување на работи од предметот на 
набавката, и фаза II- прибирање на понуди од квалифи-
куваните понудувачи за изведување на работите од 
предметот на набавката. 

 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА ЗА ФАЗА I - ФА-

ЗА НА ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА 
1. Понудувачите, со пријавата за понудата ги доста-

вуваат следните документи: 
- претставување на понудувачот: име, адреса, седи-

ште, овластено лице, телефон и факс; 
- документ за регистрација за вршење на соодветна 

дејност; 
- документ за техничко-технолошки бонитет: рас-

положива опрема и други физички капацитети потреб-
ни за реализација на набавката, досегашно искуство 
(референтна листа), стручен кадар (квалификација и 
број), производител, технички карактеристики, серти-
фикати и атести за понудената опрема; документот за 
техничко-технолошки бонитет треба да се однесува за 
позицијата од предметот на набавката за која понуду-
вачот дава своја понуда; 

- документ за економско-финансиски бонитет изда-
ден од Централниот регистар; 

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

- потврда од надлежен суд дека не е отворена по-
стапка за стечај или ликвидација; 

- потврда од надлежен суд дека нема изречено мер-
ка на безбедност - забрана за вршење на дејност. 

2. Потребните документи се доставуваат во ориги-
нал или копија заверена кај нотар, а економско-финан-
сискиот бонитет и бараните потврди треба да бидат не 
постари од шест месеци. 

 
III. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
1. Понудата се доставува во затворен плик, кој во 

горниот лев агол треба да носи ознака �не отворај�, 
бројот на јавниот повик и позициите од предметот на 
набавката за кои се дава понуда. 

2. Рок за прием на понудите: 21 ден од денот на 
последното објавување во јавно гласило. 

3. Понудите се доставуваат преку пошта на адреса  
Град Скопје- Градски комитет за урбанизам, комунал-
но - станбени работи, сообраќај и заштита на човекова-
та околина, ул. �Илинденска� бб, Скопје, или се  преда-
ваат во архивата на Град Скопје. 

  
IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Понудите што нема да бидат доставени во опре-

делениот рок и кои нема да бидат изработени според 
барањата содржани во повикот, како и несоодветно 
комплетираните, нема да се разгледуваат. 
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2. Дополнителни појаснувања понудувачите можат 
да добијат на тел. 3297-283, Градски комитет за урба-
низам, комунално - станбени работи, сообраќај и за-
штита на човековата околина.  

Комисија за јавни набавки 
___________ 

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

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02 - пречистен 
текст и 24/03), Комисијата за јавни набавки на Ј.П. Ко-
мунална хигиена Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК  

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. 03-10568 
 

Нарачател:  
1. Ј.П. Комунална хигиена - Скопје, ул. �126� бр. 

40, Скопје.  
2.  Предмет на набавка: репарација на надградбите 

на три специјални комунални возила и тоа: 
- ЃУБРЕТАРКА-РОТОПРЕС, марка Мерцедес тип 

17/22, со надградба ФАУН РОТОПРЕС тип 16/205;  
- ЃУБРЕТАРКА-РОТОПРЕС, марка Мерцедес тип 

24/22, со надградба ФАУН РОТОПРЕС тип 18/205; 
- ЃУБРЕТАРКА-КОМБИНИРАНА за собирање на 

садови за отпад од 1,1 м2 и 5 м2, марка ИВЕКО ИМП 
190 Е и надградба ПЕНЕЛИ ВАРИОПРЕС. 

3. Понудата е делива. 
4.Понудата треба да содржи: 
- назив и седиште на понудувачот; 
- начин и услови на плаќањето; 
- поединечна цена за секое возило изразена во дена-

ри (со посебно изразен ДДВ); 
- список на главни испораки на стоки или извршени 

услуги во последните 3 години со износите, датумите и 
примачите; 

- начин и рок за изведување на работите; 
- гарантен рок. 
5. Придружна документација согласно член 24 и 

член 26 од Законот за јавни набавки. 
6. Критериум за избор на најповолен понудувач: 
- цена 40 бода; 
- начин на плаќање  30 бода; 
- гарантен рок  20 бода; 
- рок на извршување  10 бода. 
7. Рок за доставување на понудите: 
- 40 дена од објавувањето на отворениот повик. 
8. Јавното отворање на понудите ќе се одржи во 

Скопје, на ден 11.02.2004 година, во 10 часот во про-
сториите на нарачателот на ул. �Лазар Личеновски� бб, 
Скопје (VI-та барака). 

