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605. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОТТИК-
НУВАЊЕ НА ВРАБОТУВАЊЕТО   

 
Се прогласува Законот за поттикнување на вработу-

вањето, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 31 март 2003 година. 
 
Бр. 07-1470/1     Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на Република 

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

 
З А К О Н 

ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ВРАБОТУВАЊЕТО 
 

Член 1 
Со овој закон се создаваат услови за поттикнување 

на вработувањето преку надоместување на средства на 
работодавецот за плаќање на придонесите на плата и 
други средства за нововработените работници, под ус-
лови и на начин утврдени со овој закон. 

 
Член 2 

Одредбите на овој закон не се применуваат ако ра-
ботодавецот е државен орган, орган на единица на ло-
калната самоуправа и на град Скопје, јавна установа, 
јавно претпријатие и на другите корисници на средства 
од Буџетот на Република Македонија. 
Одредбите на овој закон не се применуваат ако ра-

ботодавецот има неплатени обврски по основа на при-
донеси на плата и данок на плата. 

 
Член 3 

На работодавецот кој ќе вработи невработено лице 
на неопределено време над бројот на вработените, му 
се надоместуваат средствата за платениот придонес за 
пензиско и инвалидско осигурување, придонесот за 
здравствено осигурување и придонесот за вработува-
ње, за нововработеното лице, за период од 24 месеци 
од вработувањето, под услови и на начин утврдени со 
овој закон. 
Како ново вработување се смета секое зголемување 

на бројот на вработените кај работодавецот, што е над 
највисокиот број на вработени на неопределено и на 
определено време, во еден од последните 12 месеци 
пред денот на влегувањето во сила на овој закон и бро-
јот на лицата за кои работодавецот презел обврска да 
ги вработи со договорот за купопродажба, односно 
приватизација на општествен и државен капитал од-
носно имот. 

Како невработено лице за кое ќе се применуваат 
одредбите на овој закон се смета: 

- невработено лице евидентирано во Заводот за вра-
ботување најмалку една година; 

- невработено лице на кое претходно му престанал 
работниот однос со отказ поради економски, техноло-
шки, структурални или слични промени; 

- невработено лице на кое претходно му престанал 
работниот однос по основа на стечај и 

- невработено лице корисник на социјална парична 
помош, кое е способно за работа и социјално необезбе-
дено, согласно со Законот за социјалната заштита. 

 
Член 4 

Работодавецот кој ќе вработи невработено лице на 
неопределено време, кое е корисник на паричен надо-
месток по основа на невработеност, покрај надоместу-
вање на средствата за придонесите на плата за нововра-
ботените работници, има право на исплата на тримесе-
чен износ на средства во висина од 25% од просечната 
месечна нето плата по работник во Републиката. 

 
Член 5 

Работодавецот кој ќе вработи невработено лице на 
неопределено време, корисник на социјална парична 
помош, кое е способно за работа и социјално необезбе-
дено, согласно со Законот за социјалната заштита, по-
крај надоместување на средствата за придонесите на 
плата, има право на исплата на тримесечен износ на 
средства во висина на просечно исплатениот износ на 
социјалната парична помош во претходната година, 
според податоците на Министерството за труд и соци-
јална политика. 

Член 6 
Работодавецот е должен вработеното лице од чле-

нот 3 на овој закон, да го задржи на работа најмалку 
двојно повеќе од времето за кое користел надоместува-
ње на средствата за придонесите на плата. 

 
Член 7 

Работодавецот придонесите на плата за нововрабо-
тените работници ги пресметува и уплатува со исплата 
на платата, согласно со закон и колективен договор. 
На работодавецот, за нововработените работници 

му се надоместуваат средствата уплатени за придоне-
сите на плата во висина од 4.206 денари месечно по 
работник, на секои 60 дена, доколку работодавецот за 
тој период исплатил плата и уплатил придонеси на 
плата. 
Средствата за нововработените лица од членовите 4 

и 5 на овој закон, на работодавецот се исплатуваат ме-
сечно преку Заводот за вработување, односно преку 
Центарот за социјална работа. 

 
Член 8 

Ако работодавецот го намали бројот на работници-
те под бројот на вработените од членот 3 став 2 на овој 
закон, го губи правото од членовите 3, 4 и 5 на овој за-
кон, за намалениот број на работници и е должен да го 
врати износот на надоместените средства со банкарска 
камата на средства по видување, освен за бројот на по-
чинати работници и работници на кои им престанал ра-
ботниот однос по сила на закон. 
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Ако на нововработеното лице работниот однос му 

престане на негово барање, поради кршење на работна-
та дисциплина или неисполнување на обврските, при 
повторното вработување на тоа лице, работодавецот не 
може да ги остварува правата утврдени со овој закон. 

 
Член 9 

Работодавецот е должен во Заводот за вработување во 
рок од осум дена да го пријави секое засновање на рабо-
тен однос со работник на неопределено време, со доставу-
вање на договор за работа и пријава за осигурување, како 
и секој престанок на работен однос на работник вработен 
на неопределено време, во согласност со овој закон.  
Заводот за вработување и работодавецот водат по-

себна евиденција за секое засновање и престанок на ра-
ботен однос, согласно со овој закон. 

 
Член 10 

Заводот за вработување е должен на секои три ме-
сеци да подготвува извештај за состојбите од примена-
та на овој закон и да го доставува до Министерството 
за труд и социјална политика, Министерството за фи-
нансии, Управата за јавни приходи и Државниот инс-
пекторат за труд. 

Член 11 
Невработените лица од членот 3 на овој закон, ако 

отпочнат со вршење на дејност како трговец поединец, 
трговско друштво и физичко лице кое врши дејност во 
согласност со закон, имаат право на надоместување на 
средствата за придонесите на плата и други средства, 
согласно со овој закон, доколку достави доказ од над-
лежниот регистарски орган дека пред отпочнувањето 
на вршењето на дејноста не бил регистриран за вршење 
на дејност на свое име или на име на членовите на не-
говото семејство (брачен другар, деца или родители). 
Основач и содружник на трговско друштво, трговец 

поединец и физичко лице кое вршело дејност согласно 
со закон, немаат право на надоместување на средства 
согласно со овој закон, ако до престанокот на дејноста 
дошло поради стечај, ликвидација или по барање на 
физичкото лице кое ја вршело дејноста, една година 
пред влегувањето во сила на овој закон. 

 
Член 12 

Правата и обврските на работодавецот, Заводот за 
вработување и Центарот за социјална работа, утврдени 
со овој закон се уредуваат со договор. 
Начинот на постапувањето на работодавците, орга-

ните и службите во примената на овој закон, ќе се уре-
ди со посебен правилник, што го пропишува министе-
рот за труд и социјална политика. 
Правилникот од ставот 2 на овој член ќе се донесе 

во рок од пет дена од денот на влегувањето во сила на 
овој закон и ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

Член 13 
Средствата за остварување на правата утврдени во 

овој закон, се обезбедуваат од буџетите на Република 
Македонија, во рамките на планираните средства за ос-
тварување на Програмата за зголемување на вработе-
носта и флексибилноста на пазарот на работната сила, 
во износ од 2 милијарди денари. 

 
Член 14 

Надзорот над спроведувањето на овој закон го вр-
ши Државниот инспекторат за труд, Управата за јавни 
приходи и Заводот за вработување на Република Маке-
донија. 

Член 15 
Со парична казна од 200.000 до 300.000 денари ќе 

се казни за прекршок работодавец - правно лице, ако: 
- не го задржи работникот на работа најмалку двој-

но повеќе од времето за кое користел надоместување 
на средствата за придонеси на плата (член 6); 

- не го пријави секој престанок на работниот однос 
на вработен работник на неопределено време, согласно 
со овој закон (член 9) и  

- не го извести Заводот за вработување за денот на 
престанок за вршење на дејноста. 
За прекршок од ставот 1 на овој член, ќе се казни и 

одговорното лице кај работодавецот, со парична казна 
од 40.000 до 50.000 денари. 

 
Член 16 

Со парична казна од 40.000 до 50.000 денари ќе се 
казни за прекршок работодавец - физичко лице, ако: 

- не го задржи работникот на работа најмалку двој-
но повеќе од времето за кое користел надоместување 
на средствата за придонеси на плата (член 6); 

- не го пријави секој престанок на работниот однос 
на вработен работник на неопределено време, согласно 
со овој закон (член 9) и 

- не го извести Заводот за вработување за денот на 
престанок на вршење на дејноста. 

 
Член 17 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�, а ќе се применува до 31 декември 2003 година. 

___________ 
 

L I G J I 
P{R NXITJEN E PUN{SIMIT 

 
Neni 1 

Me k[t[ ligj krijohen kushtet p[r nxitjen e pun[simit 
p[rmes kompensimit t[ mjeteve t[ pun[dh[n[sit p[r 
pages[n e kontributeve t[ pagave dhe mjete tjera p[r 
pun[tor[t e rij t[ pun[suar, me kushte dhe m[nyr[ t[ 
rregulluara me k[t[ ligj.  

 
Neni 2 

Dispozitat  e k[tij ligji nuk zbatohen n[se pun[dh[n[si 
[sht[ organ shtet[ror, organ i nj[sis[ t[ vet[qeverisjes 
lokale dhe i qytetit t[ Shkupit, institucion publik, 
nd[rmarrje publike dhe shfryt[zues t[ tjer[ nga Buxheti i 
Republik[s s[ Maqedonis[. 

Dispozitat e k[tij ligji nuk zbatohen n[se pun[dh[n[si 
ka obligime t[ papaguara n[ baz[ t[ kontributeve t[ 
rrogave dhe tatimeve t[ rrogave.  

 
Neni 3 

Pun[dh[n[sit q[ do t[ pun[soj[ person t[ papun[ p[r 
koh[ t[ pacaktuar mbi numrin e t[ pun[suarve, i 
kompensohen mjetet p[r kontributet e paguara p[r sigurim 
pensional dhe invalidor, mjetet p[r sigurim sh[ndet[sor 
dhe kontributi p[r pun[sim, p[r personin e ri t[ pun[suar, 
p[r periudh[ prej 24 muaj nga pun[simi, me kushte dhe 
m[nyr[ t[ p[rcaktuara sipas k[tij ligji.  

P[r pun[sim t[ ri konsiderohet ]do zmadhim i numrit t[ 
pun[suarve te pun[dh[n[si, q[ [sht[ mbi numrin m[ t[ 
lart[ t[ t[ pun[suarve n[ koh[ t[ caktuar dhe t[ pacaktuar, 
n[ nj[ nga 12 muajt e fundit para dit[s s[ hyrjes n[ fuqi t[ 
k[tij ligji dhe numrit t[ person[ve p[r t[ cil[t pun[dh[n[si 
ka marr[ p[r obligim t`i pun[soj[ me marr[veshjen p[r 
shitblerje, gjegj[sisht privatizimin e kapitalit shoq[ror dhe 
shtet[ror gjegj[sisht pron[s. 

Si person i papun[suar p[r t[ cilin zbatohen dispozitat e 
k[tij ligji konsiderohet: 

-personi i papun[ i evidentuar n[ byron[ t[ pun[simit 
s[ paku 1 vjet; 

-person i papun[ t[ cilit m[ par[ i [sht[ nd[rprer[ 
marr[dh[nia e pun[s me largim nga puna p[r shkaqe 
ekonomike, teknologjike, strukturale ose ndryshime t[ 
ngjashme; 

-person i papun[ t[ cilit m[ par[ i [sht[ nd[rprer[ 
marr[dh[nia e pun[s n[ baz[ t[ falimentimit dhe  

-person i papun[ shfryt[zues i ndihm[s sociale n[ t[ 
holla q[ [sht[ i aft[ p[r pun[ dhe n[ gjendje sociale t[ 
pasigurt, sipas Ligjit p[r mbrojtje sociale. 
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Neni 4 
Pun[dh[n[si q[ do t[ pun[soj[ person t[ papun[ p[r 

koh[ t[ pacaktuar i cili [sht[ shfryt[zues i kompensimit n[ 
baz[ t[ papun[sis[, p[rve] kompensimit t[ mjeteve p[r 
kontributet e pagave t[ pun[tor[ve t[ rinj, ka t[ drejt[ t[ 
paguaj n[ pages[ t[ shum[s tre mujore t[ mjeteve n[ lart[si 
prej 25% nga rroga mesatare mujore neto p[r pun[tor[ n[ 
Republik[.  

 
Neni 5 

Pun[dh[n[si q[ do t[ pun[soj[ person t[ papun[ p[r 
koh[ t[ pacaktuar, shfryt[zues i ndihmave sociale n[ t[ 
holla, q[ [sht[ i aft[ p[r pun[ me gjendje sociale t[ 
pasigurt[, sipas Ligjit t[ mbrojtjes p[rve] kompensimit t[ 
mjeteve p[r kontributet e pag[s, ka t[ drejt[ n[ pages[ t[ 
shum[s tremujore t[ mjeteve n[ lart[si t[ pages[s mesatare 
t[ ndihm[s sociale n[ vitin paraprak, sipas t[ dh[nave nga 
Ministria p[r pun[ dhe politik[ sociale. 

 
Neni 6 

Pun[dh[n[si [sht[ i obliguar personit t[ pun[suar nga 
neni 3 i k[tij ligji, ta mbaj[ n[ pun[ s[ paku dyfish m[ 
tep[r nga koha q[ ka shfryt[zuar kompensim t[ mjeteve p[r 
kontributet e rrog[s. 

 
Neni 7 

Pun[dh[n[si kontributet e rrog[s p[r pun[tor[t e rinj t[ 
pun[suar i llogarit dhe i paguan me pages[ t[ rrog[s n[ 
p[rputhje me ligjin dhe kontrat[s kolektive.  

Pun[dh[n[sit, p[r pun[tor[t e rinj t[ pun[suar i 
kompensohen mjetet e paguara p[r kontributet e rrog[s n[ 
lart[si prej 4206 denar[ n[ muaj p[r pun[tor[, ]do 60 dit[, 
n[se pun[dh[n[si p[r at[ periudh[ ka paguar rrog[ dhe 
kontribute t[ rrog[s.  

Mjetet p[r pun[tor[t e rinj t[ pun[suar nga neni 4 dhe 5 
t[ k[tij ligji, pun[dh[n[sit i paguhen ]do muaj p[rmes Entit 
p[r pun[sim, gjegj[sisht p[rmes Qendr[s p[r pun[ sociale. 

 
Neni 8 

N[se pun[dh[n[si e zvog[lon numrin e pun[tor[ve n[n 
numrin e t[ pun[suarve nga neni 3 paragrafi 2 t[ k[tij ligji, 
humb t[ drejt[n nga nenet 3,4 dhe 5 t[ k[tij ligji, p[r 
numrin e zvog[luar t[ pun[tor[ve dhe [sht[ i obliguar p[r 
ta kthyer shum[n e mjeteve t[ kompensuara me kamat[ t[ 
bank[s t[ paafatizuar, p[rve] p[r numrin e pun[tor[ve t[ 
ndjer[ dhe pun[tor[ve t[ cil[ve u [sht[ nd[rprer[ 
marr[dh[nia e pun[s sipas ligjit.  

N[se pun[torit t[ ri i nd[rpritet marr[dh[nia e pun[s me 
k[rkes[ t[ tij, p[r shkak t[ thyerjes t[ disiplin[s n[ pun[ 
ose obligimeve t[ pap[rmbushura, gjat[ ripun[simit t[ tij 
pun[dh[n[si nuk mund t`i realizoj[ t[ drejtat t[ p[rcaktuara 
sipas k[tij ligji. 

 
Neni 9 

Pun[dh[n[si [sht[ i obliguar n[ Entin p[r pun[sim n[ 
afat prej tet[ dit[sh ta paraqes[ ]do themelim t[ 
marr[dh[nies t[ pun[s me pun[tor[ p[r koh[ t[ pacaktuar, 
me paraqitjen e kontrat[s t[ pun[s dhe fletparaqitjen e 
sigurimit, si dhe ]do nd[rprerje t[ pun[s t[ pun[torit t[ 
pun[suar p[r koh[ t[ pacaktuar, n[ p[rputhshm[ri me k[t[ 
ligj. 

Enti p[r pun[sim dhe pun[dh[n[si mbajn[ evidenc[ t[ 
ve]ant[ p[r ]do themelim ose nd[rprerje t[ marr[dh[nies t[ 
pun[s, n[ p[rputhshm[ri me k[t[ ligj. 

 
Neni 10 

Enti p[r pun[sim [sht[ i obliguar ]do tre muaj t[ 
p[rgatis informata p[r gjendjen nga aplikimi i k[tij ligji 
dhe ta dor[zoj[ n[ Ministrin[ p[r pun[ dhe politik[ sociale, 
Ministrin[ p[r finansa, Drejtoria p[r t[ ardhurat publike 
dhe Inspektoratit shtet[ror p[r pun[. 

 
Neni 11 

Personat e papun[suar nga neni 3 i k[tij ligji, n[se 
fillojn[ me kryerjen e veprimtaris[ si tregtar[ individual, 
shoqat[ tregtare dhe person fizik q[ kryejn veprimtari n[ 

p[rputhje me ligjin, kan[ t[ drejt[ n[ kompensim t[ 
mjeteve p[r kontributet e rrog[s dhe kontributet tjera, n[ 
p[rputhje me k[t[ ligj, n[se paraqet d[shmi nga organi 
p[rgjegj[s regjistrues se para fillimit t[ kryerjes t[ 
veprimtaris[ nuk ka qen[ i regjistruar p[r kryerjen e 
veprimtaris[ n[ em[r t[ tij ose n[ em[r t[ an[tar[ve t[ 
familjes s[ tij( bashk[shorti, f[mij[t ose prind[rit ). 

Themelues dhe bashk[shoq[rues t[ shoqat[s tregtare, 
tregtar individual dhe person fizik q[ ka kryer veprimtari 
n[ p[rputhje me ligjin, nuk kan[ t[ drejt[ n[ kompensim t[ 
mjeteve sipas k[tij ligji, n[se  p[rfundimi i veprimtaris[ ka 
ndodhur p[r shkak t[ falimentimit, likuidimit ose me 
k[rkes[ t[ personit fizik q[ ka kryer veprimtarin[, nj[ vit 
para hyrjes n[ fuqi t[ k[tij ligji. 

 
Neni 12 

T[ drejtat dhe obligimet e pun[dh[n[sit, enti p[r 
pun[sim dhe qendra p[r pun[ sociale, t[ p[rcaktuara me 
k[t[ ligj rregullohen me kontrat[.  

M[nyra e veprimit e pun[dh[n[sve, organet dhe 
sh[rbimet n[ aplikimin e k[tij ligji, do t[ rregullohet me 
rregullore t[ ve]ant[, q[ e p[rcakton ministri p[r pun[ dhe 
politik[ sociale. 

Rregullorja nga dispozita 2 e k[tij neni do t[ nxirret n[ 
afat prej 5 dit[sh nga dita e hyrjes n[ fuqi t[ k[tij ligji dhe 
do t[ shpallet n[ " Gazet[n zyrtare t[ Republik[s s[ 
Maqedonis[". 

 
Neni 13 

Mjetet p[r realizimin e t[ drejtave t[ p[rcaktuara n[ 
k[t[ ligj, sigurohen nga buxheti i Republik[s s[ 
Maqedonis[, n[ kuad[r t[ mjeteve t[ planifikuara p[r 
realizimin e Programit p[r rritjen e pun[simit dhe 
fleksibilitetit t[ tregut t[ fuqis[ s[ pun[s, n[ shum[n prej 2 
miliard[ denar[. 

 
Neni 14 

Mbikqyrjen e zbatimit t[ k[tij ligji e kryen Inspektorati 
shtet[ror p[r pun[, Drejtoria e t[ hyrave publike edhe Enti 
p[r pun[sim i Republik[s s[ Maqedonis[. 

 
Neni 15 

Me d[nim n[ t[ holla prej 200 000 deri 300 000 denar[ 
d[nohet p[r kund[rvajtje pun[dh[n[si-personi fizik, n[se: 

-nuk e mban pun[torin n[ pun[ s[ paku dyfish m[ tep[r 
nga koha q[ ka shfryt[zuar kompensim t[ mjeteve p[r 
kontribut t[ rrog[s( neni 6 );  

-nuk paraqet ]do nd[rprerje t[ mar[dh[nies s[ pun[s t[ 
pun[torit t[ pun[suar p[r koh[ t[ pacaktuar n[ p[rputhje 
me k[t[ ligj( neni 9 ) dhe  

-nuk lajm[ron entin e pun[simit p[r dit[n e nd[rprerjes 
s[ kryerjes s[ veprimtaris[. 

P[r kund[rvajtje nga dispozita 1 e k[tij neni, do t[ 
d[nohet personi p[rgjegj[s te pun[dh[n[si, me d[nim n[ t[ 
holla prej 40 000 deri 50 000 denar[. 

 
Neni 16 

Me d[nim me t[ holla prej 40 000 deri 50 000 denar[ 
do t[ d[nohet p[r kund[rvajtje pun[dh[n[si-personi fizik, 
n[se: 

-nuk e mban pun[torin n[ pun[ s[ paku dyfish m[ tep[r 
nga koha q[ ka shfryt[zuar kompensim t[ mjeteve p[r 
kontributet e rrog[s (neni 6); 

-nuk paraqet ]do nd[rprerje t[ marr[dh[nies s[ pun[s t[ 
t[ pun[suarit n[ koh[ t[ pacaktuar, n[ p[rputhje me k[t[ 
ligj( neni 9) dhe  

-nuk lajm[ron Entin p[r pun[sim p[r dit[n e 
nd[rprerjes t[ kryerjes s[ veprimtaris[. 

 
Neni 17 

Ky ligj hyn n[ fuqi dit[n e tet[ nga dita e shpalljes n[ 
"Gazet[n zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis[", dhe do t[ 
zbatohet deri m[ 31 Dhjetor t[ vitit 2003. 
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606. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУ-

ВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ  
НА НЕВРАБОТЕНОСТ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување 

на Законот за вработувањето и осигурување во случај на 
невработеност, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 31 март 2003 година. 
 
 Бр. 07-1476/1                               Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на Република 

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

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ  

НА НЕВРАБОТЕНОСТ 
 

Член 1 
Во Законот за вработувањето и осигурување во слу-

чај на невработеност (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 37/97, 25/2000, 101/2000 и 50/2001), во 
членот 58 став 1 зборот �шест� се заменува со зборот 
�четири�. 

Член 2 
Во членот 67 став 1 алинејата 11 и ставот 2 се бри-

шат. 
Член 3 

Во членот 68 став 2 зборовите: �нестопанството на� 
се бришат. 

Член 4 
Во членот 70 зборовите: �во нестопанството� се 

бришат. 
 

Член 5 
Во членот 71 став 1 точките од 2) до 7) се заменува-

ат со нови точки 2), 3), 4), 5) и 6), кои гласат: 
�2)  четири месеци, ако има стаж на осигурување 15 

месеци во непрекинато траење или 24 месеци со 
прекин во последните три години; 

3) шест месеци, ако има стаж на осигурување 30 
месеци во непрекинато траење или 50 месеци со пре-
кин во последните пет години; 

4) осум месеци, ако има над пет до десет години 
стаж на осигурување; 

5) единаесет месеци, ако има над десет до петнаесет 
години стаж на осигурување и 

6) четиринаесет месеци, ако има над 15 години 
стаж на осигурување.� 

 
Член 6 

Во членот 79 став 1 зборовите: �стопанството во� 
се бришат, а во ставот 2 зборот �Банките� се заменува 
со зборовите: �Министерството за финансии-Управата 
за јавни приходи�. 

 
Член 7 

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

L I G J I 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E  LIGJIT 

PËR PUNËSIMIN DHE SIGURIM NË RAST TË 
PAPUNËSISË 

 
Neni 1 

Në Ligjin për punësimin dhe sigurim në rast të 
papunësisë (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” 
nr.37/97 ,25/2000,101/2000 dhe 50 /2001),në nenin 58 
paragrafi 1 fjala “gjashtë ”zëvendësohet me fjalën”katër”. 

 
Neni 2 

Në nenin 67 paragrafi 1 ,alineja 11 dhe paragrafi 2 
fshihen. 

Neni 3 
Në nenin 68 paragrafi 2 fjalët “ joekonomia e”fshihen. 
 

Neni 4 
Në nenin 70 fjalët”në joekonominë”fshihen . 
   

Neni 5 
Në nenin 71 paragrafi 1 pikat prej 2) deri 

7)zëvendësohen me pika të reja 2,3,4,5 dhe 6 të cilat thon: 
“2)katër muaj ,nëse ka stazh të sigurimit 15 muaj pa 

ndërprerje ose 24 muaj me ndërprerje në tre vitet e fundit ; 
3)gjashtë muaj , nëse ka stazh të sigurimit 30 muaj pa 

ndërprerje ose 50 muaj me ndërprerje në pesë vitet e 
fundit; 

4)tetë muaj,nëse ka mbi 5 deri 10 vjet stazh të 
sigurimit; 

5)njëmbëdhejtë muaj , nëse ka mbi 10 deri 15 vjet stazh 
të sigurimit dhe  

6)katërmbëdhjet muaj , nëse ka mbi 15 vjet stazh të 
sigurimit.” 

Neni 6 
Në nenin 79 paragrafi 1 fjalët: “ekonomia në 

“fshihen,ndërsa në paragrafin 2 fjala “Bankat 
“zëvendësohet me fjalët :  “ministria për financa-
Administrata për te ardhura publike”. 

                                                                          
Neni 7 

Ky ligj hynë në fuqi ditën e tetë prej ditës kur është 
shpallur në “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”. 

___________ 
607. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

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

РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за работните односи, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 31 март 2003 година. 
 

     Бр. 07-1477/1   Претседател 
31 март 2003 година     на Република Македонија, 
          Скопје        Борис Трајковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

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

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  
НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 

 
Член 1 

Во Законот за работните односи (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 80/93, 14/95, 53/97, 
21/98, 25/2000, 3/2001 и 50/2001), по членот 8 се додава 
нов член 8-а, кој гласи: 
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�Член 8-а 
Работодавецот не смее лицето кое бара вработува-

ње (кандидат) или работникот, да го стави во неедна-
ква правна положба заради расата, бојата на кожата, 
полот, возраста, здравствената состојба, односно инва-
лидноста, религиозното, политичко или друго убедува-
ње, членување во синдикати, националното или соци-
јалното потекло, статусот на семејството, имотната со-
стојба или заради други лични околности. 
На жените и мажите мора да им бидат обезбедени 

еднакви можности и еднаков третман при вработува-
њето, напредувањето, осигурувањето од работа, усло-
вите за работа, работното време и откажувањето на до-
говорите за вработувањето.� 

 
Член 2 

Членот 23 се менува и гласи: 
�Работен однос може да се заснова за време чие 

траење однапред е определено (работен однос на опре-
делено време) за вршење на работи кои по својата при-
рода траат определено време, со прекин или без пре-
кин, до три години. 
Под прекин од ставот 1 на овој член не се смета 

прекинот на работата пократок од 30 работни дена. 
Работен однос на определено време, заради замена 

на привремено отсутен работник, може да се заснова 
до враќањето на привремено отсутниот работник. 
Работен однос заснован на определено време стану-

ва работен однос на неопределено време ако работни-
кот продолжи да работи најмалку пет работни дена и 
по истекот на периодот од три години. 
Работникот кој засновал работен однос на опреде-

лено време има исти права и обврски како и работник 
кој засновал работен однос на неопределено време.� 

 
Член 3 

Во Главата II по точката 4. се додава нова точка 4-а, 
која гласи:  

�4-а. Вршење работа дома� со три нови члена 24-а, 
24-б и 24-в, кои гласат: 

 
�Член 24-а 

Како вршење работа дома се смета работата која ра-
ботникот ја врши во својот дом или во простории по 
свој избор коишто се надвор од деловните простории 
на работодавецот, со склучување на договор за работа 
за вршење работа дома. 
Со договорот за работа за вршење работа дома, ра-

ботодавецот и работникот можат да се договорат, ра-
ботникот да ја врши работата дома која спаѓа во дејно-
ста на работодавецот или која е потребна за извршува-
ње на дејноста на работодавецот. 
Работодавецот е должен еден примерок од догово-

рот за работа за вршење работа дома да му достави на 
надлежниот државен инспектор на трудот во рок од 
осум дена од денот на склучувањето на договорот. 

 
Член 24-б 

Правата, обврските и условите кои зависат од при-
родата на работата дома, се уредуваат со договорот за 
работа за вршење на работа дома. 
Договорот за работа од став 1 на овој член, покрај 

одредбите од член 16 на овој закон, содржи одредби и 
за: видот на работата и начинот на организирање на ра-
ботата, услови за работа, безбедни услови за работа и 
начинот на вршењето надзор над работата на вработе-
ниот, висина на платата за извршената работа, користе-
ње и употреба на средства за работа на вработениот и 
надоместок за нивната употреба, надоместок на други-
те трошоци за работа и начин на нивното утврдување и 
другите права и обврски. 

Член 24-в 
Државниот инспектор на трудот може на работода-

вецот да му го забрани организирањето работа дома 
ако работата дома е штетна за работниците кои вршат 
работа дома и за другите граѓани или за животната и 
работната околина каде што се врши работата. 
Со закон или друг пропис можат да се определат 

работи кои не смеат да се вршат како работа дома.� 
 

Член 4 
Во членот 34 ставот 2 се менува и гласи: 
�Работникот од став 1 на овој член е должен да се 

договори со работодавецот и во договорот за работа да 
го утврди работното време, начинот на користење на 
годишниот одмор и другите отсуства од работа, начи-
нот на исплата на платата и данокот и придонесите од 
плата.� 

Член 5 
По членот 70 се додава нов член 70-а, кој гласи: 
 

�Член 70-а 
Работодавецот е должен за еднаква работа со една-

кви барања на работното место да исплаќа еднаква пла-
та на вработените без оглед на полот. 
Одредбите на договорите за работа и одредбите на 

колективните договори коишто се во спротивност со 
став 1 на овој член се ништовни.� 

 
Член 6 

По членот 73 се додава нов член 73-а, кој гласи: 
 

�Член 73-а 
Работникот има право на надомест на плата за вре-

мето додека е отстранет од работното место или од кај 
работодавецот, во висина утврдена со колективен дого-
вор, но не помал од 75% од основната плата.� 

 
Член 7 

Во членот 115 став 1 во точката 6) бројот �24� се 
заменува со бројот �48�. 

 
Член 8 

Во членот 123 по ставот 2 се додава нов став 3 кој 
гласи: 

�Приговорот го одлага извршувањето на одлуката 
за отказ до донесување на конечната одлука по приго-
ворот.� 
Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 4 и 5. 
 

Член 9 
По членот 127 се додава нов член 127-а, кој гласи: 
 

�Член 127-а 
Работодавецот пред да донесе одлука за престанок 

на работниот однос поради промените од член 125 на 
овој закон, во времето од известувањето на работникот 
и на синдикатот до донесувањето на одлуката за пре-
станок на работниот однос на повеќе од 50 работници, 
може да се обрати до бирото за вработување со барање 
за помош и услуги од посредување при вработувањето, 
согласно со закон. 
За обезбедување на услугите од став 1 на овој член, 

ако работодавецот побара, бирото за вработување е 
должно да формира посебна комисија со претставници 
од: бирото за вработување, работодавецот, синдикатот 
кај работодавецот и органот на единицата на локалната 
самоуправа.� 

 
Член 10 

Членот 130 се менува и гласи: 
�Ако на работникот му престане работниот однос 

поради економски, технолошки, структурални или 
слични промени, работодавецот е должен да му обезбе-
ди едно од следниве права: 
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1) вработување кај друг работодавец без огласува-
ње на работното место, со преземање и склучување до-
говор за работа на работно место кое одговара на него-
вата стручна подготовка, односно квалификација или  

2) стручно оспособување, преквалификација или 
доквалификација за работа кај друг работодавец или 

3) еднократен надомест во вид на испратнина, во 
висина на едномесечна плата на работникот до три од-
носно за секои три години работен стаж наполнет кај 
работодавецот кај кого му престанува работниот однос, 
а најмногу осум месечни плати, остварена во претход-
ниот месец од денот на престанокот на работниот од-
нос на работникот, што се исплатува со денот на пре-
станокот на работниот однос. 
Работодавецот може на работникот од став 1 на 

овој член, да му исплати еднократен надомест во вид 
на испратнина во поголем износ од износот утврден во 
точката 3) на овој член. 
Под работен стаж кај ист работодавец од став 1 точ-

ка 3) на овој член, се смета и работниот стаж на работ-
никот наполнет кај претходниот работодавец на кој по-
ради настанатата статусна промена, правен следбеник е 
последниот работодавец. 
Одредбата од став 1 точка 1 на овој член не се одне-

сува за вработувања од трговско друштво, односно  тр-
говец поединец во државен орган, јавно претпријатие, 
јавна установа, општина и град Скопје, фондови, аген-
ции, заводи и други правни лица основани со закон. 
Ако се склучи договор за работа спротивно на став 

1 точка 1) и став 4 на овој член, договорот за работа е 
ништовен.� 

Член 11 
Членот 141 се менува и гласи: 
�Ако инспекторот на трудот утврди повреда на за-

конот, друг пропис, колективен договор, договор за ра-
бота и други акти, над чија примена врши инспекциски 
надзор во поглед на засновањето на работниот однос, 
распоредувањето, работното време, одмор и отсуства, 
работна книшка, плати и надоместоци и престанок на 
работен однос, со решение ќе нареди на работодавецот 
да донесе или поништи акт со кој ќе ги отстрани утвр-
дените неправилности и недостатоци.  
За постапувањето по донесеното решение, работода-

вецот е должен да го извести инспекторот на трудот.� 
 

Член 12 
Во членот 142 по ставот 1 се додава нов став 2, кој 

гласи: 
�Работникот од став 1 на овој член, барањето до 

надлежниот орган може да го достави во рок од 60 де-
на од денот на поведувањето на работниот спор пред 
надлежниот суд.� 

Член 13 
Во членот 146 ставот 1 точката 5) се менува и гласи: 
�5) е заснован работен однос на определено време 

спротивно на Законот (член 23) и ако вршењето работа 
дома е спротивно на членовите 24-а и 24-б.� 
Во точката 10) во заградата зборовите: �став 1� се 

бришат. 
Член 14 

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

___________ 
 

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

P{R MAR{DH{NIE PUNE 
 

Neni 1 
N[ Ligjin p[r mar[dh[nie pune ( " Gazeta zyrtare e 

Republik[s s[ Maqedonis[ " numri 80/93, 14/95, 53/97, 
21/98, 25/2000, 3/2001 dhe 50/2001 ), sipas nenit 8 shtohet 
neni i ri 8-a, si vijon: 

"Neni 8-a 
Pun[dh[n[si nuk guxon personin i cili k[rkon pun[sim 

( kandidatin ), ose pun[torin, ta vendose n[ situat[ juridike 
t[ pabarabart[ p[r shkak t[ rac[s, ngjyr[s s[ l[kur[s, 
gjinis[, mosh[s, gjendjes sh[ndet[sore, p[rkat[sisht 
invaliditetit, bindjeve religjioze, politike ose tjera, 
an[tar[sim n[ sindikate, prejardhjes nacionale ose sociale, 
statusit familjar, gjendjes materiale ose p[r rrethana tjera 
personale. 

 
Grave ose burrave duhet t[ u sigurohen mund[si t[ 

barabarta dhe trajtim t[ barabart[ gjat[ pun[simit, 
avansimit, sigurimit n[ pun[,kushtet p[r pun[, koh[n e 
pun[s dhe t[rheqjen e kontratave p[r pun[sim." 

 
Neni 2 

Neni 23 ndryshon si vijon: 
"Marr[dh[nia e pun[s mund t[ themelohet p[r koh[ 

afati i s[ cil[s paraprakisht [sht[ caktuar ( mar[dh[nie e 
pun[s p[r koh[ t[ caktuar ) p[r kryerjen e pun[ve t[ cilat 
nga natyra e tyre zgjasin nj[ koh[ t[ caktuar, me nd[rprerje 
ose pa nd[rprerje, deri m[ tri vjet. 

Me nd[rprerje nga dispozita 1 t[ k[tij neni nuk 
kuptojm[ nd[rprerjen e pun[s m[ t[ shkurt[r se 30 dit[. 

Marr[dh[nia e pun[s n[ koh[ t[ caktuar, p[r 
z[vend[simin e pun[torit q[ mungon, mund t[ themelohet 
deri n[ kthimin e pun[torit q[ mungon.  

M arr[dh[nia e pun[s e themeluar p[r koh[ t[ caktuar 
kalon n[ marr[dh[nie t[ pun[s t[ pacaktuar n[se pun[tori 
vazhdon t[ punoj[ s[ paku 5 dit[ nga kalimi i afatit prej 3 
vjet[sh. 

Pun[tori q[ ka themeluar marr[dh[nie pune p[r koh[ t[ 
caktuar g[zon t[ njejtat t[ drejta dhe obligime si pun[tori 
q[ ka themeluar marr[dh[nie pune p[r koh[ t[ pacaktuar." 

 
Neni 3 

N[ Kapitullin II nga pika 4 shtohet pika 4-a, si vijon: 
" 4-a. Kryerje e pun[ve n[ sht[pi" me tre nene tjera 24-

a, 24-b dhe 24-c si vijon: 
 

"Neni 24-a 
Me kryerje t[ pun[ve n[ sht[pi kuptojm[ pun[n t[ cil[n 

pun[tori e kryen n[ sht[pin[ e tij ose n[ lokale sipas 
zgjedhjes s[ tij t[ cilat jan[ jasht[ lokaleve t[ pun[s t[ 
pun[dh[n[sit, me arritjen e kontrat[s p[r kryerjen e pun[ve 
n[ sht[pi. 

Me kontrat[n e pun[s p[r kryerjen e pun[ve n[ sht[pi 
pun[dh[n[si dhe pun[tori mund t[ merren vesh, pun[tori ta 
kryej pun[n n[ sht[pi e cila i takon veprimtaris[ s[ 
pun[dh[n[sit ose e cila [sht[ e duhur p[r kryerjen e 
veprimtaris[ s[ pun[dh[n[sit. Pun[dh[n[si [sht[ i obliguar 
nj[ kopje nga kontrata e pun[s p[r kryerjen e pun[ve n[ 
sht[pi t`ja dor[zoj[ inspektorit p[rgjegj[s shtet[ror t[ pun[s 
n[ afat prej 8 dit[sh nga dita e themelimit t[ kontrat[s. 

 
Neni 24-b 

T[ drejtat, obligimet dhe kushtet q[ varen nga natyra e 
pun[s n[ sht[pi rregullohen me kontrat[n e pun[s p[r 
kryerjen e pun[s n[ sht[pi. 

Kontrata e pun[s nga dispozita 1,e k[tij neni, p[rve] 
p[rcaktimeve nga neni 16 i k[tij ligji, p[rmban p[rcaktime 
edhe p[r: lloji i pun[s dhe m[nyra e organizimit t[ pun[s, 
kushtet e pun[s, kushte t[ sigurta p[r pun[ dhe m[nyra e 
kryerjes t[ mbikqyrjes mbi pun[n e t[ pun[suarit, lart[sia e 
rrog[s p[r pun[n e kryer, shfryt[zimi dhe p[rdorimi i 
mjeteve p[r pun[n e t[ pun[suarit dhe kompensim p[r 
p[rdorimin e tyre, kompensim i hardhimeve tjera t[ pun[s 
dhe m[nyra e p[rcaktimit t[ tyre dhe t[ drejta dhe obligime 
t[ tjera. 

 
Neni 24-c 

Inspektori shtet[ror i pun[s mundet pun[dh[n[sit t`ia 
ndaloj[ organizimin e pun[s n[ sht[pi n[se puna [sht[ e 
d[mshme p[r pun[tor[t t[ cil[t e kryejn pun[n n[ sht[pi 
dhe p[r qytetqr[t e tjer[ ose p[r kafsh[t dhe rrethin e pun[s 
ku kryhet puna.  

Me ligj ose rregullore tjet[r mund t[ p[rcaktohen pun[t 
t[ cilat nuk mund t[ kryhen si pun[ n[ sht[pi." 
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Neni 4 
N[ nenin 34  dispozita 2 nd[rrohet si vijon: 
" Pun[tori nga dispozita 1 t[ k[tij neni [sht[ i obliguar 

t[ merret vesh me pun[dh[n[sin dhe n[ kontrat[n e pun[s 
ta p[rcaktoj[ koh[n e pun[s, m[nyr[n e shfryt[zimit t[ 
pushimit vjetor dhe mungesat e tjera nga puna, m[nyr[n e 
pages[s s[ rrog[s dhe tatimet dhe kontributet nga rroga." 

 
Neni 5 

Pas nenit 70 shtohet neni i ri 70-a i cili vijon: 
 

"Neni 70-a 
Pun[dh[n[si [sht[ i obliguar p[r pun[ t[ nj[jt[ me 

k[rkesa t[ nj[jta n[ vendin e pun[s t[ paguaj rrog[ t[ nj[jt[ 
t[ pun[suarve pa dallim gjinie.  

P[rcaktimet e kontratave t[ pun[s dhe p[rcaktimet e 
kontratave kolektive q[ jan[ n[ kund[rshtim me dispozit[n 
1 t[ k[tij neni asgj[sohen." 

 
Neni 6 

Pas nenit 73 shtohet neni i ri 73-a, si vijon: 
 

"Neni 73-a 
Pun[tori ka t[ drejt[ p[r kompensim n[ rrog[ p[r koh[n 

kur [sht[ i larguar nga vendi i pun[s ose nga pun[dh[n[si, 
me lart[si e rregulluar sipas kontrat[s kolektive, por jo m[ 
pak se 75% nga paga themelore." 

 
Neni 7 

N[ nenin 115 dispozita 1 n[ pik[n 6, numri "24" 
z[vend[sohet me numrin "48". 

 
Neni 8 

N[ nenin 123 pas dispozit[s 2 shtohet dispozita e re 3 si 
vijon: 

"Parashtresa e shtyn kryerjen e vendimit p[r largim nga 
puna deri n[ sjelljen e vendimit p[rfundimtar pas 
parashtres[s." 

Dispozitat 3 dhe 4 b[hen dispozita 4 dhe 5. 
 

Neni 9 
Pas nenit 127 shtohet neni i ri 127-a, si vijon: 
 

"Neni 127-a 
Pun[dh[n[si para se t[ sjell[ vendimin p[r nd[rprerjen 

e marr[dh[nies s[ pun[s p[r shkak t[ ndryshimeve nga 
neni 125 t[ k[tij ligji, n[ koh[n prej informimit t[ pun[torit 
dhe t[ sindikatit deri n[ sjelljen e vendimit p[r nd[rprerjen 
e marr[dh[nies s[ pun[s t[ m[ shum[ se 50 pun[tor[ve, 
mund t[  i drejtohet byros[ s[ pun[simit me k[rkes[ p[r 
ndihm[ dhe sh[rbime p[r nd[rmjet[sim gjat[ pun[simit, n[ 
p[rputhje me ligjin.  

P[r sigurimin e sh[rbimeve nga dispozita 1 t[ k[tij 
neni, n[se pun[dh[n[si k[rkon, byroja p[r pun[sim [sht[ e 
obliguar t[ formoj[ komision t[ ve]ant[ me p[rfaq[sues 
nga: byroja e pun[simit, pun[dh[n[si, sindikati te 
pun[dh[n[si dhe organi i nj[sis[ t[ vet[qeverisjes lokale." 

 
Neni 10 

Neni 130 ndryshohet si vijon: 
" N[se pun[torit i nd[rpritet marr[dh[nia e pun[s p[r 

arsye ekonomike, teknologjike, strukturale ose ndryshime 
t[ ngjashme, pun[dh[n[si [sht[ i obliguar t`ia plot[soj[ nj[ 
nga t[ drejtat si vijon: 

1) pun[sim te pun[dh[n[s tjet[r pa shpallje t[ vendit t[ 
pun[s, me nd[rmarrje dhe lidhje t[ kontrat[s s[ pun[s n[ 
vend t[ pun[s q[ i p[rgjigjet pregatitjes shkollore t[ tij 
p[rkat[sisht kualifikimit ose  

2) aft[sim profesional, rikualifikim ose kualifikim 
plot[sues p[r pun[ te pun[dh[n[si tjet[r ose  

3) kompensim i nj[hersh[m n[ form[ t[ p[rcjelljes, 
me lart[si prej nj[ rroge deri n[ tri rroga mujore, 
p[rkat[sisht p[r ]do tre vjet p[rvoj[ pune t[ kryera te 
pun[dh[n[si te i cili i nd[rpritet marr[dh[nia e pun[s, 
dhe m[ s[ shumti tet[ rroga mujore, t[ realizuara n[ 
muajin paraprak nga dita e nd[rprerjes s[ marr[dh[nies 
s[ pun[s t[ pun[torit, q[ paguhet me dit[n e nd[rprerjes 
s[ marr[dh[nies s[ pun[s.  

Pun[dh[n[si mundet pun[torit nga dispozita 1 e k[tij 
neni, t`i paguaj[ kompensim t[ nj[hersh[m n[ form[ t[ 
p[rcjalljes n[ shum[ m[ t[ madhe nga shuma e p[rcaktuar 
n[ pik[n 3 t[ k[tij neni. 

Me p[rvoj[ pune te i njejti pun[dh[n[s nga dispozita 1 
pika 3) t[ k[tij neni llogaritet edhe p[rvoja e pun[s t[ 
pun[torit e kryer te pun[dh[n[si paraprak t[ cilit p[r shkak 
t[ statusit t[ ndryshuar q[ ka ndodhur trash[gues juridik 
[sht[ pun[dh[n[si i fundit. 

P[rcaktimi nga dispozita 1 pika 1 e k[tij neni nuk vlen 
p[r pun[simet nga shoqatat tregtare, gjegj[sisht tregtar 
individual n[ institucion shtet[ror, nd[rrmarje publike, 
sip[rmarrje ose institucione publike,  komuna dhe qyteti i 
Shkupit, fondet, agjencit[, entet dhe persona tjer[ juridik t[ 
themeluar sipas ligjit. 

N[se lidhet marr[veshja e pun[s n[ kund[rshtim me 
dispozit[n 1 pika 1) dhe dispozita 4 e k[tij neni, kontrata e 
pun[s asgj[sohet." 

 
Neni 11 

Neni 141 ndryshohet si vijon: 
" N[se inspektori i pun[s konstston shkelje t[ ligjit, 

rregulloreje tjet[r, kontrat[ kolektive, kontrat[ p[r pun[ ose 
akte tjera, mbi zbatimin e t[ cilave kryen mbikqyrje 
inspektuese nga aspekti i themelimit t[ marr[dh[nies s[ 
pun[s, vendeve t[ pun[s, koh[s s[ pun[s, pun[simi dhe 
mungesat, libreza e pun[s, rrogat dhe kompensimet dhe 
nd[rprerja e marr[dh[nies s[ pun[s, me vendim do t[ 
urdh[roj[ pun[dh[n[sin t[ sjell[ ose anuloj[ akt me t[ cilin 
do t`i evitoj[ parregull[sit[ dhe mang[sit[ e kostatuara. 

P[r veprim pas marrjes s[ vendimit, pun[dh[n[si [sht[ 
i obliguar ta informoj[ inspektorin e pun[s.   

 
Neni 12 

N[ nenin 142 pas dispozit[s 1 shtohet dispozita e re 2, 
si vijon: 

" Pun[tori nga dispozita 1 e k[tij neni, k[rkes[n deri te 
organi kompetent mund ta dor[zoj[ n[ afat prej 60 dit[sh 
nga dita e ngritjes s[ kontestit t[ pun[s para gjyqit 
kompetent." 

Neni 13 
N[ nenin 146 dispozita 1 pika 5) ndryshohet si vijon: 
"5) [sht[ lidhur marr[dh[nie e pun[s p[r koh[ t[ 

caktuar n[ kund[rshtim me Ligjin ( neni 23 ) edhe n[se 
kryerja e pun[s n[ sht[pi [sht[ n[ kund[rshtim me nenet 
24-a dhe 24-b.) 

N[ pik[n 10) fjal[t : "dispozita 1" n[ kllapa fshihen. 
 

Neni 14 
Ky ligj hyn n[ fuqi dit[n e tet[ nga dita e shpalljes  n[ " 

Gazet[n zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis[ ". 
___________ 

608. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБА ВО 
АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за служба во Армијата на Република Ма-
кедонија, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 1 април 2003 година. 
 
       Бр. 07-1524/1     Претседател 
1 април 2003 година     на Република Македонија, 
          Скопје          Борис Трајковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
м-р Никола Поповски, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Законот за служба во Армијата на Република 

Македонија (�Службен весник на Република Македо-
нија� број 62/02 и 98/02), во членот 12 став 4 по зборо-
вите: �должен е� се додаваат зборовите: �во рок од 24 
часа�. 

Член 2 
Во членот 15 став 2 зборовите: �работните просто-

рии� се заменуваат со зборовите: �касарните, воените 
објекти и во други работни простории�.  

 
Член 3 

Во членот 28 став 1 точка 3 зборот �девет� се заме-
нува со зборот �шест�. 

 
Член 4 

Во членот 29 став 1 зборот �втората� се заменува со 
зборот �првата�. 

Член 5 
Во членот 31 зборовите: �од три месеци� се замену-

ваат со зборовите: �до три месеци�. 
 

Член 6 
Во членот 37 став 1 точка 1 зборовите: �и десетар� 

се заменуваат со зборовите: �десетар и помлад вод-
ник�. 
По точката 1 се додаваат две нови точки 2 и 3, кои 

гласат: 
�2) за питомци на Воената академија: разводник, 

десетар, помлад водник, водник и постар водник; 
3) за лица на стручно оспособување и усовршување 

за офицери: десетар, помлад водник и водник, а за лица 
на стручно оспособување и усовршување за подофице-
ри: разводник, десетар и помлад водник;�. 
Точките 2,3 и 4 стануваат точки 4, 5 и 6. 
Ставовите 2 и 3 се бришат. 
 

Член 7 
Во членот 45 алинеја 4 зборот �девет� се заменува 

со зборот �шест�. 
 

Член 8 
Во членот 47 зборот �десетар� се заменува со збо-

ровите: �помлад водник�. 
 

Член 9 
Во членот 50 став 3 бројот �15� се заменува со збо-

рот �осум�. 
 

Член 10 
По членот 50 се додава нов член 50-а, кој гласи: 
 

�Член 50-а 
Питомец на Воената академија, освен оценувањето 

по наставните предмети, се оценува и како воено лице 
на крајот на секоја учебна година. 
Лице на стручно оспособување и усовршување за 

офицери и подофицери се оценува на крајот на струч-
ното оспособување и усовршување. 
Оценувањето на лицето на стручно оспособување и 

усовршување за офицери и подофицери го врши прет-
поставениот старешина на положба командир на вод и 
нему рамен или повисок воен старешина. 
Лицето на стручно оспособување и усовршување за 

офицери и подофицери кое не е задоволно со оцената, 
може во рок од осум дена да поднесе барање за преиспи-
тување на оцената до непосредно претпоставениот ста-
решина на старешината кој го извршил оценувањето. 
Оцената од став 4 на овој член е конечна.� 

Член 11 
Во членот 51 став 2 во алинеја 2 точката се замену-

ва со зборот �или�. 
По алинејата 2 се додава нова алинеја 3, која гласи: 
�-во последното оценување бил оценет со оцена �не 

задоволува� по најмалку еден критериум од член 52 
став 1 на овој закон.� 
Во ставот 4 зборовите: �со чин полковник� и �со 

чин заставник 1 класа� се бришат. 
 

Член 12 
Во членот 52 ставот 1 се менува и гласи: �Оценува-

њето на воено лице се врши врз основа на податоците 
кои се однесуваат на следниве критериуми: 

- стручното знаење; 
- професионалната ефикасност; 
- командување и раководење; 
- резултатите од работата и 
- физичката подготвеност.� 
 

Член 13 
Во членот 53 став 1 зборовите: �воено лице� се за-

менуваат со зборовите: �офицер, подофицер и профе-
сионален војник�. 
Во ставот 2 по зборот �лица� се додаваат зборови-

те: �од став 1 на овој член�. 
 

Член 14 
Во членот 54 став 1 зборовите: �Воено лице кое не 

е задоволно� се заменуваат со зборовите: �Офицер, по-
дофицер и професионален војник кој не е задоволен�, 
бројот �15� се заменува со зборот �осум�, а зборовите: 
�министерот за одбрана� се заменуваат со зборовите: 
�началникот на Генералштабот на Армијата�. 
Во ставот 3 точката на крајот од реченицата се заме-

нува со запирка и се додаваат зборовите: �од кои еден 
член е од претпоставената команда на военото лице�. 
Во ставот 4 бројот �60� се заменува со бројот �15�. 
 

Член 15 
Во членот 55 став 1 по зборот �завршување� се до-

даваат зборовите: �на обука која траела најмалку пет 
дена или�. 
Во ставот 2 по зборот �вежбата� се додаваат зборо-

вите: �односно обуката�. 
Во ставот 4 бројот �15� се заменува со зборот 

�осум�. 
Во ставот 5 бројот �30� се заменува со бројот �15�. 
 

Член 16 
По членот 56 се додава нов член 56-а, кој гласи: 
 

�Член 56-а 
Питомец на Воената академија и лице на стручно 

оспособување и усовршување за офицери и подофице-
ри може да се унапреди во непосредно повисок чин 
според постигнатите резултати и времето поминато во 
одреден чин. 
Унапредувањето во повисок чин на питомецот на 

Воената академија и на лицето на стручно оспособува-
ње и усовршување за офицери кое се организира и 
спроведува на Воената академија, го врши деканот на 
Воената академија, а унапредувањето во повисок чин 
на лицето на стручно оспособување и усовршување за 
офицери и подофицери кое се организира и спроведува 
во Армијата, го врши началникот на Генералштабот на 
Армијата. 
Условите и начинот на унапредување во повисок 

чин на воените лица од став 1 на овој член ги пропишу-
ва началникот на Генералштабот на Армијата.� 

 
Член 17 

Во членот 58 алинеи 4 и 6 зборот �пет� се заменува 
со зборот �четири�. 



8 април 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 25 - Стр. 9 
 

Член 18 
Членот 64 се брише. 
 

Член 19 
По членот 79 се додава нов член 79-а, кој гласи: 
 

�Член 79-а 
Поставувањето на должност на воен старешина во 

резервниот состав на Армијата се врши на начин и по-
стапка како и поставувањето на воен старешина во по-
стојаниот состав на Армијата. 
По исклучок од став 1 на овој член, а по потреба на 

службата, може: 
- офицер во резервниот состав на Армијата да биде 

поставен на формациско место за кое е предвиден по-
висок чин за два чина од неговиот, 

- на формациско место за подофицер да биде поста-
вен војник во резервниот состав на Армијата и 

- во службите, на формациско место за офицер да 
биде поставен и војник во резервниот состав на Арми-
јата, доколку има соодветно образование или воено-
еви енциска специјалност.� д 

Член 20 
Во членот 89 став 2 зборовите: �но не подолго од 10 

часа неделно�, се бришат, а по точката 1) се додава но-
ва точка 2), која гласи: 

�2) во случај на потреба од дополнително ангажи-
рање на одредени воени единици заради одржување на 
борбената готовност;�. 
Точките 2), 3), 4), 5) и 6) стануваат точки 3), 4), 5), 

6) и 7). 
Во ставот 4 по зборот �време� се додаваат зборови-

те: �во случаите од став 2 точки 1) и 2) на овој член до-
несува министерот за одбрана, а во случаите од став 2) 
точки 3) до 7) на овој член, наредба�. 

 
Член 21 

Во членот 91 зборовите: �еден месец� се заменуваат 
со зборовите: �четири седмици�. 

 
Член 22 

Во членот 97 став 1 под б) во алинеја 1 зборовите: 
�и средно� се бришат, а во алинеја 2 пред зборот �ви-
шо� се додаваат зборовите: �средно и�. 

 
Член 23 

Во членот 105 став 1 бројот �15� се заменува со 
бројот �10�. 
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
�Војник за време на служење на воениот рок има 

право на отсуство до седум дена во случаите од член 
102 став 1 на овој закон.�   

Член 24 
Во членот 130 точка 4 зборовите: �Командант на 

корпус и нему рамен или повисок воен старешина� се 
заменуваат со зборовите: �Началникот на Генералшта-
бот на Армијата�. 

Член 25 
Во членот 131 став 1 зборовите: �на командни 

должности� се бришат. 
Во точката 3 зборовите: �и нему рамен или повисок 

воен старешина� се заменуваат со зборовите: �на пови-
соки единици и воени старешини на раководни долж-
ности во Генералштабот на Армијата за кои со форма-
цијата е предвиден чин полковник или повисок чин�. 
Во точката 4 зборовите: �Командант на корпус и 

нему рамен или повисок воен старешина� се заменува-
ат со зборовите: �Началникот на Генералштабот на Ар-
мијата�. 

Член 26 
По членот 137 во насловот �г) Застареност за поведу-

вање и за извршување на дисциплински мерки�, по збо-
рот �поведување� се додава запирка и зборот �водење�. 

Член 27 
По членот 138 се додава нов член 138-а, кој гласи:                           

�Член 138-а 
Дисциплинската постапка не може да се води по-

долго од шест месеци сметано од денот на поведување-
то на постапката.� 

Член 28 
Во членот 146 табелата се менува и гласи:  
 

Чин Бодови 
Генерал 780 
Генерал потполковник 720 
Генерал мајор 660 
Бригаден генерал 600 
Полковник 530 
Потполковник 490 
Мајор 450 
Капетан 420 
Поручник 390 
Потпоручник 380 
Заставник 1. класа 370 
Заставник 365 
Постар водник 1. класа 355 
Постар водник 348 
Водник 324 
Помлад водник 322 
Десетар 321 
Разводник 320 

 
Член 29 

Во членот 147 став 1 табелата се менува и гласи:  
 

Чин Бодовна група Бодови за 
должност 

Генерал 1 520 
Генерал  
потполковник 

2 480 

 
Генерал мајор 

3 450 

Бригаден  
генерал 

4 430 

5 350 Полковник 
6 300 
7 260 Потполковник 

8 210 
9 
 

190 Мајор 

10 165 
11 155 Капетан 
12 140 

Поручник 13 130 
Потпоручник 14 125 
Заставник  
1. класа 

15 115 

Заставник 16 110 
Постар водник 
1. класа 

17 105 

Постар водник 18 104 
Водник 19 101 
Помлад водник 20 100 
Десетар 21 99 
Разводник 22 98 
 
Во ставот 2 по зборот �одбрана� се додаваат зборо-

вит : �и во Воената академија�. е 
Член 30 

Во членот 148 зборовите: �до навршување 25 години 
работен стаж, односно 0,75% по 25 година� се бришат. 
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Член 31 
Во членот 149 став 1 зборовите: �дежурство; стра-

жарска служба� се бришат.  
Член 32 

Во членот 150 ставот 2 се менува и гласи: 
�Додатокот од став 1 на овој член се вреднува со 

бодови, во зависност од должноста и условите под кои 
се врши службата и тоа од 50 до 800 бода.� 
Во ставот 3 бројот �30%� се заменува со бројот 

�20%�. 
Член 33 

Во членот 151 став 1 точката на крајот од реченица-
та се заменува со запирка и се додаваат зборовите: �чие 
дејство не може во целост да се отстрани со заштитни 
мерки�. 

Член 34 
Во членот 152 бројот �50� се заменува со бројот �40�. 

 
Член 35 

Во членот 160 зборовите: �додатокот на плата од 
член 153 на овој закон� се заменуваат со зборовите: 
�додатоците на основната плата�.  

Член 36 
Во членот 163 по зборот �работа� се додаваат збо-

ровите: �подолго од еден месец�. 
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:  
�По исклучок од став 1 на овој член, надоместокот 

на плата за време на отсуство од работа заради преква-
лификација, доквалификација или стручно оспособува-
ње и усовршување на воен старешина кој остварува пра-
во на додаток на основната плата од член 150 на овој за-
кон, е во висина на основната плата и додатоците на ос-
новната плата од членовите 150 и 153 на овој закон која 
ја примал пред упатувањето на преквалификација и до-
квалификација или пред заминувањето на стручното ос-
пособување и усовршување, доколку преквалификација-
та и доквалификацијата или стручното оспособување и 
усовршување на кое е упатен е во врска со извршува-
њето на специфичната воена служба од член 150 на овој 
закон.�  

Член 37 
Во членот 166 став 2 по зборот �службата� се дода-

ваат зборовите: �биде преместен и�. 
По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:  
�Воен старешина на кој му е доделен службен стан 

на користење, нема право на надоместок на трошоци за 
одвоен живот.� 

Член 38 
Во членот 167 ставот 1 се менува и гласи: 
�Професионален војник и воен старешина има пра-

во на надоместок на трошоци за превоз до и од работ-
ното место над 2.5 км, доколку не е организиран превоз 
од страна на Министерството за одбрана, во висина 
утврдена со Законот за извршување на Буџетот на Ре-
публика Македонија.� 
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
�Професионален војник и воен старешина кој жи-

вее во еден, а работи во друг гарнизон при што не ос-
тварува право на надоместок на трошоци за одвоен жи-
вот има право на надоместок на трошоци за превоз до и 
од работно место, во висина на стварните трошоци за 
превоз за најевтиното превозно средство од јавниот со-
обраќај кое овозможува навремено пристигнување и 
заминување од работа, но не повеќе од висината на на-
доместокот за одвоен живот.� 
Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4. 
 

Член 39 
Во членот 168 ставот 3 се брише. 

 
Член 40 

По членот 173 се додаваат два нови члена 173-а и 
173-б кои гласат: 

�Член 173-а 
Професионален војник и воен старешина има право на 

надоместок за вршење на дежурство и стражарска служба 
организирани според правилата за внатрешниот ред и од-
носите во вршењето на службата во Армијата што ги до-
несува началникот на Генералштабот на Армијата. 
Надоместокот од став 1 на овој член се определува 

според висината на дневницата за службено патување 
во Републиката, и тоа: 
а) за дежурство и стражарска служба во работен 

ден......................................................100% од дневницата 
б) за дежурство и стражарска служба во време на 

неделен одмор...................................120% од дневницата 
в) за дежурство и стражарска служба во празници 

утврдени со закон.............................130% од дневницата 
Надоместокот од став 2 на овој член се намалува за 

износот на оброкот што се обезбедува за време на де-
журството, односно стражарската служба. 

 
Член 173-б 

Професионален војник и воен старешина има право 
на надоместок за работа подолга од полното работно 
време  во услови на наредени мерки за зголемена бор-
бена готовност и во услови на дополнително ангажира-
ње на одредени воени единици заради одржување на 
борбената готовност. 
Надоместокот од став 1 на овој член се определува 

како и надоместокот за дежурство и стражарска служба 
од член 173-а став 2 на овој закон.� 

 
Член 41 

Членот 183 се менува и гласи: 
�Воен старешина за време на вршење на службата 

во Армијата има право на користење на службен стан 
во местото на вршење на службата. 
За користење на службен стан воениот старешина 

плаќа закупнина. 
По исклучок од став 1 на овој член, воен старешина 

кој во местото на вршење на службата има стан во лич-
на сопственост или во сопственост на член на потесно-
то семејство (брачен другар или деца кои живеат во за-
едничко домаќинство со него), нема право на користе-
ње на службен стан. 
Професионален војник за време на вршење на служ-

бата во Армијата, по сопствен избор, има право на бесп-
латно сместување во касарнски услови на живеење. 
Поблиски прописи за утврдување на критериумите, 

мерилата и постапката за доделување на користење на 
службени станови на воени старешини, како и за сме-
стување на професионалните војници во касарнски ус-
лови на живеење, донесува министерот за одбрана.� 

 
Член 42 

Во членот 184 став 1 зборовите: �Професионален 
војник и� се бришат. 
Ставот 2 се менува и гласи: 
�Професионален војник по пет години вршење 

служба во Армијата има право на надоместок на тро-
шоците за закупнина на стан, доколку не се определи 
да користи бесплатно сместување во касарнски услови 
на живеење.� 

Член 43 
Членот 185 се менува и гласи: 
�Воен старешина при преместување во друго место 

на вршење на службата, е должен во рок од 60 дена од 
преместувањето, да го предаде службениот стан што го 
користи.� 

Член 44 
Членот 188 се менува и гласи:  
�Професионален  војник и воен старешина кој учес-

твува во вежбовни активности и обука надвор од терито-
ријата на Републиката има право на плата утврдена сог-
ласно со одредбите на овој закон, право на бесплатно сме-
стување и исхрана и право на следниве надоместоци: 
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- 30% од дневницата за службен пат во странство за 
престој до 30 дена и  

- 30% од дневницата за службен пат во странство и 
надоместок за одвоен живот од семејството доколку 
престојот во странство е подолг од 30 дена. 
Професионален војник и воен старешина кој учес-

твува во хуманитарни операции и мировни мисии над-
вор од територијата на Републиката има право на плата 
согласно со прописите за плата и надоместоците на 
плата на вработените во дипломатско-конзуларните и 
други претставништва на Републиката во странство и 
право на бесплатно сместување и исхрана.� 

 
Член 45 

Во членот 225 став 1 точка 4) зборовите: �четири 
податоци� се заменуваат со зборовите: �еден критери-
ум�. 
Точката 5) се брише. 
 