9. Начин на доставување на понудите. 
- Понудувачите во согласност со член 57 став 1, од 

Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават 
во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен 
и потпишан од одговорното лице на понудувачот; 

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, од-
носно кон кои не е приложена бараната придружна доку-
ментација, како и ненавремено доставените понуди, ќе се 
сметаат за непотполни и нема да се разгледуваат;  

- Понудите и другата документација се доставуваат 
во согласност со член 55 и 56 од Законот за јавни наба-
вки, преку пошта или во архивата на ул. �Лазар Личе-
новски� бб, Скопје. 
Тендерската документација може да се подигне од 

сектор �Механизација�, на ул. �126� бр. 40, Скопје, ли-
це за контакт - Зоран Илиевски, тел. 2621-708.  

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 18 и член 19 од Законот за јавни 
набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002 година), 
Комисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие 
Македонска радиодифузија Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 03/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по отворениот повик бр. 03/2003 е 

ЈП Македонска радиодифузија-Скопје, бул. �Гоце Дел-
чев� бб, 1000, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката, вид и количина:  
Микробранови врски по спецификација: 
1. Фиксна еднонасочна микробранова врска со по-

требен инсталационен материјал  2 парчиња;  
2. Мобилна микробранова врска со потребен инста-

лационен материјал   1 парче;  
3. Модулатор 70 MHz   1 парче;  
4. Демодулатор 70 MHz  4 парчиња. 
1.3. Спецификацијата може да подигне во просто-

риите на ЈП МРД Скопје, секој работен ден од 08-15 
часот. 

1.4. Набавката може да биде делива. 
1.5. Рокот на важност на понудата да биде согласно 

Законот за јавни набавки  односно 90 дена. 
1.6. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 

на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица кои вршат стопанска дејност. 

1.7. Постапката по повикот се спроведува согласно 
со Законот за јавни набавки (�Службен весник на РМ� 
бр. 21/2002 година). 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата на заинтересираните понудувачи тре-

ба да содржи: 
2.1.1. Име, адреса и седиште на понудувачот;  
2.1.2. Цена, поединечна и вкупна. 
Домашните понудувачи цената ја искажуваат со по-

себно искажан данок на додадена вредност. Пресметка-
та и плаќањето ќе се изврши во согласност со Законот 
за облигациони односи, со примена на среден курс на 
Народна банка на Р. Македонија на ЕУР валутата. 
Странските понудувачи цената да ја искажат во ЕУ-

РА со паритет ЦИП Скопје;  
2.1.3. Начин и рок на плаќање;  
2.1.4. Начин и рок на испорака;  
2.1.5. Гарантен рок на предметот на набавката;  
2.1.6. Сервисирање и постгаранциска поддршка;  
2.1.7. Референци за изведување на ваков вид набавки;  
2.1.8. Рок на важење на понудата;  
2.1.9. Техничка документација (карактеристики) за 

предметот на набавка. 
2.2. Во прилог кон понудата понудувачот задолжи-

телно треба да ја достави и следната придружна доку-
ментација;  

2.2.1. Извод од регистрација на дејноста;  
2.2.2. Доказ за техничка способност согласно член 

25 од Законот за јавни набавки;  
2.2.3. Економско-финансиски бонитет, издаден од 

Централниот регистар;  
2.2.4. Потврда за платени даноци, придонеси и други 

јавни давачки, издадена од Управата за јавни приходи;  
2.2.5. Потврда дека на понудувачот не му е изрече-

на мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност 
издадена од надлежен суд;  

2.2.6. Потврда дека понудувачот не е под стечај или 
во процес на ликвидација, издадена од овластен орган. 

2.3. Документите наведени во точките 2.2.3., 2.2.4., 
2.2.5. и 2.2.6. се доставуваат во оригинал или копија за-
верена кај нотар и не постари од 6 (шест) месеци. 
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2.4. Странските понудувачи под точка 2.2.3. како 
доказ за својата финансиска и економска способност 
доставуваат ревизорски извештај од странска реноми-
рана ревизорска институција регистрирана за вршење 
на економска ревизија. Ревизорскиот извештај треба да 
содржи податоци за вкупното работење на понудува-
чот  последните три години. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

4.1. Изборот за најповолен понудувач ќе се изврши 
согласно следните критериуми: 

4.1.1. Квалитет и технички карактеристики  
 во на понудената опрема         45 бода;  

4.1.2. Цена          30 бода;  3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
3.1. Секој понудувач може да учествува на отворе-

ниот повик за прибирање понуди, само со една понуда. 
4.1.3. Услови и начина на плаќање      10 бода;  
4.1.4. Рок на испорака          5 бода;  3.2. Понудите се доставуваат во оригинален приме-

рок, заверен и потпишан од страна на одговорното ли-
це на понудувачот. Понудите задолжително да бидат 
изработени на македонски или англиски јазик. 

4.1.5. Гаранција, понудени услови  
на поддршка и одржување          5 бода;  
4.1.6. Референци на понудувачот   

3.3. Понудите се доставуваат по пошта или со пре-
давање во Архивата на набавувачот на адреса: ЈП Ма-
кедонска радиодифузија Скопје, (Комисија за јавни на-
бавки), бул. �Гоце Делчев� бб, 1000 Скопје, Република 
Македонија. Понудувачите своите понуди може да ги 
достават и лично со предавање на Комисијата за јавни 
набавки, но најдоцна до денот и часот на јавното отво-
рање на понудите. 