Член 46 
По членот 234 се додава нов член 234-а, кој гласи: 

 
�Член 234-а 

Наредба за распоредување на должност, распореду-
вање во друго место на работа, разрешување од долж-
ност поради стручно оспособување и усовршување, од-
носно боледување и лекување, застапување и други од-
носи во службата за цивилните лица, донесува начал-
никот на Генералштабот на Армијата или од него овла-
стено лице. 
Против наредбата од став 1 на овој член, во рок од 

осум дена од денот на приемот на наредбата, може да 
се изјави приговор до министерот за одбрана. 
Приговорот изјавен против наредбите за распореду-

вање, разрешување и застапување не ја задржува на-
редбата од извршување.� 

 
Член 47 

Во членот 237 бројот на бодови по групи се менува 
и гласи: 

�I група високо образование.............190 бода; 
 II група вишо образование...............140 бода; 
III група средно образование..............90 бода и 
IV група основно образование ...........65 бода.� 

 
Член 48 

Во членот 238 став 1 табелата се менува и гласи: 
 
Степен на 
образование 

 

Бодовна група Бодови за 
должност 

I 480 
II 400 
III 350 

Високо 
образование 

IV 320 
V 280 Вишо  

образование VI 250 
VII 240 
VIII 230 
IX 220 

Средно 
образование 

X 200 
Основно 

образование 
XI 150 

 
 

Член 49 
Во членот 240 став 2 зборовите: �дежурство; чувар-

ска служба� се бришат. 
 

Член 50 
Во членот 251 точката 15) се брише. 
Точките 16), 17) и 18) стануваат точки 15), 16) и 17). 
Во точката 19) која станува точка 18) по бројот 

�126� се додаваат зборовите: �став 1 точки 1), 2) и 6)�. 

По точката 18) се додаваат две нови точки 19) и 20), 
кои гласат: 

�19) парична награда (член 176); 
20) парични надоместоци во случај на смрт на вое-

но лице (член 180); �. 
По точката 20) која станува точка 21) се додаваат 

две нови точки 22) и 23), кои гласат: 
�22) станбено обезбедување на воените старешини 

(членови 183, 184 став 1 и 185);  
23) учество во вежбовни активности, обука и во ху-

манитарни операции и мировни мисии надвор од тери-
торијата на Републиката (членови 188 и 189);�. 
Точките 21) и 22) стануваат точки 24) и 25). 

 
Член 51 

По членот 252 се додава нов член 252-а, кој гласи: 
 

�Член 252-а 
Решение за изрекување на дисциплинската мерка 

престанок на работниот однос на цивилно лице врз ос-
нова на предлог на воената дисциплинска комисија од 
член 132 на овој закон, донесува началникот на Гене-
ралштабот на Армијата.�  

Член 52 
По членот 257 се додава нов член 257-а, кој гласи: 

 
�Член 257-а 

Врз основа на предлог на воената дисциплинска ко-
мисија од член 132 на овој закон, началникот на Гене-
ралштабот на Армијата ги изрекува дисциплинските 
мерки на офицерите кои на денот на влегувањето во 
сила на овој закон имаат чин капетан 1 класа.�  

Член 53 
Во членот 260 по ставот 1 се додава нов став 2, кој 

гласи: 
�По исклучок од став 1 на овој член правото на  на-

доместок на трошоците за закупнина на стан на воени-
те старешини и граѓански лица на ЈНА кои согласно со 
Одлуката на Владата на Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� број 
3/92), се прифатени и вклучени во системот на одбра-
ната на Република Македонија, а кои се уште го немаат 
решено станбеното прашање во смисла на член 184 од 
овој закон, ќе започне да се остварува сметано од 1 ја-
нуари 2004 година.� 

 
Член 54 

Во членот 263 зборот �март� се заменува со зборот 
�април�. 

Член 55 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

___________ 
 

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

P{R SH{RBIM N{ ARMAT{N E REPUBLIK{S S{ 
MAQEDONIS{ 

 
Neni 1 

Në ligjin për shërbim në  Armatën e Republikës së 
Maqedonisë (''Gazeta zyrtare e (''Republikës së 
Maqedonisë '' nr .62\02 dhe 98\02 , në nenin  12, paragrafi 
4 pas fjalëve :''është i obligur''  shtohen fjalët :''në afat 24 
orësh '' . 

Neni 2 
N[ nenin 15 paragrafi 2 fjal[t:,,lokalet e pun[s'' 

z[vend[sohen     me fjal[t:,,kazermat, objektet ushtarake 
dhe n[ lokale t[ tjera t[ pun[s''. 

 
Neni 3 

Në nenin 28 paragrafi 1, pika 3 fjala ''nëntë'' 
zëvendësohet me fjalën ''gjashtë '' . 
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Neni 4 
Në nenin 29 paragrafi 1 fjala :''e dyta'' zëvendësohet me 

fjalën '' e para''. 
Neni 5 

Në nenin 31 fjalët: ''prej tri muajsh'' zëvendësohen me 
fjalët:'' deri në tre muaj ''. 

 
Neni 6 

Në nenin 37, paragrafi 1, pika 1 fjalët: ''edhe dhjetarë'' 
zëvëndësohen me fjalët:'' dhjetar dhe rreshter i ri ''.    

Pas pikës 1  shtohen dy pika të reja 2 dhe3, si vijon:  
''2) për kadetë  të Akademisë Ushtarake: tetar, dhjetar, 

rreshter i ri, rreshter dhe rreshter i vjeter;  
3) për persona për aftësim profesional dhe aftësim për  

oficerë : 
dhjetarë, rreshter i ri dhe rreshter, nd[rsa p[r personat 

p[r aft[sim profesional dhe p[r n[noficer[: tetar, dhjetar 
dhe rreshter i ri:''. 

Pikat 2,3 dhe 4 b[hen pika 4,5 dhe 6. 
Paragrafet 2 dhe 3 fshihen. 
 

Neni 7 
Në nenin 45  alineja 4 fjala ''nëntë'' zëvendësohet me 

fjalën ''gjashtë''. 
Neni 8 

Në nenin 47 fjala ''dhjetarë'' zëvendësohet me fjalët 
:''rreshter i ri  ''.  

Neni 9 
Në nenin 50 paragrafi 3 numri ''15 '' zëvendëohet me 

fjalën ''tetë''. 
Neni  10 

Pas nenit 50  shtohet neni  i ri  50 - a, q[ vijon : 
 

''Neni 50 -a'' 
Kadeti në Akademinë Ushtarake, përve] vlerësimit në 

lëndët mësimore, vlerësohet edhe si person ushtarak në 
fund të ]do viti  shkollor. 

Personi për aftësim profesional dhe përsosje për 
ofocerë dhe nënoficerë vlerësohet në fund  të aftësimit dhe 
përesosjes profesionale. 

Vlerësimin  e personit për aftësim dhe përsosje 
profesionale për oficerë dhe nënoficerë e bënë eprori 
përgjegjës në pozitën e komandirit  të togut, ose i barabartë 
me të,ose ndonjë  epror më i lartë ushtarak. 

Personi për aftësim dhe përsosje profesionale për 
oficerë dhe nënoficerë, i cili nuk është i kënaqur me  
vlerësimin, mundet që në afat prej tetë ditësh t'i 
parashtrojë kërkesë për rishqyrtimin e vlerësimit 
eprorit të drejtëpërdrejtë për eprorin, i cili e ka bërë 
vlerësimin. 

Vlerësimi nga paragrafi 4 i këtij neni është definitiv.'' 
 

Neni 11 
Në nenin 51 paragrafi 2 në alinenë 2 pika zëvendësohet 

me fjalën''ose''. 
Pas alinesë 2 shtohet aline  e re 3, si vijon; 
''- në  vlerësimin e fundit është vlerësuar me notën''nuk 

kënaqë''nga së paku një kriter  nga neni 52,  paragrafi i 
këtij ligji''. 

Në paragrafin 4 fjalët: ''me gradë kolonel ''dhe'' me 
gradë aspirant i klasit I'' fshihen. 

 
Neni 12 

Në nenin 52 paragrafi 1 ndryshon si vijon: 
''Vlerësimi i personit ushtarak bëhet në bazë të të 

dhënave,që kanë të bëjnë me këto kritere: 
-dijen profesionale; 
-efikasitetinprofesional; 
-komandimin dhe udhëheqjen; 
-rezultatet e punës dhe  
-gatishmërinë fizike;. 

 
Neni 13 

Në nenin 53 paragrafi 1 fjalët: ,,Personi ushatrak''   
zëvendësohet me fjalët: ,,oficer, nënoficer dhe ushtarë 
profesionist:''. 

Në paragrafin 2 pas fjalës  ,, persona'' shtohen fjalët: ,, 
nga paragrafi 1 i këtij neni''.  

Neni 14 
 Në nenin 54 paragrafi 1 fjalët : ,, personi ushatarak që 

nuk është i kënaqur'' zëvendësohet me fjalët: ,,oficer 
nënoficer dhe ushtarë profesionist që nuk është i kënaqur'', 
numri 15 '' zëvendësohet me numrin ,, tetë'', kurse fjalët: 
,,Ministri i Mbrojtjes zëvendësohet me fjalët: ,, Kryeshefi i 
Shtatmadhorisë së Armatës''.  

Në paragrafin 3 pika në fund të fjalisë zëvendësohet me 
presje dhe shtohen fjalët: ,, nga të cilët një anëtarë është 
nga komanda   kompetente e personit ushtarak''. 

Në paragrafin 4 numri 60 zëvendësohet me numrin ,, 
15'' .  

Neni 15 
Në nenin 55 paragrafi 1 pas fjalës ,, përfundim'' 

shtohen fjalët: ,, në stërvitje e cila ka zgjatur së paku 5 ditë 
ose''.  

Në paragrafin 2 pas fjalës ,,stërvitja'' shtohen fjalët:,, 
përkatësisht uhtrimi''.  

Në paragrafin 4 numri 15 zëvendësohet  me fjalën 
,,tetë''. 

Në paragrafin 5 numri ,,30'' zëvendësohet me fjalën 
1,5''. 

Neni 16 
Pas nenit 56 shtohet neni i ri 56-a, si vijon:  
 

,,Neni 56-a 
Kadeti në Akademinë Ushatrake  dhe personi për 

aftësim dhe përsosje profesionale për oficer   dhe nënoficer 
mund të avansohet drejtpërsëdrejti në gradë më të lartë 
sipas rezultateve të arritura dhe kohës së kaluar në gradën e 
caktuar. 

Avansimi në gradë më të lartë i kadetit të Akademisë 
Ushtarake dhe personit në përsosje dhe  afttëim profesional 
për oficerë, që organizohet dhe zbatohet në Akademinë 
ushtarake, e bën Dekani i Akademisë Ushtarake, ndërsa 
avansimin në gradë më të lartë të personit në përsosje dhe 
aftësim profesional për oficer dhe nënoficer që zbatohet 
dhe organizohet  në Armatë, e bënë Kryeshefi i 
Shtatmadhorisë së Armatës.  

Kushtet dhe mënyrën për avansimin në gradë më të 
lartë të personave ushtarak nga paragrafi 1 i këtij neni i 
rregullon Kryesehefi i Shtatmadhorisë së Armatës''. 

 
Neni 17 

Në nenin 58, alinetë 4dhe6 fjala ,, pesë'' zëvendësohet 
me fjalën ,, katër''.   

 
Neni 18 

Neni 64 fshihet.  
 

Neni 19 
Pas nenit 79 shtohet nen  i ri 79-a si vijon:  
 

,,Neni 79-a'' 
Emërimi në detyrë i eprorit  ushtarak në përbërjen 

rezerve të Armatë bëhet në mënyrën dhe procedurën si 
edhe emërimi i personit ushtarak në përbërjen e 
përhershme të Armatës.  

Me përjashtim nga paragrafi 1 të këtij neni, e sipas 
nevojës të shërbimit, mundet: 

- oficeri në përberjen rezerve të Armatës të emërohet në 
vendin e formacionit për të cilin është paraparë gradë më e 
lartë për dy grada nga grada e tij,  

- në vendin e formacionit për nënoficer mund të 
emërohet ushtari në përbërjen rezerve të Armatës dhe  

- në shërbimet në vendin e formacionit për oficer të 
emërohet edhe ushtari në përbërjen rezerve të Armatës 
nëse ka arsimim përkatës ose specializim ushatarak-
evidentuese''. 

 
Neni 20 

Në nenin 89 paragrafi 2 fjalët: ,,por jo më gjatë se 
dhjetë orë në javë'' fshihen, kurse pas pikës 1) shtohet pika  
e re 2) si vijon: 

,,2) Në rast të nevojës për angazhim  plotësues të 
njësive të caktuara ushtarake për ruajtjen e gatishmërisë 
ushtarake;. 

Pikat 2), 3) , 4), 5) dhe 6) bëhen pika 3)  4), 5) 6), dhe 7). 
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Në paragrafin 4 pas fjalës ,,kohë'' shtohen fjalët: ,,  në 
rastet nga paragrafi 2 pikat 1   dhe 2 të këtij neni i sjell 
ministri i Mbrojtjes, kurse në rastet nga paragrafi 2 pikat 3) 
deri 7) të këtij neni, urdhëresë''. 

  
Neni 21 

Në nenin 91 fjalët ,, një muaj ,,zëvendësohen me 
fjaalët: ,, katër javë''.  

  
Neni 22 

Në nenin 97 paragrafi 1 nën b) në alinenë 1 fjalët: ,, 
edhe të mesme'' fshihen, kurse në alinenë 2 para fjalës ,, e 
lartë'' shtohen fjalët: ,,e mesme dhe ''. 

 
Neni 23 

Në nenin 105 paragrafi 1 numri ,,15'' zëvendëohet me 
numrin ,,''. 

Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2,si vijon: 
,,Ushtari gjatë shërbimit të afatit ushtarak ka   të drejtë 

mungese deri në shtatë ditë në rastet nga neni 102 paragrafi 
1 i këtij ligji.'' 

 
Neni 24 

Në nenin 130 pika 4, fjalët: ,,Komandant i Korparmatës 
he i barabartë me të ose eprorë më i lartë ushtarak 
zëvendësohen me fjalët: ,, Kryeshefi i Shtatmadhorisë së 
Armatës''. 

 
Neni 25 

Në nenin 131 paragrafi 1 fjalët: ,,në detyrat 
komanduese fsihen.  

Në pikën 3 fjalët:   ,,edhe i barabartë me të ose eprorë 
më i lartë ushtarak'' dësohen me fjalët:,, në njësi më të larta  
edhe eprorë ushtarakë në detyra udhëheqëse në 
Shtatmadhorinë e Armatës për të cilët në formacion  është 
paraparë grada kolonel ose gradë më e lartë''. 

Në pikën 4) fjalët: ,, Komandant Korparmate dhe i 
barabartë me të ose eprorë më i lartë ushtarak 
zëvendësohen me fjalët: ,, Kryeshefi i Shtatmadhorisë së 
Armatës''. 
 

Neni 26 
Pas   nenit 137 në titullin ,, ])Vjetërsi për inicim dhe 

egzekutim të masave disiplinore'', pas fjalës ,, inicim'' 
shtohet presja dhe fjala ,,udhëzim''. 

 
Neni 27 

Pas nenit 138 shtohet neni i ri 138-a, si vijon:  
 

,,Neni 138-a 
Procedura disiplinore  nuk mund të mbahet më shumë 

se gjashtë muaj llogaritur nga dita e inicimit të procedurës''. 
 

Neni 28 
Në nenin 146 tabela ndryshon si vijon: 
  

Grada Pikat 
 

Gjeneral 780 
Gjeneralnënkolonel 720 
Gjeneralmajor 660 
Gjeneral brigade 600 
Kolonel 530 
Nënkolonel 490 
Major 450 
Kapiten 420 
Toger 390 
Nëntoger 380 
Aspirant i klasës së I 370 
Apirant  365 
Resht. i vjetër   klasi I 355 
Reshter i vjetër  348 
Reshter 324 
Reshter i ri  322 
Dhjetar 321 
Tetar 320 

 

Neni 29 
N[  nenin 147 paragrafi 1 tabela ndryshon si vijon: 
 

Grada  Grupi 
poentues 

Pikat 
për 
detyrë 

Gjeneral 1 520 
Gjeneralnënkolonel 2 480 
Gjeneralmajor 3 450 
Gjeneral  brigae 4 430 

5 350 Kolonel 

6 300 
7 260  

Nënkolonel 
8 210 

 
 

9 190  
Major 10 165 

11 155 Kapiten 
 12 140 
Toger 13 130 
Nëntoger 14 125 
Aspirant 

klasi  I 
15 115 

Aspirant 16 110 
Rresht i vj 

.klasi I  
17 105 

Rreshter i 
vjetër 

18 104 

Reshter 19 101 
Reshter i ri  20 100 
Dhjetar 21 99 
Tetar 22 98 

 
Në paragrafin 2 pas  fjalës ,,   mbrojtja'' shtohen fjalët:  

,,  edhe në Akademinë ushtarake''. 
 

Neni 30 
Në nenin 148 fjalët: ,, deri në përfundimin e përvojës 

25 vje]are të punës, përkatësisht 0,75%'' pas 25 vjetësh 
fhihen. 

Neni 31 
Në nenin 149 paragrafi 1 fjalët: ,,kujdestari;shërbimi i 

rojës'' fshihen. 
 

Neni 32 
Në nenin 150 paragrafi 2 ndryshon si vijon: 
,,Shtojca nga paragrafi 1 i këtij neni vlerësohet me 

pikë, varësisht nga detyra dhe kushtet në të cilat kryhet  
shërbimi, edhe atë prej 50 deri 800 pikë''. 

Në paragrafin 3 ,, 30%'' zëvendëohet me numrin 
..20%.'' 

Neni 33 
Në nenin 151 paragrafi 1 pika në fund të fjalisë 

zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: ,,  veprimi i së 
cilës nuk mund të evitohet plotësisht me masa mbrojtëse.'' 

 
Neni 34 

Në nenin 152 numri,, 50'' zëvendësohet me numrin 
,,40''. 

Neni 35 
Në nenin 160 fjalët:  ,, shtesa në rrogë nga neni 153 i 

këtij ligji zëvendësohet me fjalët: ,, shtesat në rrogën bazë''. 
 

Neni 36 
Në nenin 163 pa fjalës ,,punë '' shtohen fjalët:  ,, më 

shumë se një muaj''. 
Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri2,  si vijon  
,, Me  përjashtim nga paragrafi 1 i këtij neni, 

kompensimi në    rrogë gjatë kohës së mungesës nga puna 
përshkak të rikualifikimit, kualifikimit plotësues ose 
aftësimit dhe përsosjes profesionale të eprorit ushtarak i 
cili realizon të drejtën në shtesë të rrogës bazë nga neni 150 
i këtij ligji është në shumën e rrogës  bazë dhe shtesave të 
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rrogës bazë nga nenet 150 dhe 153 të këtij ligji, të cilin e 
kanë marrë para shkuarje në rikualifikim ose kualifikim 
plotësues ose para shkuarjes në aftësim dhe përsosje 
profesionale, nëse rikualifikimi dhe kualifikimi plotësues 
ose aftësimi dhe përsosja profesionale në të cilin është 
dërguar është në lidhje me kryerjen  e shërbimit specifik 
ushtarak nga neni 150 i këtij ligji''. 

 
Neni 37 

Në nenin 166 paragrafi 2 pas     fjalës ,,shërbimi ''  
shtohen fjalët: ,, shkon në prekomandë ,,dhe''. 

Pas paragrafit 4 shtohet paragrafi i ri 5, si vijon:  
,, Eprorit ushtarak, të cilit i është ndarë banesë zyrtare 

për shfrytëzim nuk ka të drejtë kompensimi në shpenzime 
për jetë të ndarë''. 

Neni 38 
Në nenin 167 paragrafi 1 ndryshon si vijon:  
,, Ushtari profeionit dhe eprori ushtarak ka të drejtë 

kompensimi në shpenzime për transport dhe dhe  nga vendi 
i punës mbi 2,5 km, nëse nuk është i organizuar transporti 
nga Ministria e Mbrojtjes,, në shumën e përcaktuar me Ligj 
për realizimin e Buxhetit në Republikën e Maqedonisë''. 

Pas paragrafit 1 shtohet paragrafi 2, si vijon  
,,Ushtari profesionit dhe     eprori ushtarak  që  jeton në 

një, ndërsa punon në garnizon tjetër me ]'rast nuk realizon 
të drejtën e kompensimit të shpenzimeve për jetë  të ndarë, 
ka të drejtë kompensimi në shpenzime për transport deri 
dhe nga vendi i punës, në shumën e shpenzimeve reale për 
transport në automjetin më të lirë transportues të 
komunikacionit publik i cili mundëson arritje dhe shkuarje 
me kohë  nga puna por jo më shumë se shuma e 
kompensimit për jetë të ndarë''. 

Paragrafet 2 dhe 3 bëhen paragrafe 3 dhe 4. 
 

Neni 39 
Në nenin 168 paragrafi 3 fshihet. 
        

Neni 40 
Pas nenit 173 shtohen dy nene të reja 173-a dhe 173-b, 

në të cil[n thuhet ;  
 

'' Neni 173-a 
Ushtari profesional dhe eprori ushtarak ka të drejtë në 

kompenzim për kryerjen e kujdestarisë dhe shërbimin në 
roje të organizuar sipas rregullave të rendit  të      
brendsh[m dhe marëdhëniet në kryerjen e shërbimit në 
Armatë të cilat i sjellë kryeshefi i Gjeneralshtabit  të 
Armatës. 

    

Ushtari profesionist dhe eprori ushtarak i cili merr 
pjes[ n[ operacionet humanitare dhe misione paq[sore 
jasht[ territorit t[ Republik[s ka t[ drejt[ n[ rrog[ n[ 
pajtim me rregullat p[r rroga dhe kompensimeve p[r rroga 
t[ t[ pun[suarve n[ p[rfaq[sit[ diplomatiko-konzulare dhe 
p[rfaq[sit[ tjera t[ Republik[s n[ vend t[ huaj dhe t[ 
drejt[n e vendosjes dhe ushqimit pa pages[,". Kompenzimi nga paragrafi 1 i këtij nenit përcaktohet 

sipas lartësisë së mëditjes për udhëtim zyrtarë në 
Republikë ,edhe ate; 

a) për kujdestari dhe shërbim në roje 
në ditë pune .............................................100% nga mëditja 

b) për kujdestari dhe shërbim të rojes 
në kohë të pushimit javorë.......................120% nga mëditja 

v) për kujdestari dhe shërbim të rojes 
gjatë festave të paraparë me ligj..............130% nga mëditja. 

Kompensimi nga paragrafi 2 të këtij neni zvogëlohet 
për shumën e shujtës që sigurohet gjatë kohës së 
kujdestarisë,gjegjësisht shërbimit të rojës. 

 
Neni 173-b 

Ushtari profesional dhe eprori ushtarak ka të drejtë në 
kompenzim për punë më të gjatë se orari i plotë i punës në 
kushte të masave për siguri të gaditshmërisë së shtuar dhe 
në kushte të angazhimit plotësues të njësive të caktuara 
ushtarake për ruajtjen e gaditshmërisë. 

Kompensimi nga paragrafi 1 të këtij neni përcaktohet si 
dhe kompensimi për kujdestari  dhe shërbimit të rojës  nga 
neni 173-a paragrafi 2 itë këtij ligjit ." 

   
Neni  41 

Neni 183 ndryshon dhe thotë :  
" Eprorë ushtarak gjat[ kohës së kryerjes së shërbimit  

në Armatë ka të drejtë në shfrytëzimin e banesës zyrtare në 
vendin e kryerjes së shërbimit . 

Për shfrytëzimin e banesës zyrtare eprori ushtarak 
paguan qira. 

Në përjashtim nga paragrafi 1 të këtij neni ,eprori 
ushtarak i cili në vendin e kryerjes së shërbimit ka banesë 
në pronë të vete ose në pronë të ndonjerit prej anëtarëve të 
ngushtë të familjes (]iftit bashkëshortorë ose fëmijë të cil[t 
jetojn[ n[ amvis[ri t[ p[rbashk[t me ato), nuk ka t[ drejt[ 
t[ shfryt[zimit t[ banes[s zyrtare. 

Ushtari profesional gjat[ koh[s s[ kryerjes s[ sh[rbimit 
n[ Armat[, me zgjedhje t[ vete, ka t[ drejt[ n[ vendosje pa 
pages[ n[ jet[n e  kushteve t[ kazerm[s. 

Kriteret m[ t[ p[raf[rta p[r p[rcaktim t[ rregullave, 
procedura, masa p[r ndarje t[ banesave zyrtare ushtarake 
dhe shfryt[zim, si dhe p[r vendosje t[ ushtar[ve 
profesional n[ kushte t[ jet[s n[ kazerm[, i sjell ministri 
p[r mbrojtje." 

Neni 42 
N[ nenin 184 paragrafi 1 fjal[t: " Ushtar profesional 

dhe " fshihen. 
Paragrafi 2 ndryshon si vijon: 
" Ushtari profesional pas 5 viteve sh[rbim n[ Armat[ 

ka t[ drejt[ t[ kompensimit t[ harxhimeve t[ qiras[ p[r 
banes[, n[ qoft[ se nuk p[rcaktohet q[ t[ shfryt[zoj[ 
vendosje pa pages[ n[ kushte t[ jet[s n[ kazerm[." 

 
Neni 43 

Neni 185 ndryshon si vijon: 
" Eprori ushtarak gjat[ shp[rnguljes n[ vend tjet[r p[r 

kryerjen e sh[rbimit, [sht[ i obliguar q[ n[ afat prej 60 
dit[sh nga shp[rngulja,  ta dor[zoj[ banes[n zyrtare t[ cil[n 
e ka shfryt[zuar." 

 
Neni 44 

Neni 188 ndryshon si vijon: 
" Ushtari profesional dhe eprori ushtarak i cili merr 

pjes[ n[ aktivitete st[rvitore dhe aft[sim jasht[ territorit t[ 
Republik[s ka t[ drejt[ rroge t[ p[rcaktuar n[ pajtim me 
dspozitat e k[tij ligji, t[ drejt[n e vendosjes pa pages[ dhe 
ushqimit dhe t[ drejt[n e kompensimeve p[rkat[se: 

-30% nga m[ditja p[r udh[tim zyrtar p[r q[ndrim  n[ 
vend t[ huaj deri 30 dit[ dhe  

-30% nga m[ditja p[r udh[tim zyrtar n[ vend t[ huaj 
dhe kompensim p[r jet[ t[ ndar[ nga familja n[ qoft[ se 
q[ndrimi n[ vend t[ huaj [sht[ m[ i gjat[ se 30 dit[. 

 
Neni 45 

N[ nenin 225 paragrafi 1 pika 4) fjal[t:" kat[r t[ dh[na" 
z[vend[sohen me fjal[t:" nj[ kriter". 

Pika 5) fshihet. 
 

Neni 46 
Pas nenit 234 shtohet neni i ri 234-a, si vijon: 
  

"Neni 234-a 
Urdh[r p[r renditje n[ detyr[, renditje n[ vend tjet[r t[ 

pun[s, shkarkim nga detyra p[r shkak t[ aft[sive 
profesionale dhe p[rsosje, gjegj[sisht s[mundje dhe 
sh[rim, prezentim dhe marr[dh[nie tjera n[ sh[rbim p[r 
personat civil, l[shon kryeshefi i Shtatmadhoris[ s[ 
Armat[s ose nga ai person i autorizuar. 

Kund[r k[tij urdh[ri nga paragrafi 1 t[ k[tij neni, n[ 
afat prej 8 dit[ve nga dita e pranimit t[ urdh[rit, mund ti 
paraqitet kund[rshtim deri te ministri p[r mbrojtje. 

Kund[rshtimi kund[r urdh[rit p[r renditje, shkarkim 
dhe p[rfaq[sim nuk e ruan urdh[ri p[r ekzekutim." 

 
Neni 47 

N[ nenin 237 numri i pikave p[r grupe ndryshon si 
vijon: 

" Grupi I arsimi sip[ror.........................190 pik[: 
Grupi II arsimi i lart[..........................140 pika: 
Grupi III arsim i mes[m.......................90 pik[ dhe 
Grupi IV arsimi fillor[..........................65 pik[". 
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Neni 48 
N[ nen
           

in 238 paragrafi 1tabela ndryshon si vijon: 

Shkalla e 
arsimimit 

Grupa e pikave Pik[t p[r detyr[ 

I 480 
II 400 
III 350 

Shkalla e  
arsimimit 
 

IV 320 
V 
 

280 Arsimi i lart[ 
 

VI 250 

VII 240 

VIII 230 
IX 220 

 
Arsimi i mes[m 

X 200 
 
Arsimi fillor 

XI 
 

150 
 

 
Neni 49 

Në nenin 240 paragrafi 2 fjalët : " Kujdestari ;shërbimi 
i rojes" fshihen . 

Neni 50 
Në nenin 251 pika 15) fshihet. 
Pikat 16),17) dhe 18) b[hen pika 15) , 16) dhe 17). 
N[ pik[n 19) e cila b[het pik[ 18) pas numrit 

"126"shtohen fjal[t "paragrafi 1 pikat,1), 2) dhe 6) ". 
Pas pik[s 18) shtohen dy pika t[ reja 19) dhe 20) ,si 

vijon: 
" 19) shp[rblim n[ t[ holla (neni 176)  
20) kompensime n[ para ose n[ t[ holla n[ rast t[ 

vdekjes t[ personit ushtarak (neni 180)"; 
Pas pik[s 20) q[ b[het pika 21) shtohen dy pika t[ reja 

22) dhe 23) , si vijon: 
" Sigurimi banesor[ i epror[ve ushtarak (nenet 183,184 

paragrafi 1 dhe 185 ); 
23) pjes[marrja n[ aktivitete st[rvitore,aft[sim dhe n[ 

operacione humanitare dhe misione paq[sore jasht[ 
territorit t[ Republik[s ( nenet 188 dhe 189 ) ;". 

p ikat 21) dhe 22) b[hen pika 24 ) dhe 25 ). 
Neni 51 

Pas nenit 252 shtohet neni i ri 252-a, si vijon:  
 

"Neni 252-a 
Vendim p[r shqiptimin e mas[s disiplinore nd[rprerje e 

marr[dh[nies s[ pun[s t[ personit civil n[ baz[ t[ 
propozimit t[ komisionit disiplinor-ushtarak nga neni 132 i 
k[tij ligji merr kryeshefi i Shtatmadhoris[ s[ Armat[s ". 

 
Neni 52 

Pas nenit 257 shtohet neni i ri 257-a ,si vijon :  
 

"Neni 257-a 
N[ baz[ t[ propozimit t[ komisionit disiplinor - 

ushtarak nga neni132 i k[tij ligji kryeshefi i 
Shtatmadhoris[ s[ Armat[s ua shqipton masat disiplinore 
oficer[ve , t[ cil[t n[ dit[n e hyrjes n[ fuqi t[ k[tij ligji e 
kan[ grad[n kapiten i klasit I ". 
 

Neni 53 
N[ nenin 260 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si 

vijon: 
" Me p[rjashtim nga paragrafi  1 i k[tij neni , e drejta 

p[r kompensim t[ shpenzimeve p[r qiran[ e banes[s t[ 
epror[ve ushtarak dhe personave civil t[ APJ, t[ cil[t n[ 
pajtim me Vendimin e Qeveris[ t[ Republik[s s[ 
Maqedonis[ ( " Gazeta zyrtare e Republik[s s[ Maqedonis[ 
", num[r 3/92 ) jan[ pranuar dhe p[rfshir[ n[ sistemin e 
Mbrojtjes t[ Republik[s s[ Maqedonis[ , e t[ cil[t ende nuk 
e kan[ zgjidhur ][shtjen banesore  sipas nenit 184 t[ k[tij 
ligji , do t[ filloj[ t[ realizohet nga 1 janari i vitit 2004'.  

 
Neni 54 

N[ nenin 263 fjala " mars "z[vend[sohet me fjal[n 
"prill ". 

Neni 55 
Ky ligj hyn n[ fuqi dit[n e tet[ nga dita e shpalljes n[ " 

Gazet[n zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis[ " .    

609. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 52/91 и 91/2001) и членовите 1 и 
11 од Законот за помилување (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 20/93), а во врска со член 114 
став 1 од Кривичниот законик, Претседателот на Ре-
публика Македонија ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ - ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ГОНЕЊЕ, 
БЕЗ СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА 

 
I 

1. Доста Димовска, од Скопје, 
2. Александар Цветков, од Скопје. 
 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

 
 Бр. 07-396                  Претседател 

7 април 2003 година      на Република Македонија, 
    Скопје         Борис Трајковски, с.р. 

___________ 
610. 
Врз основа на член 19 точка 13 алинеја 9 од Зако-

нот за одбрана (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 42/2001 и 5/2003), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 31.03.2003 годи-
на, донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И ЗА ФУНКЦИОНИРАЊЕ 

НА ВРСКИТЕ ЗА РАКОВОДЕЊЕ 
 

Член 1 
Со оваа уредба се уредува организацијата и функ-

ционирањето на врските за раководење на органите на 
државната власт, трговските друштва, јавните претпри-
јатија, установи и служби од посебно значење за одбра-
ната, единиците на локалната самоуправа, цивилната 
заштита и набљудувањето, известувањето и тревоже-
њето во воена и во вонредна состојба (во натамошниот 
текст: врски за раководење). 

 
Член 2 

Врските за раководење се остваруваат преку постој-
ните капацитети за телекомуникации во Република Ма-
кедонија, интегрираниот комуникациско-информаци-
ски систем на Министерството за одбрана и други ко-
муникациско-информатички потсистеми, сателитски 
врски, системот на �Интернет�, радио и радиорелејни 
системи и курирски врски и претставуваат единствен 
систем на територијата на Република Македонија. 

 
Член 3 

Обезбедувањето на капацитетите на опремата и на 
средствата за врски за раководење го вршат имателите 
на системите и на средствата за телекомуникации од 
член 1 на оваа уредба, согласно документите од Планот 
за одбрана кои се однесуваат на функционирањето на 
врските за раководење. 
Начинот и условите за вклучување и користење на 

системите за телекомуникации на други иматели се 
утврдени со меѓусебниот договор помеѓу Министерс-
твото за одбрана и имателите на системите. 

 
Член 4 

Системот на врските за раководење го сочинуваат 
следните елементи: 

- центри за врски; 
- спојни патишта; 
- јазли за врски и 
- терминални уреди за врски (станици за врски). 
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Член 5 
Центрите за врски ги интегрираат и ги обезбедуваат 

врските за потребите на раководењето и се состојат од: 
- радиоцентар; 
- радиорелеен центар (или крајна радиорелејна ста-

ница); 
- телефонски или телефонско-телеграфски центар; 
- компјутерски центар; 
- курирска станица и 
- експедиција. 
Во зависност од потребите, центрите за врски мо-

жат да бидат со различен состав и елементи. 
Спојните патишта меѓусебно ги поврзуваат крајни-

те (терминални) уреди или станици на центрите и јаз-
лите за врски во техничко-технолошка и функционална 
целина. 
Јазлите за врски вршат проследување, пренасочува-

ње, преспојување, разграничување и интегрирање на 
каналите и на различните видови врски. 
Терминалните уреди за врски (станици за врски) 

вршат пренос на податоците и информациите преку 
спојните патишта за врски и се состојат од: 

- комплет уреди за врски; 
- послужители (оператори); 
- документи за врски. 
 

Член 6 
Локациите и објектите за сместување за работа и за 

функционирање во воена состојба на дел од субјектите 
од член 1 на оваа уредба се подготвени и се уредени со 
потребна инфраструктура и опрема за комуникации, 
согласно документите од Планот за одбрана кои се од-
несуваат на функционирањето на врските за раководе-
ње. 

Член 7 
Функционирањето на врските за раководење во во-

ена состојба, се обезбедува: 
- од органите на државната власт, за единиците за 

врски на Армијата на Република Македонија; 
- од штабовите и единиците на цивилната заштита, 

за единиците за врски на цивилната заштита и 
- од системот за набљудување, известување и тре-

вожење во Република Македонија, за центрите за изве-
стување и тревожење на Министерството за одбрана. 
Функционирањето на врските за раководење на 

трговските друштва, јавните претпријатија, устано-
вите и службите од посебно значење за одбраната и 
на единиците на локалната самоуправа во воена со-
стојба го обезбедуваат корисниците на средствата за 
врски. 
Доколку за потребите за раководење во воена со-

стојба на субјектите од став 2 на овој член се планира-
ни и се организирани посебни врски или мрежи во кои 
треба да се користат нови терминални уреди или ста-
ници за врски покрај оние кои се во редовна употреба, 
оспособување на операторите за ракување со инстали-
раните средства и со документите за врски организира 
и го спроведува Министерството за одбрана. 

 
Член 8 

Здравственото, интендантското, материјално-тех-
ничкото и финансиското обезбедување на операторите 
и извршителите, кои во воена состојба треба да ракува-
ат и да работат со средствата за врски, го планираат и 
го обезбедуваат корисниците на системите и средства-
та за телекомуникации од член 1 на оваа уредба. 

 
Член 9 

Документите за врските за раководење на субјекти-
те од член 1 на оваа уредба се подготвени и изработени 
од Министерството за одбрана и од Генералштабот на 
Армијата на Република Македонија. 

Документите за врските за раководење се составен 
дел на Планот за одбрана на Република Македонија и 
се чуваат во Министерството за одбрана. 

 
Член 10 

Документите за врските за раководење содржат: 
- акт за организација и за функционирање на врски-

те за раководење; 
- преглед на тајни називи и броеви за идентифика-

ција;  
- шеми за телекомуникации (детални или блок) за: 

системи во фиксната телефонија; радио и радиорелејни 
врски; курирски врски; одредени центри или локации; 
други системи за телекомуникации чии капацитети се 
користат за раководењето и за други документи со кои 
обопштено се претставуваат или се објаснуваат одреде-
ни капацитети на врски за раководење; 

- планови за работа во радио и радиорелејни мрежи 
и правци со потребни податоци за учесниците во соо-
браќајот (повикувачки знаци, фреквенции, канали, таб-
лици за легитимирање, таблици со клучеви и други по-
датоци); 

- телефонски именици со податоци за учесниците 
во сообраќајот (телефонски броеви во фиксната, во мо-
билната и во сателитската телефонија, И-меил-адреси и 
други податоци); 

- општи документи за криптозаштита на говорните 
информации и други документи потребни за организа-
ција и за функционирање на врските за раководење. 

 
Член 11 

Изводите од документите за врските за раководење 
се доставуваат до субјектите од член 1 на оваа уредба и 
содржат: 

- преглед на тајни називи и броеви за идентифика-
ција; 

- телефонски именици со податоци за учесниците 
во сообраќајот и по потреба, во зависност од организа-
цијата и од видот на врските на конкретен субјект и 
шеми, планови за работа во радио и радиорелејни мре-
жи и правци, општи документи за криптозаштита на 
говорни информации и 

- други документи потребни за организација и за 
функционирање на врските за раководење. 

 
Член 12 

Доколку безбедносните услови тоа не го дозво-
луваат, изводите од документите за врски за рако-
водење не се доставуваат до одделни субјекти од 
член 1 на оваа уредба, определени од министерот за 
одбрана. 
Документите за врските за раководење кои нема да 

се достават на субјектите од став 1 на овој член се чу-
ваат во Министерството за одбрана како составен дел 
на Планот за одбрана на Република Македонија. 

 
Член 13 

Обуката и оспособувањето на корисниците на си-
стемот за врски за раководење, за употреба и за ракува-
ње со документите за врските за раководење се органи-
зираат и се спроведуваат од Министерството за одбра-
на. 

Член 14 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

 
Бр. 23-1574/1             Претседател на Владата 

31 март 2003 година     на Република Македонија, 
          Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  
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611. 
Врз основа на член 152 став 2 и член 161 став 2 од 

Законот за одбрана (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 42/2001 и 2/2003), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 31.03.2003 
година, донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ 
НА НАДОМЕСТОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ ВО ИЗ-
ВРШУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ  

ВО ОДБРАНАТА 
 

Член 1 
Со оваа уредба се определува висината на надоме-

стоците на граѓаните повикани за извршување на пра-
вата и должностите од областа на одбраната, во врска 
со извршување на воената обврска како војници на отс-
лужување на воениот рок, извршување на должностите 
во силите на цивилната заштита што ги формира Ре-
публиката и во врска со пронаоѓање и уништување на 
неексплодирани убојни средства, како и начинот за ос-
тварување на надоместоците на граѓаните повикани за 
извршување на правата и должностите во одбраната во 
врска со извршувањето на воената обврска, учество на 
силите на цивилната заштита што ги формира Републи-
ката, извршување на работна и материјална обврска, 
обучување за одбрана и пронаоѓање и уништување на 
неексплодирани убојни средства.  

Член 2 
Висината на паричното примање на војниците за 

време на служењето на воениот рок во однос на про-
сечната месечна нето плата по работник во Република-
та, објавена во последниот месец (во натамошниот 
текст: просечната месечна плата), во зависност од чи-
нот и должноста која ја извршуваат, изнесува: 

- на војниците без чин                6%, 
- на војниците со чин разводник             7%, 
- на војниците со чин десетар              8%, 
- на војниците со чин помлад водник             9%. 
Висината на паричното примање на војникот за 

време на стручното оспособување и усовршување за 
офицери во резервниот состав на Армијата на Републи-
ка Македонија (во натамошниот текст: Армијата) изне-
сува 10% од просечната месечна плата. 
Висината на паричното примање на лицето кое слу-

жи воен рок во цивилна служба е во висина како и па-
ричното примање на војникот без чин.   

Член 3 
Висината на надоместокот за извршување на долж-

ностите во силите на цивилната заштита што ги фор-
мира Републиката, во однос на просечната месечна 
плата, изнесува: 

 
  1. Командант на Републичкиот штаб 

за цивилна заштита 
240% 

  2. Началник на Републичкиот штаб 
за цивилна заштита 

230% 

  3.  Помошници на началникот на Ре-
публичкиот штаб за цивилна за-
штита 

220% 

  4.  Командант на подрачниот штаб за 
цивилна заштита во град Скопје 

200% 

  5. Началник на подрачниот штаб за 
цивилна заштита во град Скопје 

190% 

  6. Помошници на началникот на по-
драчниот штаб за цивилна зашти-
та во град Скопје 

180% 

  7. Командант на подрачен штаб за 
цивилна заштита во подрачните 
единици во општините 

190% 

  8. Началник на подрачен штаб за 
цивилна заштита во подрачните 
единици во општините 

180% 

  9. Помошници на началникот на по-
драчен штаб за цивилна заштита во 
подрачните единици во општините 

170% 

10. Командант на одред 160% 
11. Заменик командант на одред 155% 
12. Оперативец во одред 150% 
13. Командир на чета 130% 
14. Заменик командир на чета 125% 
15. Командир на вод 120% 
16. Заменик командир на вод 115% 
17. Командир на одделение 115% 
18. Заменик командир на одделение  110% 
19. Водител на екипа 110% 
20. Извршител 100% 
21. Командир на одделение во Репуб-

личкиот штаб за цивилна заштита 
120% 

22. Командир на одделение во по-
драчниот штаб за цивилната за-
штита во град Скопје 

115% 

23. Водител на екипа во подрачен 
штаб за цивилна заштита 2.1. и 2.2. 

110% 

24. Извршител во Републичкиот штаб 
за цивилна заштита 

110% 

25. Извршител во подрачен штаб за 
цивилна заштита во град Скопје 

100% 

26. Извршител во подрачен штаб за 
цивилна заштита во општините 

100% 

 
Член 4 

Висината на надоместокот на граѓаните-пиротехни-
чари и помошните работници ангажирани за уништу-
вање на пронајдените неексплодирани убојни средства, 
во зависност од бројот на парчињата, тежината и видот 
на убојното средство, во однос на просечната месечна 
плата, изнесува: 

1. За уништување на неексплодирани авионски 
бомби, по парче: 

- од 1 кгр. до 100 кгр. 10%, 
- од 101 кгр. до 300 кгр. 15%, 
- од 301 кгр. до 500 кгр. 20%. 
2. За уништување на артилериско-минофрлачки 

гранати, по парче: 
- до 10 кгр. 4%, 
- од 10,1 кгр. до 20 кгр. 6%, 
- од 20,1 кгр. до 100 кгр. 8%. 
3. За уништување на рачни бомби, противпешади-

ски мини и противтенковски мини, по парче: 
- до 5 парчиња    4%, 
- од 6 до 10 парчиња    6%, 
- од 11 до 50 парчиња      8%, 
- од 51 до 100 парчиња     10%, 
- од 101 до 300 парчиња     15%, 
- од 301 до 500 парчиња     20%. 
4. За уништување на стрелачка муниција, по парче: 
- до 1000 парчиња    4%, 
- од 1001 до 10.000 парчиња    6%, 
- од 10.001 до 20.000 парчиња     8%, 
- над 20.001 парчиња  10%. 
5. За уништување на нелаборисан експлозив, мало-

димен и црн барут, пиротехнички средства и распрску-
вачки материјали: 

- до 1 кг.      1%, 
- од 1,1 до 10 кг.    3%, 
- од 10,1 до 50 кг.    4%, 
- од 50,1 до 100 кг.    5%, 
- од 100,1 до 300 кг.  15%, 
- од 300,1 до 500 кг.  20%. 
6. За уништување на неексплодирани убојни средс-

тва со специјални запалки, утврдените износи со овој 
член се зголемуваат за 4%, при што висината на вкуп-
ниот износ не може да изнесува повеќе од 20% од про-
сечната плата. 

Член 5 
Работодавецот каде што се вработени граѓаните од 

член 1 на оваа уредба, односно граѓаните кои вршат са-
мостојна или професионална дејност, поднесуваат бара-
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ње за рефундација на паричниот надоместок исплатен на 
работникот за време на отсуството од работа заради из-
вршување на правата и должностите во одбраната. 
Барањето за рефундација од став 1 на овој член се 

поднесува до Министерството за одбрана - одделение 
за одбрана во општината од каде граѓанинот е упатен 
на извршување на должности во одбраната или до вое-
ната единица на Армијата каде граѓанинот ги извршу-
вал должностите во одбраната, во рок од 30 дена од де-
нот на извршувањето на правата и должностите во од-
браната. 
Барањето за рефундација се поднесува на Образец 

број 1. 
Кон барањето за рефундација се приложува:  
- потврда од Фондот за пензиско и инвалидско оси-

гурување за основицата за пресметување и наплатува-
ње на придонесите за пензиско и инвалидско осигуру-
вање за лицата кои вршат самостојна или професионал-
на дејност; 

- потврда од Министерството за одбрана-одделение 
за одбрана во општината или воената единица на Ар-
мијата за присуство на граѓанинот на вежба, обука и 
други активности (Образец број 2). 
Надоместокот на плата за време на отсуството од 

работа поради извршување на правата и должностите 
во одбраната се исплаќа од Министерството за одбрана 
во корист на работодавецот каде што граѓаните се во 
работен однос, односно во корист на граѓанинот кој вр-
ши самостојна или професионална дејност, а пресме-
тката и исплатата на надоместокот ја врши работодаве-
цот, односно граѓанинот кој врши самостојна или про-
фесионална дејност. 

 
Член 6 

За остварување на надоместоците на граѓаните од 
член 1 на оваа уредба кои не се во работен однос, не 
вршат самостојна или професионална дејност, не при-
маат паричен надоместок по основа на невработеност 
или не остваруваат право на пензија, граѓаните даваат 
изјава на Образец број 3. 
Надоместокот се исплаќа според Образецот број 4. 

Пресметката на надоместокот се врши со делење на ос-
новицата со 30 дена и со множење со бројот на денови-
те за кои се исплаќа надоместокот. 

 
Член 7 

Разликата од надоместокот на платата, пензијата 
или другите парични примања на граѓаните распореде-
ни на должности во резервниот состав на Армијата до 
висината на платата на военото лице од постојаниот 
состав на Армијата за истата должност, доколку надо-
местокот е понизок од платата согласно член 151 од За-
конот за одбрана, се исплаќа според Образец број 5. 

 
Член 8 

Разликата од надоместокот на платата, пензијата 
или другите парични примања на граѓаните распореде-
ни на должности во силите на цивилната заштита што 
ги формира Републиката, до висината на надоместокот 
за извршување на должностите во силите на цивилната 
заштита, доколку надоместокот на платата, пензијата 
или другите парични примања е понизок од надоместо-
кот за извршување на должностите во силите на цивил-
ната заштита што ги формира Републиката согласно 
член 152 став 1 од Законот за одбрана, се исплаќа спо-
ред Образец број 6.  

Член 9 
Времето кое граѓаните го поминале во извршување 

на правата и должностите во одбраната, се утврдува 
врз основа на евиденцијата на Министерството за од-
брана-одделението за одбрана во општината која го из-
вршила повикувањето и воената единица на Армијата 
каде граѓаните ги извршувале должностите во одбрана-
та (Образец број 7). 

Член 10 
За остварување на надоместокот на трошоците за 

превоз согласно член 154 став 2 од Законот за одбра-
на, граѓаните приложуваат возни билети, односно да-
ваат изјава на Образец број 8 дека и покрај постоење 
на организиран јавен превоз за доаѓање до местото на 
јавување кое е над 2,5 км., оддалечено од местото на 
живеење, користеле сопствено возило. Надоместокот 
на трошоците за превоз се исплаќа според Образец 
број 9. 
За остварување на надоместокот на трошоците за 

превоз направени со возило за правците во кои нема 
организиран јавен превоз, согласно член 154 став 3 од 
Законот за одбрана, граѓаните даваат изјава на Образец 
број 10, а надоместокот се исплаќа според Образец 
број 11. 

 
Член 11 

На граѓаните-регрути при извршување на лекарски 
и други прегледи и психолошки испитувања и на граѓа-
ните ангажирани за обучување за одбрана со времетра-
ење до осум часа, согласно член 154 став 4 и 5 од Зако-
нот за одбрана, надоместокот на дневните трошоци за 
исхрана им се исплаќа според Образец број 12. 

 
Член 12 

За остварување на надоместокот на трошоците за 
сместување согласно член 154 став 6 од Законот за од-
брана, граѓаните приложуваат сметка на стварните тро-
шоци за сместување, во рок од пет дена по користење-
то на услугите. 
Надоместок на трошоците за сместување се исплаќа 

според Образец број 13. 
 

Член 13 
Надоместокот за дополнително ангажирање во ре-

зервниот состав на Армијата и во силите на цивилната 
заштита што ги формира Републиката, доколку за вре-
ме на извршувањето на должностите се обезбедени 
бесплатен превоз, бесплатна исхрана и бесплатно сме-
стување-ноќевање согласно член 155 од Законот за од-
брана, се исплаќа според Образец број 14.  

 
Член 14 

За остварување на надоместокот на еднократната 
парична помош во случај на повреда и оштетување на 
организмот согласно член 157 од Законот за одбрана, 
граѓаните поднесуваат писмено барање до Министерс-
твото за одбрана, кон кое се приложува наод, оцена и 
мислење од Воено-лекарската комисија. 

 
Член 15 

Надоместокот на еднократната парична помош во 
случај на смрт или загинување и надоместокот на по-
гребните и други трошоци согласно член 156 и член 
158 од Законот за одбрана, ги исплаќа Министерството 
за одбрана на родителите или друг член на семејството 
на умрениот односно загинатиот граѓанин, во рок од 10 
дена од денот на добивањето на известувањето за на-
станатата смрт од воената единица или установа на Ар-
мијата. 

 
Член 16 

Надоместокот на граѓаните ангажирани како преда-
вачи во обучувањето за одбрана согласно член 159 став 
1 од Законот за одбрана, се исплаќа според Образец 
број 15. 

 
Член 17 

Надоместокот на граѓаните-пиротехничари и по-
мошните работници ангажирани за пребарување на те-
ренот заради утврдување и постоење на неексплодира-
ни убојни средства согласно член 160 став 1 од Законот 
за одбрана, се исплаќа според Образец број 16. 
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Член 20 Член 18 
Обрасците од број 1 до број 18 се составен дел на 

оваа уредба.  
Надоместокот на граѓаните-пиротехничари и по-

мошните работници ангажирани за уништување на 
пронајдените неексплодирани убојни средства соглас-
но член 160 став 2 од Законот за одбрана, се исплаќа 
според Образец бр. 17. 

Член 21 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
дон ја�. и  

Член 19       Бр. 23-1577/1       Претседател на Владата 
Паричните примања на војниците за време на служе-

ње на воениот рок се исплаќаат според Образец број 18. 
31 март 2003 година               на Република Македонија, 
          Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 
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612. 
Врз основа  на член 91 од Уставот на   Република 

Македонија (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 52/91) и член 36, став 3 од Законот за  Владата на 
Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на  31.03.2003 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛАТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОЕДИНЕТИТЕ 
АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ, СО СЕДИШТЕ ВО 

ДЕТРОИТ 
 

Член 1 
Република Македонија отвора Генерален конзулат 

во Соединетите Американски Држави, со седиште во 
Детроит. 

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти на Република Македонија да ја спроведе оваа одлука.  
Член 3 

  Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�.  
         Бр. 28/1                             Претседател на Владата 
31 март 2003 година               на Република Македонија, 

    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

613. 
Врз основа  на член 91 од Уставот на   Република 

Македонија (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 52/91) и член 36, став 3 од Законот за  Владата на 
Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на  31.03.2003 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАВАЊЕ ВО МИРУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛНИТЕ 
КОНЗУЛАТИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 

МИНХЕН И ЊУЈОРК 
 

Член 1 
Владата на Република Македонија, ги става во миру-

вање генералните конзулати на Република Македонија во 
Минхен и Њујорк. 

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти на Република Македонија да ја спроведе оваа одлука.  
Член 3 

  Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�.  
          Бр. 29/1                            Претседател на Владата 
31 март 2003 година               на Република Македонија, 

     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

614. 
Врз основа на член 36, став 2 од Законот за Владата 

на Република Македонија  (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), а во врска со член 27 од 
Деловникот за работа на Владата на Република Маке-
донија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/01 и 9/03), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 31 март 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА РАБОТЕН КОМИТЕТ ЗА 
ЕВРОПСКА ИНТЕГРАЦИЈА ПРИ ВЛАДАТА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се формира Работен комитет за 

европска интеграција при Владата на Република Маке-
донија. (во натамошниот текст: Работен комитет). 

Член 2 
1. Задачи на Работниот комитет се: 
- да ги координира и синхронизира активностите во 

процесот за стабилизација и асоцијација на Република 
Македонија и во процесот на европска интеграција; 

- да го следи спроведувањето на Спогодбата за сора-
ботка, Спогодбата за стабилизација и асоцијација и Вре-
мената спогодба за трговија и трговски прашања со про-
пратните анекси и протоколи помеѓу Република Македо-
нија и Европските Заедници и нејзините земји членки; 

- да ја следи реализацијата на вкупната финансиска 
соработка на Република Македонија со Европската Унија 
(преку ФАРЕ, ОБНОВА, КАРДС програмите, програмите 
за прекугранична соработка, регионалната КАРДС про-
грама, билатералната помош од земјите членки на ЕУ); 

- да го следи работењето на Поткомитетот за приб-
лижување на националното законодавство кон законо-
давството на ЕУ, со неговите работни групи и подгру-
пи, како и работењето на другите поткомитети форми-
рани во состав на Работниот комитет; 

- да ја следи и дава насоки на работата на мрежата 
на одделенија за европска интеграција во министерс-
твата во функција на поддршка на процесот на европ-
ска интеграција; 

- да ги следи сите други прашања врзани со проце-
сот на европска интеграција на Република Македонија. 

 
Член 3 

Работниот комитет го сочинуваат претседател на 
Работен комитет, негов заменик и членови. 
Претседател на Работниот комитет за европска ин-

теграција е Заменикот на претседателот на Владата за-
должен за европска интеграција. 
Заменик на претседателот на Работниот комитет за 

европска интеграција е министерот за економија. 
Членови на Работниот комитет се државните секре-

тари од сите министерства. 
 

Член 4 
Во работата на Работниот комитет учествуваат и 

Секретарот на Комитетот за Евро-атлантска интеграци-
ја, Секретарот на Советот за соработка помеѓу Репуб-
лика Македонија и Европските Заедници и Секретарот 
на Секретаријатот за законодавство. 
Во работата на Работниот комитет во зависност од 

потребата и посебните случаи, на покана на претседате-
лот на Работниот комитет можат да учествуваат претсе-
давачите на работните групи од Советот за соработка, 
како и други стручни лица и експерти од соодветната 
област. 

Член 5 
Секретар на Работниот комитет е Раководителот на 

Секторот за европска интеграција, а Секретаријат на 
Работниот комитет е Одделението за поддршка на Ра-
ботен комитет за европска интеграција во рамките на 
Секторот за европска интеграција.  

Член 6 
Со седниците на Работниот комитет претседава 

претседателот на Работниот комитет. Во случај на 
спреченост на претседателот на Работниот комитет со 
седницата претседава неговиот заменик. 

 
Член 7 

Работниот комитет се состанува еднаш месечно, а по 
потреба и почесто. 

Член 8 
За својата работа, Работниот комитет ја информира 

Владата на Република Македонија на секои шест месе-
ци, а по нејзино барање и почесто. 

 
Член 9 

Работниот комитет својата работа и организација 
поблиску ќе ја уреди со Деловник за работа на Работ-
ниот комитет. 
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Член 10 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за формирање на Работен 
комитет за европска интеграција при Владата на Репуб-
лика Македонија (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 63/97). 

Член 11 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во �Службен весник на Република Македонија�.  
       Бр.23-1701/1                      Претседател на Владата 
31 март 2003 година               на Република Македонија, 
          Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
615. 
Согласно член 36, став 3 од Законот за Владата на 

Република Македонија  (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 59/00), а во врска со член 95 и член 
96 од Деловникот за работа на Владата на Република 
Македонија, Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 31 март 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА РАБОТНИ ГРУПИ ЗА УСОГ-
ЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОДАВСТВОТО НА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ACQUIS 
COMMUNA TAIRE U 

Член 1 
Во рамките на процесот на усогласувањето на зако-

нодавството на Република Македонија со законодав-
ството на Европската унија се формираат работни групи 
за усогласување на законодавството на Република Маке-
донија со acquis communautaire, кои го следат процесот 
на усогласување на националното законодавство, даваат 
стручни мислења за одредени подрачја за усогласување 
на законодавството како и насоки и препораки за импле-
ментација на Програмата за приближување на национал-
ното законодавство кон законодавството на Европската 
унија. 

Член 2 
Работните групи се формираат согласно основните 

поглавја од aquis communautaire, и тоа: 
1. Работна група за слободно движење на стоки 
Раководител: Министерство за економија 
 
2. Работна група за слободно движење на лица 
Раководител: Министерство за труд и социјална по-

литика 
 
3. Работна група за слободно движење на услуги 
Раководител: Министерство за финансии 
 
4. Работна група за слободно движење на капитал 
Раководител: Министерство за финансии 
 
5. Работна група за трговско право 
Раководител: Министерство за економија 
 
6. Работна група за политика на конкуренција 
Раководител: Министерство за економија 
 
7. Работна група за земјоделство 
Раководител: Министерство за земјоделство, шу-

марство и водостопанство 
 
8. Работна група за риболов 
Раководител: Министерство за земјоделство, шу-

марство и водостопанство 
 
9. Работна група за политика за транспорт 
Раководител: Министерство за транспорт и врски 
 
10. Работна група за даноци 
Раководител: Министерство за финансии 

11. Работна група за монетарна унија 
Раководител: Министерство  за финансии 
 
12. Работна група за статистика 
Раководител: Државен завод за статистика 
 
13. Работна група за социјална политика 
Раководител: Министерство за труд и социјална по-

литика  
14. Работна група за енергетика 
Раководител: Министерство за економија 
 
15. Работна група за индустриска политика 
Раководител: Министерство за економија 
 
16. Работна група за мали и средни претпријатија 
Раководител: Министерство за економија 
 
17. Работна група за наука и истражување 
Раководител: Министерство за образование и наука 
 
18. Работна група за образование, обука и млади 
Раководител: Министерство за образование и наука 
 
19. Работна група за телекомуникации и инфор-

матичка технологија  
Раководител: Министерство за транспорт и врски 
 
20. Работна група за култура и аудио-визуелна 

политика 
Раководител: Министерство за култура 
 
21. Работна група за регионална политика и ко-

ординација на структуралните инструменти 
Раководител: Министерство за локална самоуправа 
 
22. Работна група за животна средина 
Раководител: Министерство за животна средина и 

просторно планирање 
 
23. Работна група за потрошувачите и здравстве-

на заштита 
Раководител: Министерство за здравство 
 
24. Работна група за соработка во областа на 

правда и внатрешни работи 
Раководител: Министерство за правда, Министерс-

тво за внатрешни работи 
 
25. Работна група за царинска унија 
Раководител: Министерство за финансии 
 
26. Работна група за надворешни работи 
Раководител: Министерство за надворешни работи 
 
27. Работна група за заедничка надворешна и 

безбедносна политика 
Раководител: Министерство за надворешни работи 
 
28. Работна група за финансиска контрола 
Раководител: Министерство за финансии 
 
29. Работна група за финансиски и буџетски средс-

тва 
Р аководител: Министерство за финансии  

Член 3 
Најдоцна во рок од 30 дена од денот на влегувањето 

во сила на одлуката ќе се номинираат лица за раково-
дители, секретари и членови на работните групи од 
член 2 на оваа одлука од соодветните министерства и 
другите органи на државната управа согласно одредби-
те на Деловникот и Процедуралниот прирачник за 
приближување на законодавството. 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во �Службен весник на Република Македо-
нија�. 

 
       Бр.23-1720/1              Претседател на Владата 
31 март 2003 година               на Република Македонија, 
           Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
616. 
Врз основа  на член 25  од Законот за надворешно-

трговско работење (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 45/2002), а во врска со член 7, став 5 од За-
конот за надворешно-трговско работење (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 31/93, 41/93, 78/93, 
59/96, 15/97, 13/98, 13/99, 50/99, 82/99, 4/2001 и 2/2002),  
Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на  31.03.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА  ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ 
ЗА УВОЗ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 

 
Член 1 

Во Одлуката за определување на условите за увоз 
на одделни нафтени деривати (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 67/2001), во членот 2, 
став 1, по зборот �керозин� се додаваат зборовите: �и 
вајтшпиритот�, а по зборот �1600 м3�, точката се за-
менува запирка и се додаваат зборовите: �односно 
400 м3  за резервоарите во состав на индустриските 
капацитети кои го користат за свои потреби�. 

 
Член 2 

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

 
      Бр. 23-1639/1                       Претседател на Владата 
31 март 2003 година               на Република Македонија, 

    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

617. 
Врз основа  на член 36, став 3  од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000),  Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на  31март 2003 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ 

НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 
 

Член 1 
Се пренесува правото на користење на недвижен 

имот од Работничкиот универзитет �Професор Мијал-
ковиќ� - Куманово, сопственост на Република Македо-
нија лоциран на КП 17350, КО Куманово, на времено 
користење на Гимназијата �Гоце Делчев�-Куманово. 

 
Член 2 

Предавањето на објектот од член 1 на оваа одлука 
да го изврши Министерството за образование и наука. 