за слични проекти и техничка опременост  5 бода.
  

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Отворањето на понудите е јавно и ќе се изврши 

во присуство на понудувачите на 11.02.2004 година во 
12,00 часот, во просториите на ЈП МРД-Скопје (Сала за 
состаноци XV кат, канцеларија бр. 1502). Претставни-
ците на понудувачите, кои ќе присуствуваат на јавното 
отворање на понудите на Комисијата за јавни набавки 
треба да и предадат писмено овластување за учество 
пред почетокот на јавното отворање. 

3.4. Понудата и придружната документација се доста-
вуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол треба 
да стои ознаката �не отворај� и бројот на отворениот по-
вик за прибирање понуди. Во средината на пликот треба 
да биде напишана точната адреса на набавувачот. 5.2. Понудите што ќе пристигната после утврдениот 

краен рок и понудите што не се изготвени согласно со 
одредбите од Законот за јавни набавки, Комисијата за 
јавни набавки нема да ги земе во предвид при разгледу-
вањето. 

3.5. Во затворениот плик треба да има две посебни 
и затворени пликови. Во едниот внатрешен плик треба 
да биде ставена понудата со документите наведни во 
точка 2.1. и на истиот да стои ознака �понуда�. Во дру-
гиот внатрешен плик треба да е содржана севкупната 
придружна документација наведена во точките 2.2. и 
2.4. треба да ја носи ознаката �документација� и точни-
от назив и адреса на понудувачот. 

5.3. Дополнителни информации за техничките кара-
ктеристики на предметот на набавката, понудувачите 
можат да добијат во Секторот за телекомуникации, ли-
це за контакт дипл. инж. Васил Толевски тел. ++389 2 3 
297 150; fax. ++389 2 3 119 107 и дипл. инж. Маја Јан-
чевска тел. ++389 2 297 129, секој работен ден од 
08,00-15,00 часот. 

3.6. Пликовите во кои се доставуваат понудите не сме-
ат да имаат било каква ознака со која би можел да се 
идентификува понудувачот (напишана, залепена, втисна-
та или на поинаков начин внесена од самиот понудувач). 

 3.7. Краен рок за поднесување на понудите е 
30.01.2004 година. Комисија за јавни набавки 
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AГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА 

и кои ќе бидат понудени за продажба по пат на јавна берзанска аукција на македонската 
 хартии од вредност на 26.12.2003 година (петок). 
ие друштва веќе беше понуден на две последователни берзански аукции, но остана непро-
онските измени, акциите во овие друштва повторно се нудат за продажба но овојпат со 
вниот одбор на агенцијата за приватизација. 

Место 
Вредност на 
друштвото 

(ЕУР) 

Капитал за 
продажба 

(ЕУР) 

Учество на 
капиталот за 
продажба во 
вредноста 

на друштвото 

Број на 
акции за 
продажба 

Почетна 
продажна 
цена 
на една 
акција 
(ЕУР) 

Дејност 

Скопје 98.782.522 27.815.977 28,16% 5.440.331 0,26 
Производство 
на ладновалани 
лимови 

Скопје 793.985 86.769 10,93% 1.697 0,51 Трговија на 
големо и мало 

с.Славеј, 
Прилеп 309.655 36.514 11,79% 714 0,51 

Одгледување 
на житни 
растенија 

Делчево 1.049.543 60.742 5,79% 1.188 0,64 Поледелство 

Кавадарци 3.476.786 9.967 0,29% 194 1,28 Земјоделско 
производство 

 
кции, под истите услови, ќе бидат понудени за продажба на 09.01.2004 (петок). Акциите 
а плаќање во готово или со хартии од вредност издадени од Република Македонија. 
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O Б Ј  В А  А 
Врз основа на член 11, став 2 од Законот за персоналниот 

данок на доход (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/2001, 50/2001, 52/2001, 
2/2002 и 44/2002), министерот за финансии  

О Б Ј А В У В А  
1. Личното ослободување утврдено во член 10 став 1 

точка 3 од Законот, за 2004 година на годишно ниво, изне-
сува 33.240 денари. 

2. Личното ослободување по основ на лични примања од 
плата од работен однос и пензија, месечно се утврдува во из-
нос д 2.770 денари, согласно со член 15-а став 3 од Законот. нос д 2.770 денари, согласно со член 15-а став 3 од Законот.  о  о 

   Бр. 08-28094/1                 Министер за финансии,    Бр. 08-28094/1                 Министер за финансии, 
15 декември 2003 година     м-р Никола Поповски, с.р. 15 декември 2003 година     м-р Никола Поповски, с.р. 
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