 
Член 3 

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

 
      Бр. 23-1712/2                       Претседател на Владата 
31 март 2003 година               на Република Македонија, 

     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

618. 
Врз основа  на член 18  од Законот за рибарството 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 62/93),  
Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на  31.03.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА НА 
РИБНИОТ ФОНД ОД  НАЦИОНАЛНИОТ  ПАРК 

�МАВРОВО� - МАВРОВИ АНОВИ 
 
1. На Националниот парк �Маврово� - Маврови 

Анови му се дава на пет години користење концесија 
на рибниот фонд од Националниот парк �Маврово� - 
Маврови Анови. 

2. Како почеток на користење-концесија на рибо-
ловниот ревир ќе се смета денот на потпишувањето на 
договорот за концесија. 

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

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

 
    Бр. 23-1615/1/1                      Претседател на Владата 
31 март 2003 година               на Република Македонија, 

    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

619. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 од Законот за минералните сурови-
ни (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 31.03.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА  НА 
МИНЕРАЛНА  СУРОВИНА-МЕРМЕР НА  ДООЕЛ 
�СФАЌАРО�-ПРИЛЕП, НА ЛОКАЛИТЕТОТ �СКРКА�, 

ОПШТИНА  ПРИЛЕП 
 
1. На ДООЕЛ �СФАЌАРО�, Прилеп се дава конце-

сија за експлоатација на минералната суровина - мер-
мер на локалитетот �Скрка�, кај с. Плетвар, во атарот 
на општина Прилеп, со површина на простор на експ-
лоатационото поле за концесија за експлоатација дефи-
ниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии. 
Точките се дефинирани со координати и тоа: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА-Х КООРДИНАТА-У 

1 4.581.000,00 7.555.100,00 
2 4.581.500,00 7.555.100,00 
3 4.581.500,00 7.554.000,00 
4 4.581.000,00 7.554.000,00 

 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува Р=0,60 кm2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, како и времетраењето на даденото зем-
јиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во До-
говорот за концесија согласно Законот за минералните 
суровини. 

3. Висината за надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за конце-
сија. 
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5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

7. Ова одлука  влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�.  
     Бр. 23- 1585/1                       Претседател на Владата 
31 март 2003 година               на Република Македонија, 

    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

620. 
Врз основа  на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 10/97, 54/97, 13/2001 и 2/2002),  Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на  
17.03.2003 година, одобри изменување и дополнување на 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО ИГРАЧНИЦА ИЗДАДЕНА НА 
�ЛОТАРИЈА  НА  МАКЕДОНИЈА� -  АД -  СКОПЈЕ 
ПОД ДОВ. БР. 23-6630/1 ОД 20.11.2001 ГОДИНА 

 
1. Во точка 2 од Лиценцата, наместо зборовите: 

�ул. �Маршал Тито� бр. 11-А-Скопје� треба да стои 
�ул. �8 Септември� бб (Александар Палас) - Скопје�. 

 2. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на 
Република Македонија�.  
      Бр. 23-1386/1                       Претседател на Владата 
17 март 2003 година               на Република Македонија, 

    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
_______________________________________________ 
Огласен дел 

 
С У Д С К И   О Г Л А С И 

 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, поднесена е 
тужба за утврдување ништавност на договор од тужи-
телот Ѓорѓи Узуновски од Скопје, ул. �Орце Николов� 
бр. 24/2-7, против тужените Агенција на РМ за прива-
тизација Скопје и Петар Наумовски од Скопје, ул. �Ан-
карска� бр. 3. 
Тужениот Петар Наумовски е во странство, со не-

позната адреса на живеење, па се повикува истиот да се 
јави во Основниот суд Скопје I - Скопје, во рок од 30 
дена по распишувањето на огласот или да одреди пол-
номошник кој пред судот ќе ги штити неговите интере-
си. Во спротивно, на тужениот Петар Наумовски ќе му 
биде одреден времен застапник кој ќе го застапува 
пред судот до правосилното окончување на постапката. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XVIII. П. бр. 

2611/02.                                                                      (8459) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ 
Пред Основниот суд во Кочани, се води спор по 

тужбата на тужителот ДОО �Нова трговина� - во сте-
чај, предмет на спорот долг, против тужениот Постол 
Филипов од Кочани, ул. �Гоце Делчев� бр. 19 на при-
времена работа во странство со непозната адреса. 
Вредност на спорот 545.465,00 денари. 
Се повикува тужениот Постол Филипов од Кочани, 

во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас да се 
јави во овој суд или да определи свој полномошник. За 
привремен застапник на тужителот му се назначува 
Силвана Мишева од Кочани, стручен соработник во 
Основното јавно обвинителство во Кочани, кој ќе ги 
застапува неговите интереси до окончувањето на по-
стапката. 
Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 413/2002.      
                                                                              (8503)  

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред овој суд се води постапка за смеќавање на 

владение по тужба на тужителот Душан Саздовски од 
с. Добрешане - Куманово, против тужените Славе На-
севски и други сите од с. Добрешане - Куманово, со не-
позната адреса на живеење за тужениот Трајковски Бла-
гоја. 
Се повикува тужениот Трајковски Благоја од с. До-

брешане - Куманово, да во рок од 30 дена по објавува-
ње на огласот да се јави на судот да достави своја адре-
са или назначи полномошник. Доколку во овој рок не 
го извести судот за точната адреса на тужениот судот 
ќе му достави времен застапник Снежана Манев, стру-
чен соработник во Основниот суд во Куманово. 
Од Основниот суд во Куманово, IV. П. бр. 1442/02. 
                                                                              (8502) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП 

Пред овој суд по предлог на предлагачот Пажески 
Илија од Скопје, поведена е постапка за докажување на 
смртта на лицето Никола Мојсоски од с. Веселчани. 
Основниот суд во Прилеп го повикува лицето Нико-

ла Мојсоски од с. Веселчани, да се јави во Основниот 
суд во Прилеп, како и секој друг што знае за неговиот 
живот да се јави во овој суд во рок од 30 дена од објаву-
вањето на огласот во �Службен весник на РМ�, бидејќи 
во овој суд се води постапка за докажување на смрт. 
По истекот на овој рок лицето Никола Мојсоски од 

с. Веселчани ќе биде прогласено за умрено. 
Од Основниот суд во Прилеп, П. бр. 205/2003.  
                                                                              (8577) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 
Основниот суд во Струмица постапувајќи по туж-

бата по основ долг на тужителот Стопанска банка АД 
Скопје, против тужените Тони Станковски од Битола 
со непозната адреса во странство, Кочо Јовановски од 
Битола со непозната адреса во странство и Жанета Та-
невска со непозната адреса во странство. Вредност на 
спорот 520.629,50 денари. 
Се повикува тужената Жанета Таневска, сега во 

странство со непозната адреса на престојувалиште да 
се јави пред Основниот суд во Струмица, во рок од 15 
дена по објавувањето на овој оглас или да си определи 
свој полномошник кој ќе ја застапува пред судот по од-
нос на постапката. Доколку не се јави на овој оглас во 
определениот рок ниту пак достави известување за неј-
зиниот полномошник и се определува привремен за-
стапник и тоа од редот на стручните работници од Ос-
новниот суд во Струмица, лицето Цонка Каламернико-
ва од Струмица, која ќе ја застапува се до правосилно-
то окончување на овој спор, со сите права и обврски 
што ги има тужената како солидарен должник. 
Огласот да се објави во �Службен весник на РМ� и 

на огласна табла во судот. 
Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 669/02. 
                                                                              (8504) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред овој суд се води постапка за развод на брак, по 

тужба на тужителот Бејтула Илијаз Ирфан од Тетово, ул. 
�Иво Рибар Лола� бр. 222 против тужената Бејтула мо-
минско Синановиќ Садика, сега со непозната адреса во 
Босна и Херцеговина. 
Се повикува тужената Бејтула моминско Синановиќ 

Садика, сега со непозната адреса во Босна и Херцегови-
на, да се јави пред Основниот суд во Тетово.  
Се задолжува истата во рок од 30 дена да се јави 

пред Основниот суд во Тетово, до судот да достави точ-
на адреса, за да биде благовремено повикана по однос на 
идната главна расправа. Доколку тоа не е во можност да 
го стори да достави писмено полномошно односно да 
овласти свој полномошник кој ќе ја застапува во постап-
ката пред овој суд.  
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Доколку тоа не го стори судот ќе достави писмено 

барање до Меѓуопштинскиот Центар за социјална рабо-
та во Тетово да и биде одреден привремен времен стара-
тел кој ќе ја застапува, согласно одредбите од ЗПП. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 268/03.        (8578) 

_______________________________________________ 
 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА 
 
Врз основа на член 202, став 1 од Законот за општа 

управна постапка (�Службен лист на СФРЈ� бр. 47/86), 
применет како републички пропис согласно член 5 од 
Уставниот закон за спроведување на Уставот на Репуб-
лика Македонија (�Службен весник на РМ� бр. 52/91), 
член 702 од Законот за трговски друштва (�Службен 
весник на РМ� бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 
39/99, 81/99, 37/2000, 50/2001 и 6/2002) постапувајќи 
по барањето на основачот ДПК Интернационал Инц. 
од САД, Министерството за економија го донесе след-
ното  

Р Е Ш Е Н И Е 
 
Се запишува во Регистарот на претставништва на 

странски лица во Република Македонија под рег. бр. 
1301, број на регистарска влошка 3-0225/УСД, промена 
на овластеното лице на претставништвото во Републи-
ка Македонија,  наместо овластеното лице Роберт Ве-
лингтон Пејџ се наименува Виллиам Хенру Халлоцк 
ЈР. 
Основачот ДПК Интернационал Инц. од САД до 

Министерството за економија поднесе барање за упис 
во Регистарот на претставништва на странски лица во 
Република Македонија за промена на управител на 
претставништвото наведено во диспозитивот на ова ре-
шение. 
Кон барањето, основачот ја приложи потребната 

документација за промена на управител на претстав-
ништвото на странско лице во Република Македонија. 
Министерството за економија го разгледа барањето 

и доставената документација и најде дека се исполнети 
условите за упис на промената на претставништвото во 
Регистарот на претставништва на странски лица во РМ 
со податоци како во диспозитивот на ова решение. 
Врз основа на напред наведеното, Министерството за 

економија одлучи како во диспозитивот на решението. 
Таксата за ова решение е наплатена во износ од 50 

УСД, согласно Законот за административни такси 
(�Службен весник на РМ� бр. 17/93, 20/96, 7/98 и 
13/2001). 
Правна поука: против ова решение може да се под-

несе жалба во рок од 15 дена од приемот на истото до 
Комисијата за решавање на управни работи во втор 
степен од областа на економијата при Владата на Ре-
публика Македонија.            (8605) 
_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ  
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 1068/02 од 29.11.2002 година, во регистарската вло-
шка бр. 03010634?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на  Друштвото за про-
изводство, услуги и трговија увоз-извоз СПАГОС-
ЕКОПАН ДООЕЛ ул. �Мите Хаџивасилев� бр. 53, Ра-
довиш. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 

01.12/2, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 02.01, 
14.11, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 
15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 
15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 
18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 21.12, 21.22, 21.25, 22.22, 
22.23, 22.25, 24.52, 25.12, 26.52, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 

45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.51, 51.25, 51.31, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41/1, 51.41/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
71.10, 74.12, 93.55, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.11, 
21.12, 21.23, 26.14, 37.10, 37.20, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, меѓународен транспорт на 
патници и стоки, меѓународна шпедиција, продажба на 
стоки на консигнациони складови, застапување и по-
средување во прометот со стоки и услуги, реекспорт. 
Одговорност: во свое име и за своја сметка одговара 

со основната главница. Застапник: Ставруш Манев без 
ограничување во застапувањето. Основач е Ставруш 
Манев, ул. �Мито Хаџивасилев� бр. 53, Радовиш.  
Од  Основниот суд  Штип во Штип, Трег. бр.  

1068/2002.                                                                    (146)     
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 1007/2002 од 28.11.2002 година, во регистарската вл-
ошка бр. 03010573?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето согласно одредбите од ЗТД на  
Друштвото за производство, угостителство, трговија и 
услуги Дарни извоз-увоз ДООЕЛ Штип, ул. �Благој 
Мучето� бр. 17. 
Дејности: 15.5, 15.51, 15.52, 15.8, 15.81, 15.81/1, 

15.81/2, 15.86, 50.3, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.3, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.37, 51.4, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.7, 51.70, 52.1, 52.11, 52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.4, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.5, 52.50, 52.6, 52.62, 52.63, 55.3, 55.30, 55.30/1, 60.2, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 93.0, 93.01, 93.05, надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна тр-
говија со непрехранбени производи, посредување и за-
стапување во областа на прометот со стоки и услуги, 
меѓународни агенциски услуги, малограничен промет 
со сите соседни земји, реекспорт. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка. За обврските  во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со 
сите свои средства. Единствен содружник на друштво-
то е Адријана Тонева од Штип. Во внатрешниот и над-
ворешниот промет друштвото ќе го застапува Адријана 
Тонева - управител без ограничување.  
Од  Основниот суд  Штип во Штип, Трег. бр.  

1007/2002.                                                                    (147)     
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 944/02 од 13.11.2002 година, во регистарската влош-
ка бр. 030010510?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар Друштвото за производство, трговија и услу-
ги Липа-Дач ДООЕЛ увоз-извоз Радовиш, ул. �Илија 
Алексов� бр. 2. 
Основач е Транинов Мите од Радовиш. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.12/2,. 

01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 
05.01, 05.02, 14.21, 15.51, 15.52, 15.1, 15.13, 15.31, 
15.32, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.91, 15.98/2, 
17.40/1, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 
18.23, 18.24, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 
20.40, 20.51, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.22, 22.23, 
22.25, 25.22, 25.23, 25.24, 26.12, 26.61, 26.62, 26.63, 
26.64, 26.66, 28.40, 28.51, 28.52, 28.62, 28.63, 28.73, 
28.74, 28.75, 36.11, 26.12, 36.13, 36.14, 36.50, 36.51, 
36.62, 36.63, 45.21/1, 45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 45.33, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
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50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 
51.62, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 74.70, 74.40, 74.81, 93.40, 70.34, 71.10, 74.12, 
74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.01, 
93.02, 93.04, 93.05, 15.33, 15.41, 15.42, 15.61, 15.82/1, 
15.82/2, 15.85, 15.87, 15.89, 36.15, 45.23, 45.45, 45.50, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, меѓу-
народен транспорт на стоки и патници, реекспорт, за-
стапување на странски фирми. 
Со неограничени овластувања, со сиот свој имот 

Таранинов Мите - управител без ограничување.  
Од  Основниот суд  Штип во Штип, Трег. бр.  

944/2002.                                                                      (148)     
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 995/2002 од 20.11.2002 година, во регистарската вло-
шка бр. 03010561?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на  ДООЕЛ на Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги СПЕКТРУМ-ДП ДООЕЛ 
увоз-извоз Струмица, ул. �Киро Абрашев� бб. 
Единствен содружник и основач е Беџовски Драги 

од Струмица, ул. �Иљо Шопов� бр. 15/7. Седиште: 
Струмица, ул. �Киро Абрашев� бб. 
Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 

50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 21.21, 21.22, 
21.23, 21.24, 21.25, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна тр-
говија со непрехранбени производи, малограничен 
промет со Р. Грција и Р. Бугарија, реекспорт. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за обврските сто-
рени во тој промет одговара со сите свои средства. 
Беџовски Драги, управител и застапник во надво-

решнотрговскиот промет со неограничени овластува-
ња.    
Од  Основниот суд  Штип во Штип, Трег. бр.  

995/2002.                                                                      (149)     
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 915/2002 од 07.11.2002 година, во регистарската вло-
шка бр. 03010481?-1-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на јтд на Друштвото за трговија, 
услуги и производство на големо и мало увоз-извоз Би-
ова Стојков Васко и др. јтд ул. �22 Октомври� бр. 2/1, 
Радовиш.  
Дејности: 51.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 

52.27, 52.12, 52.11, 52.62, 52.63, 52.41, 52.42, 52.45, 
52.48, 52.33, 52.47, 52.50, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 
51.23, 51.32, 51.33, 50.10, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.43, 51.54, 51.47, 51.70, 55.30/1, 55.30/2, 01.11/1, 
01.11/2, 01.13/1, 15.87, 15.88, 55.30, 55.40, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24. Дејности во надворешнотргов-
ското работење: надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи,  превоз на стоки и патници во меѓуна-
родниот сообраќај, застапување на странски фирми, 
реекспорт, продажба на стоки на консигнациони 
складови. 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. 
Овластено лице за застапување во внатрешниот и 

надворешниот трговски промет е Стојков Васко упра-
вител  без ограничувања.  
Од  Основниот суд  Штип во Штип, Трег. бр.  

915/2002.                                                                      (150)     
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 1051/02 од 27.11.2002 година, во регистарската вло-
шка бр. 03010617?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар Друштвото за производство трговија и услуги 
Агроком ДООЕЛ ул. �Младинска� бр. 9, Струмица. 
Дејности: 25.24, 20.51, 01.12/2, 01.41/3, 01.12/1, 

01.11/3, 01.21, 01.23, 36.63, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.33, 51.37, 51.44, 51.47, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, 74.84, 93.05, меѓународен 
транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, 
услуги на меѓународниот промет, меѓународна шпеди-
ција, продажба на странска стока од консигнациони 
складишта, малограничен промет, реекспорт.  
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка. За обврските кон трети лица 
друштвото одговара со целиот  свој имот. 
Георги Андонов Атанасов - управител  и застапник 

на друштвото со неограничени овластувања. 
Основач е Георги Андонов Атанасов од Петрич. Р. 

Бугарија.  
Од  Основниот суд  Штип во Штип, Трег. бр.  

1051/2002.                                                                    (151)     
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 996/02 од 26.11.2002 година, во регистарската влош-
ка бр. 03010562?-3-03-000, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за произ-
водство на тутун ИНТАБАК ДООЕЛ Штип, ул. �Мар-
шал Тито� бр. 22/1. 
Основач на друштвото е Друштво за услуги ТРИ-

ДЕНТ ДОО Штип со вкупен основачки влог во износ 
од 935.513 евра, во денарска противвредност 
57.066.300,00 денари, непаричен влог. 
Дејности: 01.11/2, 16.00, 16.00/1, 16.00/2, 25.15, 

45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 
50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 520.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 
71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 
72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 
74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.70, 
74.82, 74.84, 93.02, 93.05. Друштвото во надворешнотр-
говскиот промет ќе ги извршува следните дејности: 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, услуги 
на надворешнотрговскиот промет, посредување, заста-
пување во прометот со стоки и услуги, истражувачко 
развојни услуги во давање и користење на информации 
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и знаење во стопанството, продажба на странска стока 
од консигнационо складиште, работи на извоз-увоз на 
стоки и услуги во малограничен промет, продажба на 
стока во специјализирани продавници за цигари. 
Друштвото во правниот промет со трети лица на-

стапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со целиот  свој имот. 
Лица овластени за застапување и претставување во 

внатрешниот и во надворешниот промет се управите-
лите Јован Тодоровски и Климе Дамчевски кои го за-
стапуваат друштвото во согласност со другиот управи-
тел, а за облигациони односи со вредност над 
500.000,00 денари и со претходна согласност од единс-
твениот содружник.  
Од  Основниот суд  Штип во Штип, Трег. бр.  

996/2002.                                                                      (152)     
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 1014/2002 од 20.11.2002 година, во регистарската вл-
ошка бр. 03010580?-3-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДОО на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги Дивер ком ДОО увоз-извоз 
Штип, ул. �Сутјеска� бр. А 2/9, Штип. 
Дејности: 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 

52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 
50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.43, 
51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 51.61, 51.81/1, 
51.81/2, 15.31, 15.32, 15.33, 15.84, 15.82/1, 15.82/2, 15.62, 
15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.41, 15.42, 15.98/2, 15.71, 
45.21/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.30, 60.24, 15.85, 
74.14, 51.33, 51.36, 51.37, 51.38, 51.32, 74.84, 52.12, 52.27, 
52.33, 52.50, 52.62, 52.63, 51.45, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, превоз на стоки и патници во меѓу-
народен транспорт, реекспорт, консигнација и консигна-
циона продажба на производи од странски производите-
ли, застапување на странски фирми. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка со неограничени овластува-
ња, а за обврските одговара со сите свои средства-пот-
полна одговорност. 
Содружници: Јордан Даскалов од Скопје, Драган 

Пингов и Александар Пингов од Штип со Договор за 
ДОО од 06.11.2002 година. 
Друштвото во внатрешниот и надворешнотрговски-

от промет ќе го застапува Јордан Даскалов - управител 
со неограничени овластувања. 
Од  Основниот суд  Штип во Штип, Трег. бр. 

1014/2002.                                                                    (153)     
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 

732/2002 од 25.09.2002 година, во регистарската влошка 
бр. 03010298?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство ус-
луги транспорт угостителство и трговија увоз-извоз Ване-
са ДООЕЛ Радовиш, ул. �Ана Поцкова� бр. 13.  
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 

01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 
01.25, 01.30, 01.41/3, 05.02, 14.11, 14.21, 15.11, 15.12, 
15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 
15.84, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.93, 15.98/2, 17.40/2, 
17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 
20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 
21.22, 21.23, 25.22, 25.24, 26.21, 26.25, 26.30, 26.40, 
26.52, 26.61, 26.63, 26.64, 26.66, 28.11, 28.12, 28.51, 
28.52, 28.73, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 45.11, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 

51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.54, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 
52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 
60.24, 63.12, 65.12/3, 72.30, 72.60, 74.11, 74.20/3, 74.70, 
74.84, 91.01, 93.02, 93.95, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, меѓународен транспорт на патни-
ци и стоки, меѓународна шпедиција, продажба на стоки 
на консигнациони складови, застапување и посредува-
ње во прометот со стоки и услуги, реекспорт. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка со неограничени 
овластувања. Во правниот промет со трети лица за пре-
земените обврски друштвото одговара со целиот  свој 
имот и средства. Основачот не одговара. За управител 
без ограничување се именува и се запишува Митев 
Ванче од Радовиш. 

 Управителот Митев Ванче е и застапник без огра-
ничување во надворешнотрговското работење. Осно-
вач на друштвото е Мите Ванче од Радовиш. 
Од  Основниот суд  Штип во Штип, Трег. бр. 

732/2002.                                                                      (154)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 4744/2002 од 27.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02008732?-4-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на членови за проме-
на на Надзорен одбор на Друштвото за производство 
на хартија и амбалажа КОМУНА - АД - Скопје ул. �Ро-
манија� бб Општина Гази Баба. 
Запишување на одлука за промена на членови на 

надзорен одбор - разрешување и именување, запишува-
ње на одлука за промена на членови на управен одбор - 
разрешување и именување на: Друштвото за произ-
водство на хартија и амбалажа КОМУНА АД Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

4744/2002.                             (731) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. 

бр. 385/2002 од 20.12.2002 година, во регистарската вло-
шка бр. 1-26936-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар 
промената на управител на Заводот за вработување на Ре-
публика Македонија ул. �Васил Ѓоргов� бр. 43 Скопје. 
Се брише досегашниот директор Светлана Јакимов-

ска, а се запишува како вршител на должност директор 
Миле Стојменовиќ. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

385/2002.                             (732) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 409/2002 од 27.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 1-68171-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на директор на ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР - СКОПЈЕ ул. �Водњанска� бр. 17, Скопје. 
Се брише Асс Др. Владо Јаневски, а се запишува 

новиот вд. директор проф. др. Тихомир Крцовски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

409/2002.                             (733) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 395/2002 од 26.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 1-314-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на овластено лице на Гимназијата 
�Зеф Љуш Марку� ц.о. Скопје Карпош III бб. 
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Гимназија �Зеф Љуш Марку� ц.о. Скопје, нас. Кар-

пош III бб, да се брише досегашниот застапник Џема-
лудин Идризи, директор без ограничувања, а да се за-
пише нов застапник Шевчет Зеколи, вд - директор без 
ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

395/2002.                             (735) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 5971/2002 од 23.12.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 02047115?-8-03-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на управител на Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги МЕГИ ДООЕЛ експорт-им-
порт Скопје, бул. �Крсте Мисирков� бр. 59/1-5. 
Промена на управител: се запишува Сузана Хајре-

дини - управител без ограничување. 
Се брише Хајредин Арбен - управител без ограни-

чување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

5971/2002.                             (736) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 5551/2002 од 19.12.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 02030644?-8-01-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на назив, основач на Трговското 
друштво за трговија и услуги ЧАК Костадин ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје ул. �Питу Гули� бр. 13 Скопје. 
Називот се менува и ќе гласи: Трговско друштво за 

трговија и услуги ЧАК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. 
�Питу Гули� бр. 13 Скопје. 
На ден 14.11.2002 година пристапил Аксентиев Ди-

митар, а на истиот ден истапил Аксентиев Костадин. 
Се брише Аксентиев Костадин, а се запишува 

Аксентиев Димитар, управител. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

5551/2002.                             (737) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 5720/2002 од 16.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02040988?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар истапувањето содружник, отстапу-
вање управител, промена на назив, конверзија на валу-
та на Друштвото за производство трговија транспорт 
градежништво и услуги НА-МЕ БОДЕН ДООЕЛ увоз-
извоз Чегране с. Форино. 
Од друштвото истапува содружникот Насер Мус-

лиу. 
Од управител се отповикува лицето Насер Муслиу. 
Се менува називот и правната форма и сега гласи: 

Друштво за производство трговија транспорт градеж-
ништво и услуги НА-МЕ БОДЕН ДООЕЛ увоз-извоз. 
Се врши конверзија на влогот од ДЕМ во ЕУР. 

Вкупниот основачки влог изнесува 2.600 евра или 
161.200,00 денари. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

5720/2002.                             (738) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 5334/2002 од 20.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02034851?-8-09-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на име и проширување на 
дејност на Трговското друштво за професионално вра-
ботување и оспособување на инвалиди за угостителс-
тво и услуги РЕСТОРАН ПЛАВИ Самка ДООЕЛ увоз-
извоз Тетово ул. �И.Л.Рибар� бр. 1, Тетово. 
Се врши промена на името па во иднина ќе гласи: 

Друштво за професионално вработување и оспособува-
ње на инвалиди за производство на картонска амбала-
жа угостителство и услуги УНИУС-ИС ДООЕЛ увоз-
извоз Тетово ул. �И.Р.Лола� бр. 1, Тетово. 

Дејноста во внатрешен трговски промет се проши-
рува со: 21.21, 21.22 и 21.23. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

5334/2002.                             (739) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 4831/2002 од 10.12.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 02042401?-3-03-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на удел на Трговското друштво за 
производство, трговија, угостителство и услуги Б и М - 1 
ДОО увоз-извоз Тетово ул. �Љ.Б.Пиш� бб Тетово. 
Промена на удел на: Трговско друштво за произ-

водство, трговија, угостителство и услуги Б и М - 1 
ДОО увоз-извоз Тетово ул. �Љ.Б.Пиш� бб, Тетово. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

4831/2002.                             (741) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 5907/2002 од 17.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02034337?-3-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на лице овластено за за-
стапување на Друштвото за транспорт, производство, 
промет и услуги БАБУНА КОМПАНИ 1 ДОО експорт-
импорт Скопје ул. �Коце Металец� бр. 2-А/22. 
Промена на овластено лице за застапување. 
Се брише Гацовска Весна, управител без ограничу-

вање. 
Да се запише Јовановски Дејан, управител без огра-

ничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

5907/2002.                             (743) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 5846/2002 од 19.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02041825?-8-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за производство промет и услуги МОТУС ДОО-
ЕЛ експорт-импорт Куманово, ул. �Лесковачка� бр. 39. 
Се брише Краљевски Ивица - управител без ограни-

чување. 
Се запишува Петковска Наташа - управител без 

ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

5846/2002.                             (744) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 5921/2002 од 20.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02036187?-8-09-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на содружник и пренос 
на удел на Друштвото за консалтинг, услуги, произ-
водство, трговија и сообраќај НАДЕЖ ДООЕЛ екс-
порт-импорт Гостивар ул. �Јастре Здравковски� бр. 34. 
Кон друштвото пристапува содружникот Нада Гра-

шиновска од Гостивар, а истапува Зоран Здравковски 
од Гостивар. 
Се брише досегашниот управител Зоран Грашинов-

ски, а се запишува новиот управител Нада Грашиновска. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

5921/2002.                             (745) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 5631/2002 од 26.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02009980?-6-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар проширувањето на дејноста на ТП 
бурек и бели печива СПЕЦИЈАЛ Горан Славко Ѓорѓи-
евски ул. �Моцартова� бр. 59-а, Скопје. 
Дејноста се проширува со: 52.11 и 52.27. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

5631/2002.                             (746) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 366/2002 од 11.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 1-70054-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на назив и седиште, бришење на 
дејност на Приватната здравствена организација - ор-
динација по општа медицина и лабораторија �СИА� 
Куманово, ул. �Страшко Симонов� бб. 
Се менува називот и новиот назив на фирмата гла-

си: Приватна здравствена организација - ординација по 
општа медицина �АМБУЛАНТА ЧИК�. 
Се менува седиштето од ул. �Страшко Симонов� бб 

Куманово, на нова адреса во Куманово, на ул. �ЈНА� 
бб - Трговски Центар ЧИК. 
Скратен назив: Ординација по општа медицина - 

�АМБУЛАНТА ЧИК� Куманово. 
Се брише дејноста лабораторија. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

366/2002.                             (747) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 4977/2002 од 14.10.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02044404?-8-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за производство, трговија, угостителство и услу-
ги ВОРЛД ИНТЕРНЕТ КАФЕ ДООЕЛ ул. �Бојмија� к-
2 лок.бр. 5 Скопје. 
Се врши промена на управител на Друштвото за 

производство, трговија, угостителство и услуги 
ВОРЛД ИНТЕРНЕТ КАФЕ ДООЕЛ, ул. �Бојмија� к-2 
лок.бр. 5 од Скопје. 
Се брише Наталија Донева - управител без ограни-

чување. 
Се запишува Зоран Донев - управител без ограни-

чување. 
Пречистен текст: Зоран Донев - управител без огра-

ничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

4977/2002.                             (749) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 4684/2002 од 10.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02032363?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар проширувањето на дејност на Тргов-
ското друштво за производство, промет и услуги РИ-
МА-СТИЛ ДОО експорт-импорт Скопје ул. �Коце Ме-
талец� бр. 1/8. 
Проширување на дејност: 27.33. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

4684/2002.                             (750) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 5687/2002 од 18.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02020152?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар проширувањето на дејност во вна-
трешниот трговски промет на Друштвото за трговија и 
услуги КИА МОТОРС експорт-импорт Богачхан ДОО-
ЕЛ Скопје ул. �Кочо Рацин� бр. 32-2-8. 
Се врши проширување во внатрешниот трговски 

промет со: 60.21, 60.22. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

5687/2002.                             (751) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 5870/2002 од 20.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02004672?-8-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на фирма, истапување на 
содружник, пренос на удел и запишување на Изјава на 
Друштвото за производство, трговија и транспорт ПЕ-
КАРНИЦА ВКУС ДОО Гевгелија ул. �Маршал Тито� 
бр. 142, Гевгелија. 

Новиот назив на фирмата гласи: Друштво за произ-
водство, трговија и транспорт ЗАКИ АНДОН ДООЕЛ 
Гевгелија ул. �Маршал Тито� бр. 142, Гевгелија. 
Истапува содружникот Ангел Наков и врши пренос 

на уделот. 
Запишување на Изјава за основање од 30.10.2002 

година.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

5870/2002.                             (752) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 5679/2002 од 09.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02009835?-3-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на назив, содружник и 
проширување на дејност во ВТП на Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги ОГНОКОМЕРЦ ДООЕЛ 
извоз-увоз Скопје ул. �Никола Вукмировиќ� бр. 14-а. 
Истапување на содружниците Звезда Велјановска и 

Весна Велјановска со дена 18.10.2002 година. 
Промена на назив во Друштвото за производство, 

трговија и услуги ОГНОКОМЕРЦ ДООЕЛ извоз-увоз. 
Проширување на дејност со: 25.11, 25.12, 25.13, 

25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 63.40, 74.12, 74.84. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

5679/2002.                             (753) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 6054/2002 од 24.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02031354?-8-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за трговија на големо и мало АНТЕРА ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје ул. �Првомајска� бб. 
Се брише досегашниот управител Јаневски Љубе, а 

се запишува новиот управител Владимир Тодоровиќ. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

6054/2002.                             (755) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 5819/2002 од 19.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02002748?-8-09-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител на Приват-
ната здравствена организација - аптека ФЕ-МЕ ФАРМ 
Мерал ДООЕЛ Скопје ул. �Тале Христов� бр. 1. 
Се брише Ибрима Ќазим - управител без ограничу-

вање. 
Се запишува Мерал Ќазим - управител без ограни-

чување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

5819/2002.                             (756) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 5832/2002 од 20.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02046373?-8-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за производство, градежништво, транспорт, трго-
вија и услуги АС-БЕСА ИЛИРИАНЕ ДООЕЛ експорт-
импорт Куманово ул. �Индустриска� бр. 66. 
Се брише Аслан Зимбери - управител со неограни-

чени овластувања. 
Се запишува Асан Зимбери - управител со неогра-

ничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

5832/2002.                             (757) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 5656/2002 од 20.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048041?-8-09-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на фирма, содружник, 
пренос на удел и запишување на договор на Друштвото 
за сервисни услуги ВИСТА СЕРВИС ДООЕЛ Скопје 
ул. �Народен фронт� бр. 31/1-7. 
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Се врши промена на фирмата па во иднина ќе гла-

си: Друштво за сервисни услуги ВИСТА СЕРВИС 
ДОО Скопје ул. �Народен фронт� бр. 31/1-7. 
Од 22.11.2002 година кон друштвото пристапува 

Друштвото за трговија и услуги ВИСТА ПРОЦЕСИНГ 
ДОО експорт-импорт Скопје бул. �АВНОЈ� бр. 48/2-19. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

5656/2002.                             (758) 
___________  

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 5158/2002 од 13.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02034791?-8-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на фирма, содружник и 
управител на Друштвото за градежни работи, произ-
водство, трговија и услуги ЛИНДЕН Славко ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје ул. �28� бр. 30. 
Се менува називот на друштвото и ќе гласи: Друш-

тво за градежни работи, производство, трговија и услу-
ги ЦАЦИ ШПЕД ДООЕЛ експорт-импорт Скопје. 
Од друштвото истапува содружникот Славко Цветано-

ски од Скопје, а пристапува Игор Цветаноски од Скопје. 
Се брише Винко Цветаноски, управител без ограни-

чување. 
Се запишува Игор Цветаноски, управител без огра-

ничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

5158/2002.                             (759) 
___________  

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 5724/2002 од 12.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02042536?-8-11-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на фирма, седиште на 
Друштво за трговија и услуги РОУС Даниела ДООЕЛ 
увоз-извоз ул. �Гемиџиска� бр. 117-а Скопје. 
Фирмата и седиштето се менуваат и ќе гласат: Друш-

тво за трговија и услуги БОХЕМИЈА АВТОМОБИЛИ РО-
УС ДОО увоз-извоз Скопје Индустриска зона бб Скопје. 
На ден 25.11.2002 година пристапува Трговското 

друштво за инжинеринг на сметачки информациони 
системи ЛАНКОМ КОМПЈУТЕРИ Јан и др. ДОО увоз-
извоз Скопје. 
Зголемена главница е 701.900,00 денари или 11.500 

евра. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

5724/2002.                             (760) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 3584/2002 од 20.08.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02023925?-8-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на основач, на име на ос-
новач во фирма и конверзија на Трговското друштво за 
трговија на големо и мало ХИЛДИН КОМЕРЦ ДООЕЛ 
експорт-импорт, с. Палатица - Желино. 
Со Одлука од 29.03.2001 година се менува поширо-

киот назив на фирма и ќе гласи: Трговско друштво за 
трговија на големо и мало ХИЛДИН КОМЕРЦ ДООЕЛ 
експорт-импорт, с. Палатица - Желино. 
Со Одлука од 29.03.2001 година од друштвото иста-

пува Мемедали Фетаи, а во друштвото пристапува Ќа-
тип Фетаи. 
Извршена е конверзија од ДЕМ во ЕУР. 
Се запишува зголемување на основната главница. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3584/2002.                             (761) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 5738/2002 од 17.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02014371?-8-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител и конверзи-
ја на Друштвото за трговија и услуги СЕНБИР Реџеп 
ДООЕЛ увоз-извоз Ц. Жупа, Центар Жупа. 

Се брише Ајруповски Реџеп, управител, без ограни-
чување. 
Се запишува Скендер Суат, управител, без ограни-

чување. 
Се врши конверзија на главницата на друштвото 

5.200 дем или во денарска противвредност од 
161.100,00 денари или со конверзија 2.660 евра. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

5738/2002.                             (763) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 5492/2002 од 17.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02006971?-6-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар префрлањето на фирма на Продав-
ницата за текстил и конфекција ОЛИАНА Најдов Или-
ја Оливер ТП ул. �Партизанска� бр. 2 - Неготино. 
Назив: Продавница за текстил и конфекција ОЛИА-

НА Најдов Илија Оливер ТП ул. �Партизанска� бр. 2 - 
Неготино. 
Седиште: ул. �Партизанска� бр. 2 - Неготино. 
Дејности: 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/3. 
Во правниот промет со трети лица ТП ќе истапува 

во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица ТП ќе одговара лично, со целиот свој имот. 
Овластено лице за застапување во прометот е Нај-

дов Оливер - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

5492/2002.                             (764) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 5154/2002 од 13.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02035460?-3-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на назив на Друштвото за 
производство, градежништво, трговија и услуги ЦЕН-
ТАР ЗА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ ДОО Скопје ул. 
�Анкарска� бр. 31-7/25 Скопје. 
Се менува називот на Друштвото и ќе гласи: Друш-

тво за производство, градежништво, трговија и услуги 
РЕНТИНА ЦЕНТАР ЗА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ 
ДОО Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

5154/2002.                             (765) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 3730/2002 од 15.08.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02013539?-8-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител на Тргов-
ското друштво за производство и услуги МЛАДОСТ 
Имери Неби ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. �Бла-
гоја Стевковски� бр. 55. 
Се врши промена на управителот: 
Да се брише Имери Неби, управител со неограниче-

ни овластувања, а  
Да се запише Имери Бесим, управител со неограни-

чени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3730/2002.                             (766) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 5694/2002 од 03.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02027582?-3-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на фирма, промена на со-
дружник на Друштвото за транспорт, производство и 
трговија ТРАК ТРАНС ТРЕЈТ Елизабета и Владо ДОО 
експорт-импорт Скопје, ул. �20 Октомври� Скопје. 
На ден 25.11.2002 година пристапил Илиевски Љу-

бомир, а на истиот ден истапила Насковска Елизабета. 
Се брише: Друштво за транспорт, производство и 

трговија ТРАК ТРАНС ТРЕЈТ Елизабета и Владо ДОО 
експорт-импорт Скопје. 
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Пречистен текст: Друштво за транспорт, производс-

тво и трговија ТРАК ТРАНС ТРЕЈТ Љубомир и Владо 
ДОО експорт-импорт Скопје. 
Истапува од друштвото Насковска Елизабета од 

Скопје ул. �20 Октомври� бр. 20. 
Пристапува Илиевски Љубомир од Скопје, ул. �Ор-

це Николов� бр. 135/5. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

5694/2002.                             (767) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 337/2002 од 22.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 1-43786-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на фирма, седиште и основач на 
Здравствената организација - ординација по општа ме-
дицина �Ризови� ц.о. Скопје ул. �Козле -8� бр. 10. 
Новиот назив на фирмата и седиште гласи: Приватна 

здравствена организација - ординација по општа медицина 
�НЕРЕЗИ МЕДИКА� Скопје ул. �Ванчо Мицков� бр. 19. 
Истапува основачот Никола Ризов, а пристапува 

Живко Ристовски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

337/2002.                             (768) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 5514/2002 од 09.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02011596?-8-09-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на фирма, истапување и 
пристапување на основач на Друштвото за трговија и 
услуги КОНСАЛТИНГ Д ДООЕЛ Скопје ул. �Иво Ло-
ла Рибар� бр. 72б/41 Скопје. 
Истапува основачот Коцески Драган од Скопје. 
Пристапува основач Коцеска Бранислава од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

5514/2002.                             (769) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 5856/2002 од 20.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048754?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар проширувањето на дејности на 
Друштвото за производство, трговија и услуги ПЕ-
САШ Здравко ДООЕЛ експорт-импорт Гевгелија, ул. 
�Булевар Гевгелија� бр. 3/1. 
Проширување на дејноста со: 15.81/1, 15.81/2. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

5856/2002.                             (770) 
___________ 

 
 Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5964/2002 од 18.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02045427?-3-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар бришењето на управител на 
Друштвото за трговија, производство и услуги ДЕЛИ-
ОРМАН-КОМПАНИ ДОО експорт-импорт Палома 
Бјанка кат 4 бр. 14/15, Скопје. 

 Се брише Оливера Бошкова - управител без огра-
ничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

5964/2002.                                                         (771) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5454/2002 од 29.11.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 8-02001029-000-09, го запиша во 
трговскиот регистар проширувањето на дејност во 
ВТП на Агенцијата за маркетинг, комуникации и услу-
ги МЕККЕН-ЕРИКСОН ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, ул. �Дебарца� бр. 10. 
Дејноста се проширува со: 92.71 и 92.72. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

5454/2002.                                                         (772) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 5843/2002 од 20.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02035369?-3-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за промет и услуги Г и К Коста и други ДОО екс-
порт-импорт Скопје, ул. �Ганчо Хаџипанзов� бр. 16. 
Се брише досегашниот управител Сашо Гичев, а се 

запишува новиот управител Гоце Трпков. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

5843/2002.                                                         (773) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5665/2002 од 16.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02007518?-3-09-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма и содружник 
на Друштвото за инженеринг, консалтинг и трговија 
ДАВОС ИНВЕСТ Дарко и др. ДОО експорт-импорт, 
ул. �Никола Парапунов� бр. 3а, Скопје. 
Се менува називот на друштвото и ќе гласи: Друш-

тво за инженеринг, консалтинг и трговија ДАВОС ИН-
ВЕСТ ДОО експорт-импорт Скопје. 
Од друштвото истапува содружникот Дарко Баба-

мов од Скопје, а пристапува содружникот Катерина 
Симоновска од Скопје со одлука од 31.10.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

5665/2002.                                                         (774) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5548/2002 од 29.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02046268?-8-03-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на фирма, седиште, содружни-
ци, пренос на удел, проширување на дејност, промена на 
управител, запишување на Изјава на Друштвото за врабо-
тување на инвалидни лица за производство, угостителс-
тво, трговија и услуги ВЕНУС ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје, нас. Гоце Делчев, ул. 2202� бр. 1. 
Новиот назив и седиште гласи: Друштво за консал-

тинг, производство, градежништво, трговија и услуги 
ВЕНУС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. �Коста 
Веселинов� бр. 3. 
Истапува содружникот Добрила Поповиќ, а приста-

пува содружникот Станка Кировска и се врши пренос 
на уделот. 
Се врши проширување на дејноста во внатрешниот 

трговски промет со: 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.45, 45.50, 74.20/1, 74.20/2, 
74.20/3, 74.20/5. 
Се врши промена на управител и тоа: се брише До-

брила Поповиќ - управител, а се запишува Станка Ки-
ровска - управител. 
Запишување на Изјава за основање од 15.11.2002 

година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

5548/2002.                                                         (775) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5850/2002 од 19.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02046123?-8-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на лице овластено за 
застапување на Друштвото за производство и трговија 
ДИВЕ КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, бул. �Куз-
ман Јосифовски Питу� бб, Скопје. 
Се брише досегашниот управител Лилјана Георгиев-

ска, а се запишува новиот управител Дијана Медарска. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

5850/2002.                                                         (776) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5805/2002 од 17.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02029719?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Друш-



Стр. 36 - Бр. 25 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 8 април 2003 
 
твото за производство, промет и услуги ФОРТУНА-
КОМЕРЦ 96 Граде ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. 
�27� бр. 4, с. Карпош. 
Се брише Граде Стошевски - управител со неогра-

ничени овластувања. 
Се запишува Виолета Стошевска - управител со не-

ограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

5805/2002.                                                         (777) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5995/2002 од 23.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02048143?-8-09-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на содружник и пренос 
на удел на Друштвото за транспорт, промет и услуги 
САРП ЛТД ДООЕЛ увоз-извоз с. Никиштани, Ѓорче 
Петров. 
Истапува содружникот Јакупи Таип од с. Никишта-

ни, а пристапува Јакупи Аднан од с. Никиштани и вр-
ши пренос на уделот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

5995/2002.                                                         (778) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5491/2002 од 23.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02007896?-3-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма, пренос на 
дел од удел и конверзија на Трговското друштво СУМ-
МИТ МОТОРС, Сумит Моторс Инвестмент и др. екс-
порт-импорт - дистрибуција ДОО Скопје, бул. �Октом-
вриска револуција� бб, Скопје. 
Новиот назив на фирмата гласи: Друштво за трго-

вија, превоз и услуги МИ-ДА МОТОРС ДОО Скопје, 
бул. �Октомвриска револуција� бб. 
Пренос на дел од удел и конверзија на основната 

главница од ДЕМ во ЕУР. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

5491/2002.                                                         (779) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5585/2002 од 20.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02005952?-6-09-000, го запиша во 
трговскиот регистар префрлувањето на фирма на ТП 
Слобода Наќе Миленкоска угостителски дуќан, гостил-
ница ВАРДАР Скопје, ул. �Никола Русински� бр. 3-а, 
локал 5, Општина Карпош. 
Префрлување на ТП Слободан Наќе Миленкоска 

угостителски дуќан, гостилница ВАРДАР Скопје, ул. 
�Никола Русински� бр. 3 а, локал 5, Општина Кар-
пош на: ТП Валентина Петре Миленкоска-Илиевска 
угостителски дуќан, гостилница ВАРДА Скопје, ул. 
�Никола Русински� бр. 3-а, локал 5, Општина Кар-
пош. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

5585/2002.                                                         (780) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5962/2002 од 20.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02018013?-3-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за производство, промет и инженеринг ПРО ИНГ 
Александар и Ѓоко ДОО увоз-извоз Скопје, ул. �Ибе 
Паликуќа� бр. 30. 
Се брише досегашниот управител Анѓелковски Ѓо-

ко, а се запишува новиот управител Ангелковиќ Мил-
ка. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

5962/2002.                                                         (781) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 5853/2002 од 19.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02045219?-3-09-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Тргов-
ското друштво за вработување на инвалидни лица, про-
изводство, промет и услуги СИГМА ОИЛС КОМПА-
НИ ДОО експорт-импорт Скопје, ул. �Индустриска� бб 
- источна индустриска зона Маџари. 
Се брише Светлана Салџиева - управител без огра-

ничување, а се запишува Убавка Севдова - управител 
без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

5853/2002.                                                         (782) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1915/2002 од 5.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02039130?-3-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на содружници на Друш-
твото за превоз на патници, стоки и трговија ШПИ-
ЉЕТРАНС ДОО Дебар, ул. �Атанас Илиќ� бр. 52. 
Во Друштвото пристапува содружникот Џафа 

Шкелчим од Дебар, а истапува содружникот Агенција 
на РМ за санација на банки Скопје со Одлука од 
10.12.2001 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1915/2002.                                                         (784) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5798/2002 од 17.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02028915?-6-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар проширувањето на дејност на Тр-
говецот-поединец Радица Борис Стојановска ТП ЧИКА 
трговија на мало, с. Долна Матка бр. 37. 
Дејноста се проширува со: 52.21 и 52.33. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

5798/2002.                                                         (785) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 6068/2002 од 25.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02008841?-8-09-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за производство, трговија и услуги ИР ВЕЛ Ди-
митат Велковски ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Ва-
сил Ѓоргов� бр. 33/19. 
Се брише досегашниот управител Велковиќ Велко, 

а се запишува новиот управител Ирена Вуковиќ. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

6068/2002.                                                         (786) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 6099/2002 од 26.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02047275?-8-09-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за магацински услуги СУПРЕМЕ ФООДСЕРВИ-
ЦЕ ДООЕЛ, експорт-импорт Скопје, ул. �Босна и Хер-
цеговина� бр. 55. 
Се брише Курт Бласер - управител без ограничува-

ње, а се запишува Стефан Хеиерли - управител без 
ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

6099/2002.                                                         (787) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5824/2002 од 20.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02007353?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител и конвер-
зија на основната главница на Друштвото за промет и 
посредување БЛАН Благоја ДООЕЛ Скопје, ул. �Борка 
Талевски� бр. 13 а. 
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Се врши промена на управителот: да се брише Мари-

јана Николовска - управител без ограничување, а да се за-
пише Невена Николовска - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

5824/2002.                                                         (788) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5569/2002 од 13.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02015542?-3-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на седиште, истапува-
ње на содружник, пренос на удел и конверзија на 
Друштвото за производство, промет и услуги КОЦЕВИ 
Лазар и други ДОО увоз-извоз Скопје, ул. �Никола Ма-
лешевски� бр. 24/1-5. 
Новото седиште е на ул. �Славе Деловски� бр. 9, 

Скопје. 
Истапува содружникот Коцев Христо и врши прес-

но на уделот. 
Извршена е конверзија на основната главница од 

ДЕМ во ЕУР. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

5569/2002.                                                         (789) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5790/2002 од 20.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02021529?-8-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на основач и управител 
на Друштвото за производство и трговија ЕЛМАДА Је-
лена ДООЕЛ Куманово, ул. �III МУБ� бр. 33-2/14. 
Од друштвото истапува содружникот Зарковска Је-

лена од Куманово, а пристапува Дионизовиќ Славица 
од Куманово со Одлука од 1.12.2002 година. 
Се брише Зарковска Јелена - управител без ограни-

чување, а се запишува Дионизовиќ Славица - управи-
тел без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

5790/2002.                                                         (790) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5940/02 од 25.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02037608?-8-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител и конверзи-
ја на Друштвото за производство, трговија и услуги 
ВЕЛЕТРГОВИНА Владимир ДООЕЛ увоз-извоз Скоп-
је, ул. �Васил Ѓоргов� бр. 20/1-22. 
Се брише Димитрије Киријас - управител без огра-

ничување, а се запишува Новица Трајковски - управи-
тел без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

5940/2002.                                                         (791) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5717/2002 од 6.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02013328?-8-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител на Произ-
водното трговско и услужно друштво 8 МИ МАРТ-
ПРОМЕТ Борис ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, с. 
Драчево, ул. �Речиште� бр. 31. 
Се брише Борис Станковски, а се запишува Горан 

Боневски, управител. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

5717/2002.                                                         (792) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 6020/2002 од 23.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02014441?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма, седиште, со-
дружник и управител на Друштвото за транспорт и тр-
говија ВАНЕ-ТРАНС Владо ДООЕЛ експорт-импорт 
Кавадарци, ул. �Ѓорѓи Соколов� бр. 93. 

Се врши промена на фирмата и седиштето па во ид-
нина ќе гласи: Друштво за транспорт и трговија ВАНЕ-
ТРАНС Владо ДООЕЛ експорт-импорт Кавадарци, ул. 
�Ѓорѓи Соколов� бр. 93. 
Од 16.12.2002 од друштвото истапува Николовски 

Славе од Скопје, а пристапува Владо Ристов од с. Раец-
Кавадарци. 
Се врши промена на управителот: да се брише Нико-

ловски Славе-управител без ограничување, а да се запише 
Владо Ристов - управител со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

6020/2002.                                                         (793) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5945/2002 од 20.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02033747?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на седиште на Друш-
твото за трговија, инженеринг и услуги КОЛОНИЈАЛ 
УНИОН Гордана ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Димо 
Хаџи Димов� бр. 104. 
Се менува седиштето на друштвото и ќе се наоѓа на 

ул. �Народен фронт� бр. 33, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

5945/2002.                                                         (794) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 6007/2002 од 23.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02005136?-8-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промена на лице на Трговското 
друштво за производство, трговија и услуги ШУКЛЕВ-
КОМПАНИ Лазар ДООЕЛ експорт-импорт Гевгелија, 
ул. �Булевар Гевгелија� бр. 55. 
Трговското друштво за производство, трговија и ус-

луги ШУКЛЕВ-КОМПАНИ Лазар ДООЕЛ експорт-им-
порт Гевгелија, ул. �Булевар Гевгелија� бр. 55. 
Се врши промена на управител: се брише Шуклев 

Лазар - управител без ограничување, а се запишува 
Шуклев Симо - управител без ограничување. 
Пречистениот  текст гласи: Шуклев Симо - управи-

тел без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

6007/2002.                                                         (795) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5607/2002 од 25.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02009827?-3-01-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на управител и содружник на 
Друштвото за трговија и услуги ФЕНЕР експорт-импорт 
Шенѓул и др. ДОО Скопје, ул. �Кочо Рацин� бр. 32-2-8. 
Се врши промена на содружникот од 20.11.2002 го-

дина,  истапува содружникот Асани Кенан од Скопје, а 
пристапува Исљам Илијази од Скопје. 
Да се брише Асани Кенан - управител со неограни-

чени овластувања, а да се запише Исљам Илијаз - упра-
вител со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

5607/2002.                                                         (796) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5657/2002 од 13.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02043371?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар проширувањето на дејноста на Друш-
твото за производство на цвеќе ЦВЕТ-КОМЕРЦ ДООЕЛ 
експорт-импорт Гевгелија, ул. �Индустриска� бр. 2. 
Се врши проширување со следните дејности: 

01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.13/1, 01.13/2, 01.41/3, 15.31, 
15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.81, 
15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 
15.87, 15.88, 15.89, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98, 15.98/1, 
15.98/2, 51.33, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.45, 52.25. 
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Пречистен текст: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/2, 

01.13/1, 01.13/2, 01.41/3, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 
15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.81, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 
15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.93, 
15.94, 15.95, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.43, 51.45, 51.53, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/2, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.12, 63.40, 74.82, 74.84. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

5657/2002.                                                         (797) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5554/2002 од 20.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02032573?-8-03-000, ja запиша во 
трговскиот регистар  преобразбата на А.Д. во ДООЕЛ 
на Друштвото за производство и земјоделие ДУБРОВО 
ДООЕЛ с. Дуброво, Неготино. 
Основач: Друштво за производство, трговија и ус-

луги СЕЛМЕТТИ ДОО Велес. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.12/2, 

01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 
01.41, 01.41/1, 01.41/2, 05.01, 05.02, 17.11, 17.12, 17.13, 
17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.24, 17.30, 17.71, 
17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 19.30, 20.10, 20.20, 20.30, 
20.40, 20.51, 21.11, 21.12, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 25.21, 
25.22, 25.24, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.50, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.32, 45.33, 45.34, 45.45, 50.10, 50.30, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 
51.54, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 55.11, 55.12, 
60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 74.12, 74.13, 74.14, 74.84. 
Дејности во надворешнотрговскиот промет се: над-

ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, меѓуна-
роден транспорт на стоки и патници, меѓународна шпе-
диција, реекспорт, привремен извоз и увоз, компенза-
циони работи, малограничен промет со соседните земји 
(Албанија, СР Југославија, Бугарија и Грција), угости-
телски и туристички услуги, консигнациона продажба, 
агенциски услуги во областа на транспортот, посреду-
вање и застапување во прометот на стоки и услуги, ли-
зинг работи. 
Друштвото во правниот промет  настапува во свое 

име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица друштвото одговара со сиот свој имот и средства. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот промет е: Јилдирим Исмаил Селчук - 
управител со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

5554/2002.                                                         (798) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 6045/2002 од 23.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02015591?-3-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за производство и трговија на големо и мало АГ-
РО-ИМПЕКС Дрога Порторож ДООЕЛ извоз-увоз, ул. 
�Скупи� бр. 37, Скопје. 
Се разрешува: Алеш Шкрава - управител без огра-

ничувања. 
Се именува: Ружица Радојевиќ - управител без 

ограничувања. 
Пречистен текст: Ружица Радојевиќ - управител без 

ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

6045/2002.                                                         (799) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 5993/2002 од 20.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02010634?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на седиште на Друш-
твото за трговија на големо и мало ПОЛАРИС Љубо-
мир ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Никола Вапцаров� 
бр. 2-4/4. 
Се менува седиштето на друштвото и ќе се наоѓа на 

ул. �Лондонска� бр. 10 2/2. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

5993/2002.                                                         (800) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3735/2002 од 17.07.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 3-02001508-000-09, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма, пристапува-
ње на основач на  Трговското друштво за трговија, уго-
стителство и услуги ФЛАМИНГО ДООЕЛ Скопје, ул. 
�Мито Хаџивасилев� бб. 
Новиот назив на друштвото е: Трговско друштво за 

трговија, угостителство и услуги ФЛАМЕНГО Скопје, 
ул. �Мито Хаџивасилев� бб. 
Кон друштвото пристапува содружникот Амит Су-

лејмани. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3735/2002.                                                         (801) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5955/2002 од 27.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 020010041?-6-09-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма и префрлува-
ње на Угостител МАЛ ОДМОР Тоде Мане Синадинов-
ски ТП, ул. �Вера Јоциќ� - с. Трубарево бр. 7, Скопје. 
Трговецот-поединец во иднина ќе ги извршува 

следните дејности: 52.11 - трговија на мало во неспеци-
јализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и 
тутун, 52.12 - друга трговија на мало во продавници со 
мешовити стоки. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

5955/2002.                                                         (802) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5859/2002 од 13.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02003055?-8-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на назив, име на со-
дружник на Трговското друштво ОРИФЛЕИМ КОЗ-
МЕТИКА, Орифлеим интернационал С.А. ДООЕЛ 
Скопје, ул. �Мито Хаџивасилев� бр. 50, Скопје. 
Се прошируваат дејностите: 52.33, 52.43, 52.47 и 

52.48. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

5859/2002.                                                         (804) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5842/2002 од 13.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02048090?-3-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на содружник на Друш-
твото за трговија и угостителство ГАЛАНТ 2002 ДОО 
увоз-извоз Скопје, ул. �Ферид Бајрам� бр. 5. 
На ден 2.11.2002 година пристапил Пецовски Киро. 
 Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

5842/2002.                                                         (805) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5972/2002 од 23.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02043895?-8-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на лице на Друштвото 
за градежништво, трговија и услуги ЕУРО МЕТАЛ-ББ 
ДООЕЛ експорт-импорт с. Палатица, Желино. 



8 април 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 25 - Стр. 39 
 
Се брише Баки Муртезани, а се запишува Мусли 

Ферати, управител. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

5972/2002.                                                         (806) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5374/2002 од 20.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02009957?-3-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма и запишува-
ње на втор управител на Друштвото за производство и 
промет ОРМА СКАНИ, ДОО увоз-извоз Скопје, ул. 
�Трговски центар Лисиче� бр. 30 б. 
Управители на друштвото се: Марјан Младенов и 

Владимир Младенов со неограничени овластувања во 
внатрешниот и надворешниот промет. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

5374/2002.                                                         (807) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5947/2002 од 18.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02042133?-8-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на содружник, пренос 
на удел и промена на управител на Друштвото за про-
изводство, трговија и угостителство ХЕМА ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, ул. �Скупи� локација 48/88. 
Истапува основачот Соња Танчева. 
Пристапува основачот Теодор Танчев. 
Се брише Соња Танчева - управител без ограничу-

вање, а се запишува Теодор Танчев - управител без 
ограничување. 
Пречистен текст: лице овластено за застапување во 

внатрешен и надворешен промет е Теодор Танчев - 
управител без ограничување. 
Се врши пренос на удел. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

5947/2002.                                                         (808) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5555/2002 од 25.11.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02046802?-8-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за вработување на инвалидни лица, производс-
тво, трговија и услуги ИВОЈЕЛ ДООЕЛ  Експорт--Им-
порт, ул. �Вангел Дину� бр. 10, Скопје. 
Се врши промена на управител и тоа, се брише Сте-

фанов Ненад - управител, а се запишува Младеновиќ 
Оливера - управител. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

5555/2002.                                                         (809) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5622/2002 од 18.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02037305?-3-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар пристапувањето на содружник и 
пренос на удел на Друштвото за трговија ПИРАМИЦА 
ИНТЕРНАЦИОНАЛ Божидар и др. ДОО Скопје, Град-
ски трговски центар сектор 7. 
Во друштвото пристапува содружникот Владимир 

Наумов од Скопје со Одлука од 20.11.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

5622/2002.                                                         (810) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5305/2002 од 28.11.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02005463?-3-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промена на седиште, проширува-
ње на дејноста и конверзија на УНИФРЕЈТ друштво за 
транспорт, шпедиција и трговија, Димче и др. ДОО 
Скопје, ул. �11 Октомври� бр. 18/7. 

Новото седиште на друштвото е на ул. �Трифун Ха-
џијанев� бр. 1. 
Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 

74.20/5, 74.30. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

5305/2002.                                                         (811) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5674/2002 од 16.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02016115?-3-09-000, го запиша во 
трговскиот регистар именувањето на ново лице овла-
стено за застапување во внатрешен и надворешен тр-
говски промет на Друштвото за проектирање, инжене-
ринг и изведба ПРОДИЗАЈН Панда Зографска и др. 
ДОО - Скопје, ул. �Питу Гули� бр. 58 - Скопје. 
Се запишува: Панда Зографска - Беличанец - упра-

вител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

5674/2002.                                                         (812) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3655/2002 од 24.10.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02029908?-8-09-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за инженеринг и трговија ЗЕП Пандора ДООЕЛ 
Скопје, ул. �Трифун Хаџијанев� бр. 7/1-5. 
Се брише управителот Пандора Милосавлевиќ, а се 

запишува за управител Миничиќ Дучковска Даница - 
управител без ограничување. 
Даница Миничиќ Дучковска - управител без огра-

ничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3655/2002.                                                         (813) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5621/2002 од 13.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02015300?-8-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на назив, проширување 
на дејноста на Друштвото за производство, трговија и 
услуги БА-ЈА Љупча ДООЕЛ експорт-импорт Илин-
ден, с. Кадино, ул. �10� бр. 41, Илинден. 
Дејноста се проширува со: 24.66, 24.70, 25.21, 

25.22, 25.23, 25.24, 31.30, 65.12/3. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

5621/2002.                                                         (814) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 4383/2002 од 13.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03009933?-8-09-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промена на седиште на Трговското 
радиодифузно друштво-оператор на кабелска мрежа 
КА-МИ ДООЕЛ Миравци, ул. �Миравци� бб, Миравци. 
Се брише досегашниот назив и седиште на друш-

твото: Трговско радиодифузно друштво-оператор на 
кабелска мрежа КА-МИ ДООЕЛ Струмица, со седиште 
на ул. �Васил Сурчев� бр. 3-2/5, Струмица. 
Новиот назив и седиште гласи: Трговско радиоди-

фузно друштво-оператор на кабелска мрежа КА-МИ 
ДООЕЛ Миравци, со седиште на ул. �Миравци� бб, 
Миравци. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

4383/2002.                                                         (815) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 6163/2002 од 27.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02031383?-6-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирми, седиште на 
ТП Бутик МЕГА 02 Мирсад Азис Хисмани, ул. �Мар-
шал Тито� бб, Тетово. 
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Се брише дејноста 50.30/2, а се запишуваат дејно-

стите: 52.41, 52.42, 52.43. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

6163/2002.                                                         (816) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5864/2002 од 26.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02006471?-8-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за производство, внатрешен и надворешен про-
мет и услуги ТОЗА СК Тоза Марковиќ ДООЕЛ Скопје, 
ул. �Атинска� бр. 23. 
Покрај постојниот управител на друштвото Бранис-

лав Стокиќ - управител без ограничување, се запишува 
како управител на друштвото без ограничување и ли-
цето Бранко Крстиќ од Скопје, село Мршевци. 
Пречистениот текст гласи: Бранислав Стокиќ - 

управител без ограничување и Бранко Крстиќ - управи-
тел без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

5864/2002.                                                         (817) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 6031/2002 од 24.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02023550?-8-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар проширувањето на дејност на 
Друштвото за производство и промет на големо и мало 
ХАИР ПРОДУКТ ЛДВ ДООЕЛ увоз-извоз Валандово, 
ул. �Бојмија� бр. 1. 
Се прошируваат дејностите со: 50.10, 50.20, 50.30, 

50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.45, 52.33, 52.47, 52.48, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.24, 63.12, 71.33, 71.10, 
74.40, 74.83, 93.02, 93.04, 93.05. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

6031/2002.                                                         (819) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 6009/2002 од 24.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02017822?-8-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за производство, градежништво, трговија и услу-
ги ХА-ФА Хаки ДООЕЛ експорт-импорт, Тетово, ул. 
�Луботенска� бр. 160. 
Се врши промена на управителот на друштвото. 
Се брише Фазлиу Хаки - управител без ограничува-

ње. 
Се именува Феџарие Садики - управител без огра-

ничување од с. Шипковица-Шипковица. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

6009/2002.                                                         (820) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5715/2002 од 13.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02043550?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма, седиште, 
истапување на содружник, пренос на удел и запишува-
ње на Изјава на Друштвото за производство, трговија и 
услуги НОВАТЕКС М ДОО Скопје, бул. �Партизански 
одреди� бр. 155-1/26. 
Новиот назив на фирмата и седиштето гласи: Друш-

тво за производство, трговија и услуги НОВАТЕКС - 
М ДООЕЛ Скопје, ул. �Атинска� бр. 23/23. 
Истапува содружникот Маџарев Томислав и врши 

пренос на уделот. 
Запишување на Изјава од 28.8.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

5715/2002.                                                         (821) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 5588/2002 од 23.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02007248?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на основач на Тргов-
ското друштво за производство и трговија БЕ КИ ДОО-
ЕЛ увоз-извоз, ул. �Пандил Шишков� бр. 35/9, Скопје. 
Новиот назив на друштвото е: Трговско друштво за 

производство и трговија БЕ КИ Трајан ДООЕЛ увоз-
извоз, ул. �Пандил Шишков� бр. 35/9, Скопје. 
Кон друштвото пристапува Шуќуровски Трајан, а 

истапува Светлана Стојанова. 
Се брише досегашниот управител Светлана Стоја-

новска, а се запишува новиот управител Трајан Шаќу-
ровски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

5588/2002.                                                         (822) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5509/2002 од 20.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02042803?-8-09-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за промет и услуги ОРГ-КОМ ДООЕЛ увоз-из-
воз, ул. �Никола Русински� ТЦ КАНАЛ, Карпош 3, 
лок. 67 - Скопје. 
Се брише Петар Голужа, а се запишува Јадранка 

Стаматоска, управител. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

5509/2002.                                                         (824) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 4240/2001 од 11.02.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02011831?-4903-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на структурата на капи-
талот на Акционерското друштво за производство, до-
работка и промет СЕМЕНАРСТВО АД извоз-увоз 
Скопје, ул. �Никола Вапцаров� бр. 2-4, Скопје. 
Се променува структурата на капиталот на: Акцио-

нерското друштво за производство, доработка и промет 
СЕМЕНАРСТВО АД извоз-увоз Скопје, ул. �Никола 
Вапцаров� бр. 2-4, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

4240/2001.                                                         (825) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5937/2002 од 23.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02011114?-8-01-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на управител на Друштвото за 
трговија на големо и мало и угостителство Б И М ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје, ул. �Атинска� бр. 1/3-11. 
Се брише Димовска Мирјана, а се запишува Димов-

ска Елизабета, управител. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

5937/2002.                                                         (826) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3478/2002 од 5.07.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 0202219?-3-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промена на назив, содружник, про-
ширување на дејност на Друштвото за транспорт и тр-
говија ЕУРО САН 93 ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. 
�Цветан Димов� бр. 33/1, ТЦ Чаирчанка л. бр. 37. 
Се менува називот на друштво и ќе гласи: Друштво за 

транспорт и трговија ЕУРО САН 93 ДООЕЛ увоз-извоз. 
Од друштвото истапува содружникот: Друштво за 

производство, промет и услуги АИДА КОМПАНИ 
ДОО Скопје. 
Се врши проширување на дејноста во внатрешниот 

трговски промет. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3478/2002.                                                         (827) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5029/2002 од 21.11.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02015547?-3-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар проширувањето на дејноста на 
Друштвото за трговија и производство ПРИМАТ СИБ 
Славиша и други ДОО Експорт-Импорт Скопје, ул. 
�Лермонтова� бр. 19. 
Се врши проширување на дејноста во внатрешниот 

трговски промет со: 74.30, 74.20, 93.04. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

5029/2002.                                                         (829) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5561/2002 од 24.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02032828?-3-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на содружник, пренос 
на удел и конверзија на Друштвото за производство, 
транспорт, трговија и угостителски услуги БУША-Е 
2000 Шабан и др. ДОО експорт-импорт с. Џепчиште, 
Џепчиште. 
Истапува содружникот ЕСКУСИАНА-96 Р. Бугари-

ја, ул. �Ал. Стамболиски� бр. 59. 
Пристапува содружникот: Друштво со ограничена 

одговорност од едно лице �ВЕКТОР� град Роман, нас. 
Роман,  влез А, стан 4, Р. Бугарија. 
Се врши пренос на удел и конверзија на основната 

главница од ДЕМ во ЕУР. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

5561/2002.                                                         (830) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5378/2002 од 29.11.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02010422?-3-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на назив на Друштвото 
за сообраќај, надворешна и внатрешна трговија, тури-
зам и услуги ИНТЕРАВИО Илија и Димитар ДОО 
Градски трговски центар - приземје Скопје. 
Се зголемува основната главница за 154.957,83 евра 

или 9.452.100,00 денари. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

5378/2002.                                                         (831) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 4402/2002 од 17.10.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 020013118?-3-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на назив на ЛЕК 
СКОПЈЕ, производство и трговија со фармацевтски и 
козметички производи Лек д.д. Љубљана и др. ДОО 
Скопје, ул. �Перо Наков� бб. 
На ден 27.05.2002 година истапиле Исиров Крсте, 

Велковски Никола и Ивановски Душан. 
Влогот е зголемен за 166.677.500,00 денари. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

4402/2002.                                                         (833) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5731/2002 од 26.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02009888?-3-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Тргов-
ското производно и услужно друштво М А Н К О М и 
др. ДОО увоз-извоз, Маврови Анови, Маврови Анови. 
Се брише досегашниот управител Јасминка Про-

данска-Стојкоска, а се запишува новиот управител 
Александар Романовски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

5731/2002.                                                         (834) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 5124/2002 од 13.11.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 6-02001858-000-01, го запиша во 
трговскиот регистар усогласувањето на дејн. со НКД 
на Зекир Исен Енвер Трговец-поединец за промет на 
мало со бижутерија и галантерија �СЕРАВА� ТП Скоп-
је, Пазар Бит-Пазар, тезга бр. 90. 
Усогласување на дејностите со НКД и проширува-

ње на дејности во внатрешен трговски промет, се про-
ширува дејноста со 52.62. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје, П. Трег. бр.          

5124/2002.                                                                  (4957)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 10599/1999 од 21.06.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02036806?-3-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Тргов-
ското друштво за  промет и услуги РАШ Раде и др. 
ДОО експорт-импорт Скопје, ул. �Трајко Китанчев� бр. 
39, Скопје. 
Дејности: 02.01, 02.02, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 

20.51, 28.21, 28.40, 28.52, 28.75, 37.10, 37.20, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 
51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.46, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.72, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 71.10, 
71.21, 74.13, 74.14, 74.40, 74.70, 74.84, 92.31, 92.32, 
92.33, 92.34, 92.62, 92.72.  
Работи  на надворешнотрговскиот промет: надво-

решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, посредување и 
застапување во прометот на стоки и услуги за странски 
и домашни фирми, работи на увоз-извоз на стоки и ус-
луги во малограничен промет со Бугарија, Албанија, 
Грција и Југославија, реекспорт, меѓународна шпеди-
ција, комисиона продажба, услуги на меѓународниот 
транспорт на стоки и патници, консигнациони склади-
шта и сервисно работење за странски фирми. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со целокупниот свој имот. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот трговско промет е Раде Цветковски - 
управител на друштвото без ограничување. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје, П. Трег. бр.          

10599/1999.                                                                (4958)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3966/2001 од 17.02.2003 година, во регис-
тарската влошка бр. 02043173?-9-09-000, ja запиша во 
трговскиот регистар преобразбата на Стопанската ин-
тересна заедница на заштитни друштва на Македонија 
ЗАПОВИМ Скопје, ул. �12-та Ударна бригада� бр. 2-а. 
Дејности: 51.55 - трговија на големо со репродукци-

онен материјал, 51.70 - друга трговија на големо, 74.12 
- сметководствени, книговодствени и работи на попра-
вка на сметки и биланси, консултации во врска со да-
нокот, 74.40 - реклама и пропаганда, 91.11 - активности 
на деловни и работнички здруженија. 

- Изработка на согледување за состојбите во обла-
стите во кои делуваат заштитните друштва, како и 
истражување, изработка на програми, елаборати, сту-
дии и анализи, размена на искуства и изнаоѓање на нај-
погодни форми на организирање, работно оспособува-
ње и вработување на инвалидни лица, консултативни 
активности и работи во врска со организирањето на 
заштитните друштва како и организирањето и спрове-
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дувањето на работното оспособување и вработување на 
инвалидни лица, посредување при набавка на опрема, 
резервни делови, помошни материјали и суровини за-
ради обезбедување на одредени погодности, организи-
рање на заеднички изложби, продажни места, магаци-
ни, складови и сл.од заеднички интерес за две или по-
веќе членки, водење на регистар на заштитни трговски 
друштва со пропратна документација и издавање на со-
одветни документи кои произлегуваат од предметот на 
работењето и дејностите на Заедницата или по барање, 
односно овластување на надлежните органи и органи-
зации, издавање на билтени, брошури, напатствија и 
сл. од интерес на членките и други дејности што произ-
легуваат од функциите на Заедницата. 
Заедницата во правниот промет со трети лица на-

стапува во свое име и за своја сметка. За обврските  на 
Заедницата сторени во правниот промет одговараат 
членките солидарно со сопствениот имот. 
Лице за застапување на Заедницата е Владо Додев-

ски - управител без ограничување. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје, П. Трег. бр.          

3966/2001.                                                                  (4959)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 53/2003 од 28.01.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02024248?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар уписот на намалување на основната 
главница на Трговското друштво за  производство, тр-
говија, угостителство и услуги КОНТИНЕНТАЛ Дени 
ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, ул. �145� бр. 8, Тетово. 
Во иднина се менува фирмата и седиштето  и ќе 

гласи: Трговско друштво за  производство, трговија, 
угостителство и услуги КОНТИНЕНТАЛ ДООЕЛ увоз-
извоз Тетово, ул. �Илинденска� бр. 218/25, Тетово. 
На ден 10.01.2003 година пристапила Бојчева Маја, 

а на истиот ден истапил Петровски Дени. 
Намалена главница е 2.540 евра или 774.600,00 денари. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје, П. Трег. бр.      

53/2003.                                                                      (4964)     
    

Се менува називот и седиштето на друштвото и ќе гла-
си: Трговско друштво за  трговија   услуги посредништво 
транспорт и шпедиција 1 СИМ-РАТ 2000 ДОО увоз-извоз 
Скопје, ул. �Мито Хаџивасилев Јасмин� бр. 6, Скопје. 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 5079/2002 од 27.01.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02015119?-3-03-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на фирма, промена на содруж-
ник, пренос на удел, запишување на Одлука, зголемување 
на основната главница и конверзија на Друштвото за  про-
изводство, промет и услуги МУСЛИ КОМПАНИ Исмет и 
Исљам ДОО бул. �Никола Карев� бб, Скопје. 
Новиот назив на фирмата гласи: Друштво за  произ-

водство, промет и услуги МУСЛИ КОМПАНИ ДОО 
бул. �Никола Карев� бб, Скопје. 
Истапува содружникот Исљам Мусли и врши пре-

нос на уделот. Запишување на Одлука за зголемување 
на основната главница. Зголемување на основната 
главница и конверзија од ДЕМ во ЕУР. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје, П. Трег. бр.          

5079/2002.                                                                  (4965)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 6224/2002  од 27.01.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02008738?-8-01-000, го запиша во тргов-
скиот регистар запишувањето на намерувано намалување 
на основната главница на Друштвото за  трговија на голе-
мо и мало извоз-увоз ПОВАРДАРИЕ ПРОМ ДОО Скопје, 
Трговски центар нас. Лисиче, локал 31-1. 
Се запишува зголемување на намерувано намалува-

ње на основната главница на Друштвото за  трговија на 
големо и мало извоз-увоз ПОВАРДАРИЕ ПРОМ ДОО 
Скопје, Трговски центар нас. Лисиче, локал 31-1. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје, П. Трег. бр.      

6224/2002.                                                                  (4966)     
    

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 38/2003 од 10.02.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 1-66851-0-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар зголемувањено на основната главница и проме-
на на лице овластено за застапување на ПРИВАТНА-
ТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА-ОРДИНАЦИЈА 
ПО ОПШТА МЕДИЦИНА, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА 
ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА И СПЕЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ОРДИНАЦИЈА ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИ-
ЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА АНГЕЛОВСКИ ДОО 
Скопје, ул. �Иво Рибар Лола� бр. 57. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 6013/02 од 13.02.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02046392?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар зголемувањето на основната главни-
ца на Друштвото за  производство, промет, услуги и 
трговија АФРИКОМ ДОО експорт-импорт ул. �Кли-
мент Охридски� бр. 19, с. Стајковци , Скопје. 
Запишување на Одлука за зголемување на основна-

та главница од 25.11.2002 година за зголемување на ос-
новната главница. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје, П. Трег. бр.          

6013/2002.                                                                  (4967)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5636/2002 од 27.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02031730?-8-01-000, го запиша во тргов-
скиот регистар зголемувањето на основната главница на 
Друштвото за  производство, промет и услуги А Д И С - 
97 - Африм ДООЕЛ Скопје, ул. �Антон Панов� бр. 144. 
Запишување на капитал на друштвото: стар капитал 

- 163.700,00 денари, нов капитал - 3.073.500,00 денари, 
вкупен капитал - 3.237.200,00 денари, капиталот е пре-
творен во евра - 51.629 евра. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје, П. Трег. бр.          

5636/2002.                                                                  (4968)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 4329/2002 од 06.02.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02035424?-3-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на назив, седиште, осно-
вач, зголемување на основната главница и промена на 
овластувања на Трговското друштво за  трговија и услу-
ги посредништво транспорт и шпедиција ДРАЈ ЛИ-
НИНГ 2000 ДОО увоз-извоз Скопје, ул. �Баница� бр. 6. 

Од друштвото истапува основачот Борис Андреев-
ски од Скопје, а пристапува Силвана Митева од Скопје 
со Одлука од 05.08.2002 година. 
Основната главница се зголемува и изнесува 

726.000,00 денари или 11.524 евра. 
Силвана Митева - управител без ограничување.  
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје, П. Трег. бр.          

4329/2002.                                                                  (4969)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3958/2002 од 18.02.2003 година, во регис-
тарската влошка бр. 02017130?-8-09-000, го запиша во 
трговскиот регистар зголемувањето на основната глав-
ница на Друштвото за туризам, трговија и услуги ИГ-
НАТИЈА  Менсур ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар, 
ул. �Борис Кидрич� бр. 96. 
Основната главница во друштвото се зголемува и 

изнесува 12.109.500,00 денари или 198.647,80 евра. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје, П. Трег. бр.          

3958/2002.                                                                  (4971)     
___________ 
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Зголемување на основната главница, промена на 

директор. 
Се брише д-р Анѓа Ангеловска - директор. Се запи-

шува д-р Томислав Ангеловски - директор.                                                                                                                                                      
    
Пристапува Милица Грчева, Скопје, ул. �Наум 

Охридски� бр. 4-а, со основачки влог од 475.800,00 де-
нари или 7.800 евра. 

Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје, Срег. бр.      
38/2003.                                                                      (4972)     

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр.  2734/2002 од 30.01.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 4-02000867-000-03, го запиша во тргов-
скиот регистар зголемувањето на основната главница на 
Трговското друштво за  производство и истражување 
ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ експорт-импорт АД 
Скопје, ул. �Анкарска� бр. 29 А локал 32,33 и 34. 
Основната главница на друштвото се зголемува и 

изнесува 1.850.000 евра или 114.603.600,00 денари. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје, П. Трег. бр.      

2734/2002.                                                                  (4973)     
    Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 550/2003 од 19.02.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02010592?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар пристапувањето на содружник, за-
пишување на Одлука, зголемување на основната глав-
ница и конверзија на Друштвото за  трговија транспорт 
и услуги КЊАЗ МИЛОШ-КОМЕРЦ Благој и др. ДОО 
увоз-извоз Скопје, ул. �821� бр. 3. 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 103/2003 од 07.02.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 02032651?-3-03-000, го запиша во трговски-
от регистар намалувањето на основната главница, проме-
на на лице овластено за застапување, седиште и акционер 
на Друштвото за  производство и трговија  МОТОР КО-
АЧ ИНДУСТРИЈА А.Д. Скопје, ул. �Перо Наков� бб. 
Се менува седиштето на друштвото и во иднина ќе 

се наоѓа на ул. �Мирче Ацев� бр. 13. 
Се брише Живанчо Пановски - претседател на 

Управен одбор со неограничени овластувања. 
Се запишува Бернардо Беранетс Госалес - претседа-

тел на Управен одбор со неограничени овластувања. 
Истапува од друштвото Ангел Антонио Ки Кастијл 

Родригес од Мексико, а пристапува Бернардо Берантес 
Гонзалес од Коста Рика. Главницата е намалена за 
5.895.482 евра или 365.519. 954,50 денари. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје, П. Трег. бр.          

103/2003.                                                                    (4974)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 6051/2002 од 10.02.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02013000?-3-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на фирма, седиште приста-
пување на нов содружник, запишување на Одлука, зго-
лемување на основната главница, конверзија и проширу-
вање на дејност  на Друштвото за  производство  тргови-
ја и услуги МАРЛЕС 99 Милован и Драгослав ДОО 
увоз-извоз Скопје, ул. �11 Октомври� бр. 23, Скопје. 
Новиот назив на седиштето гласи: Друштво за  про-

изводство,  трговија и услуги ДРАБОМИЛ ДОО увоз-
извоз Скопје, ул. �Рузвелтова� бр. 1, Скопје. Пристапу-
ва содружникот Екимовик Борис. 
Запишување на Одлука за зголемување на основна-

та главница од 10.12.2002 година и зголемување на ос-
новната главница, конверзија на ДЕМ во ЕУР. 
Се врши проширување на дејноста во внатрешниот 

трговски промет со: 45.12, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 51.44, 51.54, 51.61, 51.62, 70.31, 70.32, 71.34. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје, П. Трег. бр.      

6051/2002.                                                                  (4975)     
    

Дејности: 01.41, 05.02, 17.40/1, 17.54/2, 18.21, 18.22, 
18.23, 18.24, 20.52, 21.21, 21.22, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 
45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 50.10, 50.20, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 
51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72/1, 52.72/2, 55.21/1, 55.22, 
55.23, 55.30, 55.30/2, 55.51, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 
63.30, 63.40, 74.12, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 
74.84, 93.01, надворешна трговија со прехранбени и не-
прехранбени производи, посредување и застапување во 
правниот промет на стоки и услуги, малограничен промет 
со: Албанија, Грција, Бугарија и СРЈ, консигнација, реекс-
порт, туристичко-агенциски работи. ___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5684/2002 од 14.02.2003 година, во регис-
тарската влошка бр. 02044343?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на фирма, пристапува-
ње на содружник, запишување на Одлука, зголемување 
на основната главница и промена на управител на 
Друштвото за  трговија и услуги ШКОДА ФАВОРИТ-
КИКО ДОО експорт-импорт Скопје, ул. �31� бр. 17, 
Ново Маало. 

Нов назив: Друштво за  трговија и услуги ШКОДА 
ФАВОРИТ-КИКО ДОО експорт-импорт Скопје, ул. 
�31� бр. 17, Ново Маало. 

Се брише Ѓорѓи Грчев, управител со неограничени 
овластувања, а се запишува Милица Грчева, управител 
со неограничени овластувања. 
Пречистен текст Милица Грчева, управител со нео-

граничени овластувања. 
Се зголемува основачкиот влог за 475.800,00 дена-

ри или 7.800 евра. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје, П. Трег. бр.          

5684/2002.                                                                  (4976)     
___________ 

 

Се запишува пристапување на содружникот и зго-
лемување на основната главница во Друштвото за  тр-
говија транспорт и услуги КЊАЗ МИЛОШ-КОМЕРЦ 
Благој и др. ДОО увоз-извоз Скопје. Новиот содруж-
ник во друштвото е лицето Данилов Александар од 
Скопје,  ул. �Кузман Јосифовски Питу� бр.24/2-16. 
Влогот со кој пристапува изнесува 9.100,00 денари 

или 150,00 евра. 
Запишување на Одлука за зголемување на основна-

та главница од 10.02.2003 година.  
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје, П. Трег. бр.          

550/2003.                                                                    (4977)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 683/03 од 28.02.2003 година, во регистарската 
влошка бр. 02050220?-3-03-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на Друштвото за производство 
трговија и услуги НЕТВАШ ДОО Скопје ул. �Јужно-
моравски бригади� бр. 49 б, Скопје. 
Назив: Друштво за производство трговија и услуги 

НЕТВАШ ДОО. 
Седиште: ул. �Јужноморавски бригади� бр. 49 б, 

Скопје. 
Основачи: Драги Богатинов и Нетка Димитриоска. 
Влог: 614.200,00 ден. или 10.000 евра. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
683/03.               (6670) 

___________ 
 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. 

бр. 222/2003 од 14.03.2003 година, во регистарската 
влошка бр. 03004129?-3-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар уписот на ликвидатор и престанок на друштво-
то на Друштвото за производство, трговија и услуги 
СТЕП ДОО Кочани, ул. �Раде Кратовче� бр. 56. 
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Со Одлука за престанок на Друштвото за произ-

водство, трговија и услуги СТЕП ДОО Кочани, ул. �Ра-
де Кратовче� бр. 56, донесена од страна на содружни-
ците: Драгица Стефановска и Богданчо Стефановски, 
под. сл. бр. 100 од 25.11.2002 година, престанува ната-
мошното постоење на друштвото  со негова ликвида-
ција. 
Со истата Одлука одлучено е дека ликвидацијата 

како ликвидатори ќе ја спроведат содружниците: Дра-
гица Стефановска и Богданчо Стефановски двајцата од 
Кочани. 
Од  Основниот   суд  Штип во Штип,  П.Трег. бр.          

222/2003.                                                                    (8688)     
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. 

бр. 25/03 од 06.02.2003 година, во регистарската влош-
ка бр. 2-12-0, го запиша во трговскиот регистар усогла-
сувањето согласно законот за задругите на Земјодел-
скта задруга �ОРИЗАРСТВО� с. Колешино Општина 
Ново Село со неограничена одговорност. 
Застапник на Задругата �ОРИЗАРСТВО� с. Коле-

шино Општина Ново Село се именува лицето: Андоно-
ва Иринка со неограничени овластувања. 
Основачи кои пристапуваат: Андонова Иринка с. 

Колешино, Андонов Павле с. Колешино, Стојков Ду-
шко с. Колешино, Стојкова Вилоета с. Колешино. 
Основачи кои истапуваат од задругата: Здравкова 

Лилјана с. Колешино, Велков Павле с. Колешино, Ми-
тков Живорад с. Мокрино, Козаров Киро с. Колешино, 
Иванов Горги с. Борисово, Угринов Иван Струмица, 
Спасов Киро с. Колешино, Китанов Ванчо с. Колеши-
но, Ангелова Милица с. Колешино. 
Од  Основниот   суд  Штип во Штип,  Срег. бр.       

25/2003.                                                                      (8683)     
   
Се врши зголемување на основната главница за: 

1.178.900,00 денари или 19.300 евра и тоа: Маневски 
Борис досегашен удел од 2.136.200,00 денари или  
35.040 евра, зголемување од 1.178.900,00 денари или 
19.300 евра,  вкупно: 3.315.100,00 денари или 54.340 
евра. 

___________ 
 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 165/2003 од 28.02.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 03003362?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар зголемувањето на основната главни-
ца на Друштвото за производство и трговија  БАЛЕКО 
ДООЕЛ увоз-извоз Штип ул. �Христијан Карпош� бр. 
105. 
Зголемување на вредноста на основната главница за 

износ од 196.580 евра или 12.057.706,00 денари, така 
што зголемената основна главница изнесува 201.829 
евра или 12.377.706,00 денари. 
Од  Основниот   суд  Штип во Штип,  П.Трег. бр.       

165/2003.                                                                    (8689)     
   

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 104/2003 од 17.02.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 030010021?-8-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар зголемувањето на основната глав-
ница на Друштвото за производство трговија  услуги и 
транспорт Вадра - Транс ДООЕЛ Струмица, ул. �5 Но-
ември� бр. 15. ___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 618/2002 од 27.09.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 003001817?-8801-000, го запиша во 
трговскиот регистар зголемувањето на основната глав-
ница на Друштвото за трговија и услуги Нишелектро 
ДООЕЛ увоз-извоз ул. �Велко Влаховиќ� бр. 37, Св. 
Николе. 
Досегашната основна главница од 5.376.246,00 де-

нари се зголемува за 2.000.000,00 денари или 32.709 
евра. Вкупната основна главница изнесува 7.376.246,00 
денари или 120.844.18 евра. 
Од  Основниот   суд  Штип во Штип,  П.Трег. бр.       

618/2002.                                                                    (8690)     
   
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 167/03 од 03.03.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 03009575?-3-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар зголемувањето на основната 
главница на Друштвото за трговија и производство  
Макпрогрес ДОО Виница ул. �Илинденска� бб, Ви-
ница. 

___________ 
 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 202/03 од 14.03.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 03003285?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар зголемувањето на основната главни-
ца и конверзија на Друштвото за производство, тргови-
ја и услуги Никомил-Милковски  увоз-извоз ДООЕЛ 
Струмица, ул. �Караман Атанас� бр. 61. 

Се врши конверзија на главницата на друштвото од 
10.110 ДЕМ во 5.055 ЕУР. 
Се врши зголемување на основната главница на 

друштвото за износ од 10.789.024,50 денари, во про-
тиввредност од 176.869 евра. 
Сега капиталот на друштвото изнесува: 

11.102.428,50 денари или 181.924 евра. 
Од  Основниот   суд  Штип во Штип,  П.Трег. бр.          

202/2003.                                                                    (8692)     
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 100/2003 од 18.02.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 03008619?-1-06-000, го запиша во тр-
говскиот регистар зголемувањето на основната главни-
ца на Друштвото за превоз Сателит Манасов Славче и 
др. јтд Пробиштип, ул. �Велко Влаховиќ� бр. 3/13, 
Пробиштип. 
Зголемување на основната главница кај друштвото 

во непаричен влог од 62.000,00 денари или 1.000,00 
евра. 
Од  Основниот   суд  Штип во Штип,  П.Трег. бр.          

100/2003.                                                                    (8693)     
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 127/2003 од 18.02.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 03005542?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар зголемувањето на основната главни-
ца на Друштвото за производство трговија и услуги 
Мануела Комерц ДООЕЛ Струмица, ул. �Ѓуро Ѓако-
виќ� бр. 9. 

Вкупно зголемена основна главница изнесува 
3.315.100,00 денари или 54.340 евра. 
Од  Основниот   суд  Штип во Штип,  П.Трег. бр.          

127/2003.                                                                    (8694)     
___________ 

 

Се врши зголемување на основната главница за: 
545.000,00 денари или 8.930 евра и тоа: Ангелов Благој 
досегашен удел од 980.895,00 денари или 16.100 евра,  
зголемување: 545.000,00 денари или 8.930 евра,  вкуп-
но: 1.525.895,00 денари или 25.030 евра. 
Вкупно зголемена основна главница узнесува 

1.525.895,00 денари = 25.030 евра. 
Од  Основниот   суд  Штип во Штип,  П.Трег. бр.          

104/2003.                                                                    (8695)     
___________ 

 

Содружникот Коцка Цветанова врши зголемување 
на основната главница за износ од 1.625 евра или 
100.000,00 денари основни средства. 
Од  Основниот   суд  Штип во Штип,  П.Трег. бр.          

167/2003.                                                                    (8696)     
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Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 1145/02 од 20.01.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 03000401?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар зголемувањето на основната главни-
ца на Друштвото за трговија на големо и мало Мебел 
Ви Бранко ДООЕЛ увоз-извоз Виница, ул. �Марксова� 
бр. 22. 
Со Одлука од 16.12.2002 година, основачот на 

Друштвото за трговија  на големо и мало Мебел Ви 
Бранко ДООЕЛ увоз-извоз Виница изврши зголемува-
ње на основната главница за уште 750.520,00 денари 
или 12.304,00 евра. 
По извршеното зголемување вкупниот основачки 

влог на друштвото изнесува: 1.498.960,00 денари или 
24.373,00 евра. 
Од  Основниот   суд  Штип во Штип,  П.Трег. бр.       

1145/2002.                                                                  (8697)     
    _______________________________________________ 

___________ 
 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 1186/2002 од 12.03.2003 година, во регис-
тарската влошка бр. 03000395?-4-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар измената на статутот, зголемува-
ње на основната главница и конверзија на истата на 
Тондах-Македонија Акционерско друштво Виница ул. 
�ИГМ Пролетер� бр. 1. 
Со Одлука од 09.12.2002 година се врши зголемува-

ње на основачкиот влог во Тондах-Македонија Акцио-
нерско друштво Виница. Влогот на друштвото се зго-
лемува за 202.726,00 евра, со досегашен влог од 
496.925,00 евра и со новиот влог вкупниот влог на Тон-
дах-Македонија Акционерско друштво Виница сега из-
несува 699.651,00 евро. 
Со Одлука од 09.12.2002 година се вршат измени во 

статутот на Тондах-Македонија Акционерско друштво 
Виница од член 18 се менува и гласи: 
Според правата што на акционерите им се гаран-

тира како на сопственици на акции, акциите на 
друштвото се поделени на: -12.425 обични акции на 
друштвото ЗВГ вложува ГМБХ, -871 приоритетни 
акции кои гласат на фондот за ПИОМ, - 388 приори-
тетни акции резервирани за поранешни сопственици 
кај Агенцијата на Р. Македонија за приватизација. 
Упис на конверзија. 
Од  Основниот   суд  Штип во Штип,  П.Трег. бр.       

1186/2002.                                                                  (8698)     
   

Основниот суд во Тетово, со решение Рег. ЗГФ. бр. 
16/03 од 31.03.2002 година, во регистарот на здружени-
ја на граѓани и фондации го запиша Мулти етничкото 
мулти културното здружение на жени �Вешта жена� 
Тетово, со седиште во Тетово, ул. �161� бр. 10. ___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 426/02 од 27.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03000797?-1-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар зголемувањето на основната главни-
ца на Јавното трговско друштво за производство и  тр-
говија Јуроп 92 Ефремов Стојан и др. јтд. с. Крушево-
Виница. 
Со Одлука од 02.04.2002 година содружникот на 

Јавното трговско друштво за производство и  трговија 
Јуроп 92 Ефремов Стојан и др. јтд. с. Крушево-Виница, 
содружникот Ефремов Стојан го зголемува својот ос-
новачки влог за уште 1.334.200,00 денари или 
21.872,00 евра основни средства од две возила-патнич-
ко и товарно чија проценета вредност е дадена во про-
ценки од овластен проценител. 
Со досегашен влог од 500,00 денари и нов влог од 

1.334.200,00 денари основачкиот влог на содружникот 
Ефремов Стојан изнесува вкупно 1.334.700,00 денари 
или 21.880,00 евра. 
Вкупниот основачки влог на друштвото по изврше-

ното зголемување на основачкиот влог изнесува вкуп-
но 1.335.200,00 денари или 21.888,00 евра. 
Од  Основниот   суд  Штип во Штип,  П.Трег. бр.       

426/2002.                                                                    (8699)     
   
Овластеното лице за застапување на здружението е 

Виктор Димитров од с. Облешево, претседател на здру-
жението. 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. 
бр. 28/2003 од 12.02.2003 година, во регистарската 
влошка бр. 1-11445-0, го запиша во трговскиот регис-
тар зголемувањето на основната главница на Приватна-
та здравствена организација - Здравствен дом  Медико-
Техник Александар П.О. Струмица ул. �Ленинова� бр. 
15/11. 
Досегашниот основачки влог од страна на основа-

чот Иван Јанков од Струмица, ул. �Ѓорѓи Трајков� бр. 
1/20 во Приватната здравствена организација - Здрав-
ствен дом  Медико-Техник Александар П.О. Струмица 
се зголемува за 9.253.480,00 денари или 151.522 евра 
така што задно со стариот основачки влог изнесува 
вкупно 9.253.580,00 денари или 151.524 евра. 
Од Основниот суд  Штип во Штип,  Срег. бр.          

28/2003.                                                                      (8700)     

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 
Рег. ЗГФ. бр. 9/03 од 01.04.2003 година, во регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации го запиша Здру-
жението на индивидуални земјоделски производители - 
Камењане со скратено име ЗЗП - КАМЕЊАНЕ, со се-
диште во с. Камењане. 
Работата и активноста на здружението ќе се однесува 

на развој на земјоделското производство во село и поши-
роко и унапредување на истото преку непосредно запоз-
навање на најсовршените достигнувања во земјоделство-
то, пласман на земјоделски производи, заложба на царин-
ско олеснување на земјоделските производи, подобрува-
ње на животниот стандард на земјоделците и др. 
Подрачјето на организацијата и дејствувањето на 

здружението е подрачјето на Општина Камењане. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 01.04.2003 го-
дина. 
Од Основниот суд во Тетово, Рег. ЗГФ. бр. 9/03. 

(8679) 
___________ 

 

Работата и активноста на здружението ќе се однесу-
ва на развој и заштита на жените и нејзините права, ед-
наквост меѓу половите, долготрајни односи на сорабо-
тка со организации кој имаат иста или слична цел со 
цел за зачувување на мирот, промоција на човековите 
права, и натамошен развој на цивилното општество ка-
ко во земјата така и во светот, следење на меѓународни 
конвенции за заштита на жената, развивање на меѓует-
ничка толеранција, хумани односи и др. 
Подрачјето на дејствување е целата територија на 

РМ. 
Здружението на граѓаните стекнува својство на 

правно лице и може да започне со работа од 31.03.2003 
година. 
Од Основниот суд во Тетово, Рег. ЗГФ. бр. 16/03. 

(8680) 
___________ 

 
Основниот суд во Кочани, со решение Зг. бр. 6/2003 

од 26.03.2003 година, во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации го запиша здружението на граѓани 
Еколошко друштво �Бреза� - с. Облешево, со седиште 
во с. Облешево. 
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Работата и активностите на здружението се однесу-

ва на следните цели и задачи: покренување активности 
кои придонесуваат кон унапредување и заштита на жи-
вотната средина, доставување и изготвување предлози, 
мислења и сугестии до надлежните органи и организа-
ции со цел за ефикасна заштита на животната средина, 
покренување расправи и вклучување во разни истражу-
вања, изготвување и предлагање на решенија по акту-
елни проблеми со цел за разрешување на еколошките 
проблеми, залагање за интегрален еколошки развој на 
Р. Македонија, како нераскинлив дел на заедничкото 
живеење во согласност со современите светски еколо-
шки барања и стандарди, соработка со граѓаните и ор-
ганизациите од локално до меѓународно ниво заради 
заштита и унапредување на состојбата на сите чините-
ли на квалитетниот живот, соработка со други сродни 
друштва, организации и асоцијации, институции во Р. 
Македонија, како и надвор од неа. 
Здружението на граѓани Еколошко друштво �Бре-

за� - с. Облешево, стекнува својство на правно лице на 
ден 26.03.2003 година. 
Од Основниот суд во Кочани, Зг. бр. 6/2003.  (8682) 

___________ 
 
Со решение Згф. бр. 7/03 од 28.02.2003 година, во 

регистарот на здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип, под реден број 7 
за 2003 година се запишува: 

- Здружение на граѓани Планинарско друштво при 
Педагошки факултет Гоце Делчев-Штип. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул. �Гоце 

Делчев� бр. 89 во просториите на Педагошкиот факул-
тет во Штип, а здружението ќе дејствува на територија-
та на општина Штип и територијата на РМ. 
Здружението е основано поради активирање на сво-

ите членови, посебно студентите за престој, ориентаци-
ја и снаоѓање во природата, развивање на љубов и по-
чит кон природните убавини и реткости и негување и 
развивање на чувството на заедничко живеење, сорабо-
тка и натпреварувачки дух. 
Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 7/03.       (8684) 

___________ 
 

Со решение Згф. бр. 4/03 од 14.02.2003 година, во 
регистарот на здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип, под реден број 4 
за 2003 година се запишува:  

- Идеја Проект Акција-Пробиштип. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул. �Јордан 

Стојанов� бр. 2, во Пробиштип, а здружението ќе дејс-
твува на територијата на општина Пробиштип и тери-
торијата на РМ. 
Здружението е основано поради подобрување на 

условите за образование, давање на еднакви можно-
сти, шанси и услови за дополнителна едукација на 
сите социјални општествени слоеви, создавање на 
услови за планирање и развој на ниво на заедницата, 
формирање на информативен систем за развој, за-
штита и унапредување на животната средина и при-
родата, издигнување на еколошката свест, зголему-
вање на културно-историските традиции и обичаи, 
заштита на културното етнографското и историското 
наследство. 
Од Основниот суде во Штип, Згф. бр. 4/03.     (8685) 

___________ 
 

Со решение Згф. бр. 8/03 од 10.03.2003 година, во 
регистарот на здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип, под реден број 8 
за 2003 година, се запишува: 

- Спортско риболовно друштво Брегалница-Штип. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул. �Енгел-

сова� бр. 8/33 во Штип, а здружението ќе дејствува на 
територијата на општина Штип и целата Република. 

Здружението е основано поради унапредување, раз-
вој и заштита на спортскиот риболов, остварување на 
оптимални услови и можности за омасовување на друш-
твото за унапредување на спортскиот риболов, за спор-
тување на работните луѓе и граѓани, развој и популари-
зирање на спортскиот риболов, иницирање и спортски 
натпревари, размена на искуства, негување на традиции-
те на спортски риболов, заштита и унапредување на риб-
ниот фонд преку порибување и еколошки акции. 
Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 8/33.       (8687) 

___________ 
 
Основниот суд во Виница, со решение Рег. бр. 

7/2002 од 25.10.2002 година, го запиша во регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации, Здружението на 
жени земјоделски �Агро-Винка� од Виница, скратен 
назив на здружението е ЗЖЗ �Агро-Винка� - Виница, 
кое ќе дејствува на територијата на Општина Виница. 
Седиштето на здружението се наоѓа во Виница, ул. 

�Никола Карев� бр. 18/22. 
Здружението на жени земјоделки �Агро-Винка�- 

Виница, има за цел стручно усовршување и образова-
ние на своето членство. 
За овластен преставник кој ќе го застапува и пре-

ставува Здружението на жени земјоделки �Агро-Вин-
ка� - Виница во правниот промет и према трети лица во 
јавноста се именува Олга Стоименова од Виница. 
Од Основниот суд во Виница, Рег. бр. 7/2002.(8423) 

___________ 
 

Основниот суд во Виница со решение Рег. бр. 
1/2003 од 26.03.2003 година, го запиша во регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации, Здружението на 
тутунопроизводители �Јака� од Блатец, кое ќе дејству-
ва на територија на општина Блатец. 
Седиштето на здружението се наоѓа во Блатец. 
Здружението на тутунопроизводители �Јака� Бла-

тец, има за цел да ја следи состојбата во производство-
то на тутунот во подрачјето на договорањето, контра-
хажата и декларирањето како и поттикнувањето на ту-
тунското производство и воведување на продуктивни 
видови и сорти тутун. 
За овластен преставник кој ќе го застапува и прет-

ставува Здружението на тутунопроизводители �Јака� 
Виница во правниот промет и према трети лица во јав-
носта се именува Бранко Атанасов од Блатец. 
Од Основниот суд во Виница, Рег. бр. 1/2003.(8425) 

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

15/2003 од 21.03.2003 година, во судскиот регистар на здру-
женија на граѓани и фондации ја запиша промената на ов-
ластено лице за застапување и преставување на Здружение-
то на граѓани Хуманитарно здружение за унапредување на 
квалитетот на семејното згрижување и живеење �Топла 
прегратка� - Прилеп, чие основање е запишано со решение 
на Основниот суд во Прилеп Рег. Згф. бр. 42/2002 од 
26.12.2002 година, на начин што на местото на досегашно-
то овластено лице за застапување и претставување Димче 
Божиноски од Прилеп, се запишува Борис Илијески од 
Прилеп, со живеалиште на ул. �Пиринска� бр. 118 . 
Здружението на граѓани �Топла прегратка� - При-

леп, поради неговиот хуманитарен карактер, а согласно 
член 11 од Законот за судски такси, се ослободува од 
обврската за плаќање на судски такси во износ од 
2.200,00 денари. 
Од Основниот суд во Прилеп, Рег. бр. Згф. бр. 

15/2003.              (8426) 
___________ 

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

20/2003 од 25.03.2003 година, во судскиот регистар на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша основањето 
на Здружението на граѓани �Младина�-с. Кривогаштани. 
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Цели и задачи на �Младина�-с. Кривогаштани се: 
- Целосна отвореност на Здружението кон јавноста;  
- Создавање услови за помасовно зачленување на 

младите луѓе во Здружението; 
- Демократско решавање на сите проблеми кои би 

настанале во текот на работата на Здружението; 
- Организирање на културно-забавниот живот; 
- Максимално ангажирање на прибирање на подато-

ци и помош од разни организации, фондови или здру-
женија; 

- Помагање на младите граѓани во решавањето на 
тековните проблеми; 

- Организирање концерти и фестивали со цел за 
збогатување на културно-забавниот живот на младите 
граѓани; 

- Грижа за просториите кои здружението би ги до-
било; 

- Секаков вид помош и афирмација на младиот чо-
век. 
Седиштето на Здружението е во с. Кривогаштани, а 

неговата дејност е на подрачјето на Општина с. Криво-
гаштани и пошироко. 
Лице овластено за застапување и претставување е 

Стеваноски Дејан од с. Кривогаштани, Прилеп. 
Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 20/2003. 
                                                                              (8580) 

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

26/2003 од 31.03.2003 година, во судскиот регистар на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша основа-
њето на Здружението на граѓани �Простор� - Прилеп. 
Цели и задачи на �Простор� - Прилеп се: 
- Поттикнување на соработка помеѓу членовите на 

�Простор� меѓусебно и со други организации и асоци-
јации во земјата и странство; 

- Се залага за развивање и задоволување на култур-
ни, научни, образовно-воспитни, социјално-хуманитар-
ни, спортски, технички, рекреативни и други потреби 
на граѓаните; 

- Се залага за спроведување на човековите права и 
слободи; 

- Создавање услови за сестран развој на личноста 
на младите луѓе и на нивните интереси; 

- Се залага за развој на медиумите и јавното инфор-
мирање; 

- Ги застапува заедничките интереси на членките на 
�Простор� и граѓаните во јавноста, а особено во однос 
на органите на власта; 

- Влијание на законодавното регулирање за специ-
фични прашања граѓаните и предлага на органите на 
власта мерки кои се во врска со целите утврдени со 
Статутот на �Простор�. 
Седиштето на Здружението е во Прилеп, на адреса 

Дом на културата �Марко Цепенков� бул. �Гоце Дел-
чев� бб, Прилеп. 
Лица овластени за застапување и претставување на 

Здружението се: Бошевски Горан од Прилеп, со стан на 
ул. Јоска Јорданоски� бр. 3/17-Прилеп и Беличанец 
Игор од Прилеп со стан на ул. �Борка Спиркоски� бр. 
10-Прилеп. 
Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 26/2003. 
                                                                              (8583) 

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

19/2003 од 21.03.2003 година, во судскиот регистар на 
здруженија на граѓани и фондации ја запиша промена-
та на овластеното лице за застапување и претставување 
на Здружението на граѓани Аеро клуб �Прилеп�-При-
леп, чие основање е запишано со решение на Основни-
от суд во Прилеп Рег. Згф. бр. 58/99 од 21.01.1999 го-

дина, на начин што на местото на досегашното овла-
стено лице за застапување и претставување Славе Цр-
цороски од Прилеп, се запишува Илија Барлески од 
Прилеп, со живеалиште на ул. �Борка Лопач� бр. 27-
Прилеп. 
Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 19/2003. 
                                                                              (8586) 

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

21/2003 од 31.03.2003 година, во судскиот регистар на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша основа-
њето на Здружението на граѓани �Македонско-Руско 
Друштво� - Прилеп. 
Цели и задачи на �Македонско-Руско Друштво� - 

Прилеп се: 
- Унапредување на пријателството помеѓу двете др-

жави и народи; 
- Размена на мислења за соработка - пријателска, 

културна, спортска; 
- Спријателување - збратимување со еден од градо-

вите на Руската Федерација; 
- Соработка со други здруженија, организирање во 

повисоки форми на делување. 
Седиштето на Здружението е во Прилеп, на ул. 

�Пиринска� бр. 14, а неговата дејност е на подрачјето 
на Општина Прилеп и пошироко. 
Лице овластено за застапување и претставување е 

Сиљаноски Кире од Прилеп, ул. �Будимаш� бр. 18-в, 
Прилеп. 
Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 21/2003. 
                                                                              (8587) 

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

13/2003 од 21.03.2003 година, во судскиот регистар на 
здруженија на граѓани и фондации ја запиша промена-
та на овластеното лице за застапување и претставување 
на Здружението на граѓани Пинг-понгарски клуб �Мла-
дост� - Прилеп, чие основање е запишано со решение на 
Основниот суд во Прилеп Рег. Згф. бр. 76/99 од 27.01.1999 
година, на начин што на местото на досегашното овла-
стено лице за застапување и претставување Стеван Сте-
ваноски од Прилеп, се запишува Божидар Јочкоски од 
Прилеп, со живеалиште на ул. �Мирче Ацев� бр. 14-
Прилеп. 
Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 13/2003. 
                                                                              (8588) 

_______________________________________________ 
 

С Т Е Ч А Ј Н И   П О С Т А П К И 
 
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 

41/2003 од 27.03.2003 година, отвори стечајна постапка 
над должникот Земјоделска производна задруга �Стра-
га�, с. Витолиште ПО Витолиште, со седиште во с. Ви-
толиште, запишано во регистарска влошка бр. 2-796 со 
решение Срег. бр. 303/99 на Основен суд во Битола, со 
основна дејност - одгледување на житни растенија и 
други посеви и производство на семе од нив со жиро 
сметка бр. 300020000152810 во Комерцијална банка 
АД Скопје, филијала Прилеп. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува, но се заклучува поради немање на имот и идна 
неизбежна неликвидност. 
Од Основниот суд во Прилеп.                           (8569)  

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

52/2003 од 28.03.2003 година, отвори стечајна постапка 
над должникот Друштво за производство и трговија на 
големо и мало ПРОТО-98 Тошо ДООЕЛ Крушево, со 
седиште на ул. �Благој Целев� бр. 19, запишан во реги-
старска влошка бр. 01001408?-8-01-000 на Основен суд 
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во Битола, со основна дејност трговија на мало во про-
давници со мешовита стока, со жиро сметка бр. 
200000027235070 во Стопанска банка, филијала Кру-
шево. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува поради тоа што должникот должи само на  единс-
твениот основач. 
Од Основниот суд во Прилеп.                           (8570)  

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

46/2003 од 24.03.2003 година, отвори стечајна постапка 
над должникот Трговско друштво за трговија на големо 
и мало КАЛИРОЈА Александар ДООЕЛ увоз-извоз Под-
мол со седиште во Подмол, запишан во регистарска вло-
шка бр. 01008556?-8-01-000 на Основен суд во Битола, 
со основна дејност трговија на мало претежно со храна и 
пијалаци, со жиро сметка бр. 3000200001249-71 во Ко-
мерцијална банка филијала Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува, но се заклу-

чува поради тоа што должникот должи само на  единс-
твениот основач. 
Од Основниот суд во Прилеп.                           (8574)  

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

48/2003 од 20.03.2003 година, отвори стечајна постапка 
над должникот Трговско друштво за производство, тр-
говија и услуги на Алиоски Рамиз млин �Рамиз Коџа� 
увоз-извоз ДООЕЛ с. Житоше, со седиште во с. Жито-
ше, запишан во регистарска влошка бр. 01010347?-8-
03000 на Основен суд во Битола, со основна дејност 
производство на леб и печива во свежа состојба со жи-
ро сметка бр. 200000787394485 при Стопанска банка 
АД Скопје-филијала Крушево. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува, но се заклучува, бидејќи должникот нема имот ни 
за покривање на стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Прилеп.                           (8575)  

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 69/03 

од 27.02.2003 година, над Трговец поединец за трговија 
на мало со текстил �ГЕЛЕ КРИС� Цвета Спасевска Би-
тола ТП со дејност трговија и жиро сметка 40300-601-
965622 при Агенција за работа со блокирани сметки 
Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја 
заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                           (8571) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 73/03 

од 27.02.2003 година, над Друштвото за угостителство, 
трговија и услуги ПОЛИХРОНО Ивановска Олимпија 
увоз-извоз Битола ДООЕЛ, со дејност трговија на мало 
и жиро сметка 220911100036710 при Македонска банка 
АД Скопје-филијала Битола, отвори стечајна постапка, 
не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                           (8572) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 55/03 

од 27.02.2003 година, над Друштвото за производство, 
трговија и услуги АСА Пром увоз-извоз Битола ДОО-
ЕЛ, со дејност трговија на мало и жиро сметка 500-
0000003183-81 при Стопанска банка АД Битола, отво-
ри стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                           (8573) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 126/03 од 24.03.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над стечајниот  должникот Друш-
тво за трговија на големо и мало производство и услуги 

Моби-траде Љубинка ДООЕЛ експорт-импорт од Скоп-
је, со седиште  ул. �804� бр. 6,  со жиро сметка број 300-
000000390655, Комерцијална банка АД Скопје и реги-
старска влошка бр. 02015454?-8-01-000,  при регистарот 
на Основниот суд Скопје I- Скопје, и истата не се спро-
ведува. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот  долж-

ник Друштво за трговија на големо и мало производство 
и услуги Моби-траде Љубинка ДООЕЛ експорт-импорт 
од Скопје.  
По правосилноста на решението должникот да се брише 

од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I- Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.                (8612) 

___________ 
 
Се отвора стечајна постапка над должникот Трго-

вец-поединец Трговија на мало со непрехранбени про-
изводи Штанд ВЕРОНИКА Стојковска Панче Верица 
Велес, со седиште на ул. �Благој Ѓорев� бр. 98 и жиро 
сметка 41600-601-62088,  кај Агенцијата за блокирани 
сметки Велес, и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Трго-

вец-поединец Трговија на мало со непрехранбени про-
изводи Штанд ВЕРОНИКА Стојковска Панче Верица 
Велес, со седиште на ул. �Благој Ѓорев� бр. 98 и жиро 
сметка 41600-601-62088  кај Агенцијата за блокирани 
сметки Велес, 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, одделение за премер и катастар 
Велес, заради запишување во јавните книги и до Јавно-
то обвинителство. 
Да се објави оглас на огласната табла на судот и во 

�Службен весник на Република Македонија�. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд во Велес.                              (8617) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 142/03 од 31.03.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над стечајниот  должникот Друш-
тво за трговија и услуги  Т-Б Благоја и др. ДОО експорт-
импорт од Скопје, со седиште  ул. �Маџари� бр. 14-г во 
Скопје,  со жиро сметка број 210-0537503701-93 при Ту-
тунска банка АД Скопје и регистарска влошка бр. 
020304987?-3-01-000,  при регистарот на Основниот суд 
Скопје I- Скопје,  истата не се спроведува. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот  долж-

ник Т-Б Благоја и др. ДОО експорт-импорт од Скопје, со 
седиште  ул. �Маџари� бр. 14-б-г во Скопје,   
По правосилноста на решението должникот да се брише 

од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I- Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.                (8643) 

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

ние II. Ст. бр. 162/03  од 26.03.2003 година,  е отворена сте-
чајна постапка над  должникот Друштво за производство и 
промет на големо и мало ДЕЛФИН Надежда ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје, со седиште на  ул. �Трајко Бошковски-Тарцан� 
бр. 1,  и жиро сметка број 200-0000994465-26 при Сто-
панска банка АД Скопје, со регистарска влошка бр. 
02020981?-8-03-000,  и истата не се спроведува, и се зак-
лучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.                 (8651) 
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Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 31/2003 од 28.03.2003 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Друштво 
за земјоделство, производство, градежништво, тргови-
ја, угостителство, сообраќај и услуги БАС Боривое и 
др. ДОО експорт-импорт од Гостивар, но истата не се 
спроведува поради немање на имот, па отворената сте-
чајна постапка над должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.           (8661) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 32/2003 од 28.03.2003 година 
отворена е стечајна постапка над должникот Претприја-
тие за транспорт, трговија и услуги �ЕУРО-СПЕД� ЦО 
експорт-импорт од с. Беловиште-Гостиварско, но истата 
не се спроведува поради немање на имот, па отворената 
стечајна постапка над должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.           (8662) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 28/2003 од 27.03.2003 година 
отворена е стечајна постапка над должникот ТП за тр-
говија со прехранбени производи АРАФАТ Беадин Ос-
ман Џафери од с. Форино-Гостиварско, но истата не се 
спроведува поради немање на имот, па отворената сте-
чајна постапка над должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.           (8663) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 35/2003 од 27.03.2003 година 
отворена е стечајна постапка над должникот УНИВЕР-
ЗАЛ АХМС ДОО Претпријатие за производство, зана-
етчиство и трговија експорт-импорт од Гостивар, со се-
диште во с. Градец, но истата не се спроведува поради 
немање имот, па отворената стечајна постапка над 
должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.           (8664) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 17/2003 година од 28.2.2003 е отворена стечајна 
постапка на должникот Трговско друштво за произ-
водство, трговија, угостителство и услуги �ТЕПРОМ� 
Крсте ДООЕЛ увоз-извоз Тетово што се води при 
Агенцијата за блокирани сметки ПЕ Тетово, запишано 
при Основниот суд Скопје  I - Скопје под Трег. бр. 
7107/98 со регистарска влошка бр. 02007938-8-03-000 
од 27.1.1999 година. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

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

брише од регистарот на претпријатијата што се води 
при Основниот суд Скопје I-Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.           (8665) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 11/2003 година од 28.2.2003 е отворена стечајна 
постапка на должникот ТП �ФАФ ЕКСПРЕС� Салон за 
обувки Тетово Фарук Адем Јусуфи, ул. �А. Миладино-
ви� бр. 4 со жиро сметка бр. 41500-601-88810, што се 
води при Агенцијата за блокирани сметки ПЕ Тетово, 
запишано при Основниот суд Скопје  I - Скопје под 
Трег. бр. 491/00 со регистарска влошка бр. 02032893-6-
01-000 од 11.11.1998 година. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

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

брише од трговскиот регистар на претпријатијата што 
се води при Основниот суд Скопје I-Скопје. 
Од Основниот суд Тетово.           (8666) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 
Ст. бр. 16/2003 година од 28.2.2003 година е отворена 
стечајна постапка на должникот ТП Чајџилница 
�АКСАРАЈ�  Рамиз Зулбеар Белули Тетово, жиро сме-
тка 41500-601-88207 што се води при Агенцијата за ра-
бота со блокирани сметки ПЕ Тетово, запишано при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, под Трег. бр. 
3579/2000 со регистарска влошка бр. 02028934-6-09-
000 од 16.05.2000 година. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

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

брише од регистарот на претпријатијата што се води 
при Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.                         (8667) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 19/03 година од 28.2.2003 година е отворена 
стечајна постапка на должникот Бутик �Атекс� ТП Ше-
рифи Исмаил Ружди од Тетово со жиро сметка бр. 540-
000000-2192-84, што се води при Агенцијата со блоки-
рани сметки ПЕ Тетово, запишано при Основниот суд 
Скопје I - Скопје под Трег. бр. 5614/98 со регистарска 
влошка бр. 02005671-6-01-000 од 20.11.1998 година. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

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

брише од трговскиот регистар на претпријатијата што 
се води при Основниот суд Скопје I-Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.           (8668) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 13/2003 година од 28.2.2003 е отворена стечајна 
постапка на должникот Трговско претпријатие �Черен-
ко� ДОО Тетово, ул. �126� бр. 14, жиро-сметка 41500-
601-51932 што се води при Агенцијата за работа со 
блокирани сметки ПЕ Тетово, запишано при Окружен 
стопански суд-Скопје под Срег. бр. 20360/92 со реги-
старска влошка бр. 1-31790-0-0-0 од 22.01.1993 година. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

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

брише од регистарот на претпријатијата што се води 
при Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.           (8669) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 27/2003 од 31.03.2003 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ТП Усеин 
Емин Алиов т.п. од с. Коџалија, Радовиш, со жиро сме-
тка бр. 41310-601-64607 што се води во Агенцијата за 
блокирани сметки, но е одлучено истата да не се спро-
ведува поради немање на имот на должникот заради 
што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

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

претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тијата. 
Од Основниот суд во Струмица.          (8670) 

___________ 
 
Основниот суд во Кавадарци објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 83/02 од 31.03.2003 година, се отвора сте-
чајна постапка над должникот АД �ДОНЕ ПОПОВ� с. 
Конопиште-Кавадарци, со жиро-сметка бр. 41620-601-
65807, во Агенцијата за работа со блокирани сметки. 
За стечаен управник се именува судијата Трајана 

Дуброва, член на стечајниот совет. 
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За стечаен управник се определува Сане Сарафов, 

од Неготино, ул. �Едвард Кардељ� бр. 37, телефон: 
365-255. 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сме-

тано од денот на објавувањето на огласот во �Сл. вес-
ник на РМ�, да ги пријават своите побарувања кај сте-
чајниот управник. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена сме-

тано од денот на објавувањето на огласот во �Сл. вес-
ник на РМ� кај стечајниот управник да ги пријават сво-
ите разлачни права: на подвижните предмети и права 
на должникот кои не се запишани во јавните книги (ка-
тастарот), односно разлачните права на недвижностите 
на должникот кои се запишани во јавните книги (ката-
старот(. 
Во пријавите мора да се означат предметите над 

кои постои разлачно право, начинот и основот на зас-
новањето на тоа право како и обезбеденото побарува-
ње. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да не ги исполнуваат директно на должникот, ту-
ку на стечајниот управник на стечајниот должник. 
Се закажува рочиште на Собир на доверители за ис-

питување и утврдување на пријавените побарувања 
(испитно рочиште) и Собрание на доверители (изве-
штајно рочиште), на ден 12.05.2003 година со почеток 
во 10 часот во судница бр. 2 во Основниот суд во Кава-
дарци. 
Од Основниот суд во Кавадарци.          (8835) 

_______________________________________________ 
 

Л И К В И Д А Ц И И 
 
Ликвидаторот Блаже Петрушев од Скопје, ул. 

�Мариовска� бр. 15, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение II. 
Л. бр. 10/2003 од 4.02.2003 година, објавува дека 
Производно услужно претпријатие �ЗМАЈ КО-
МЕРЦ� Ц.О. увоз-извоз Скопје, со регистарски бр. 1-
49664-0-0-0, со седиште на ул. �Мариовска� бр. 15, 
со број на жиро сметка 40100-601-277150 отворена 
при ЗПП филијала Скопје-Агенција за блокирани 
сметки на учесниците во платниот промет Скопје, е 
во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (8513) 

___________ 
 
Ликвидаторот на Друштвото за производство, трго-

вија и услуги ЕЛЕКТРОБАТ Христо ДООЕЛ увоз-из-
воз Скопје, ул. �Првомајска� бб, по втор пат објавува 
дека друштвото е во ликвидација, по предмет Л. бр. 
278/02. 
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 

должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
15 дена по објавување на огласот во �Службен весник 
на РМ� до ликвидаторот Димитар Тодоровски, бул. 
�Кочо Рацин� бр. 74-Зелен Пазар, Скопје. 
Од ликвидаторот.                                                (8522) 

___________ 
 
Ликвидаторот Стојанова Светлана од Велес ул. 

�Самоборска� бр. 4, запишан во трговскиот-судскиот 
регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-
ние П. Трег. бр. 5163/2002 од 30.10.2002 година, обја-
вува дека Друштвото за производство на земјоделски 
производи, трговија и транспорт АГРО-СОКОЛ извоз-
увоз ДОО Велес, ул. �Маршал Тито� бр. 22 и со број на 
жиро сметка 200000000526023, отворена при Стопан-
ска банка АД Скопје, е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (8583) 

___________ 
 
Ликвидаторот Јованов Звонимир од Велес, ул. �9 

ноември� бр. 36, запишан во трговскиот-судскиот реги-
стар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
П. Трег. бр. 5538/2002 од 13.12.2002 година, објавува 
дека Друштвото за производство и промет со прехран-
бени производи СНУПИ-КОМПАНИ извоз-увоз ДОО 
Велес, ул. �Крсте Мисирков� бр. 28-1/1 и со број на 
жиро сметка 41600-601-79066 отворена при ЗПП - Фи-
лијала Велес, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (8584) 

___________ 
 
Ликвидаторот Јованов Звонимир од Велес, ул. �9 но-

ември� бр. 36, запишан во трговскиот-судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I- Скопје, со решение П. Трег. 
бр. 2511/2002 од 5.04.2002 година, објавува дека ЗАВО-
ДОТ ЗА УРБАНИЗАМ И АРХИТЕКТУРА САРМАЛЕ 
извоз-увоз Андреја и др. ДОО Велес, ул. �Борис Карпу-
зов� бр. 2 и со број на жиро сметка 200000001624160 отво-
рена при Стопанска банка АД Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (8582) 

___________ 
 
Ликвидаторот Јованов Звонимир од Велес, ул. �9 

ноември� бр. 36, запишан во трговскиот-судскиот реги-
стар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
П. Трег. бр. 4418/2002 од 26.12.2002 година, објавува 
дека Друштвото за откуп и производство на печурки и 
други земјоделски производи ШИД извоз-увоз Тоше 
ДООЕЛ Велес, нас. Тунел Т2, лам. Б/9 и со број на жи-
ро сметка 200000017732562 отворена при Стопанска 
банка АД Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (8581) 

___________ 
 
Ликвидаторот Јованов Звонимир од Велес, ул. �9 

ноември� бр. 36, запишан во трговскиот-судскиот 
регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со ре-
шение П. Трег. бр. 3489/2002 од 11.06.2002 година, 
објавува дека Друштвото за трговија на големо и ма-
ло ВИКИ-КОМЕРЦ Јованче ДООЕЛ увоз-извоз Ве-
лес, ул. �Благој Ѓорев� бр. 104 и со број на жиро 
сметка 200000033376237 отворена при Стопанска 
банка АД Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по об-
јавувањето на огласот во �Службен весник на РМ� 
до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната об-
јава. 
Од ликвидаторот.                                                (8579) 
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Ликвидаторот Балова Снежана дипл. ек. од Штип, 

ул. �Кочо Рацин� бр. 2, Штип, запишан во судскиот ре-
гистар при Основниот суд во Штип, со решение П. 
Трег. бр. 110/2003, објавува дека Друштвото за произ-
водство, промет и услуги Коп-Комерц ДОО с. Грдовци, 
Кочани со жиро сметка 200000014856512 при Стопанска 
банка и со број на жиро сметка 210045883550107 отво-
рена при Тутунска банка АД Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (8567) 

___________ 
 
Ликвидаторот Милан Богуновиќ од Скопје,  ул. �Иван 

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

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна  во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (8596) 

___________ 
 
Ликвидаторот Сотираки Хаџи-Лега од Скопје,  ул. �Иво 

Лола Рибар� бр. 74-4/2, запишан во судскиот регистар при 
Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје, со решение П.Трег. бр. 
717/2003 од 10.03.2003 година,  објавува дека Трговското 
друштво за интелектуални услуги, производство и тргови-
ја ФЕНИКС Мирјана и др. ДОО експорт-импорт Скопје, 
ул. �Ѓуро Стругар� бр. 11-а, со број на жиро-сметка 200-
0000991798-66 отворена при Стопанска банка АД  Скопје 
филијала Скопје, е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна  во рок од 30дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (8641) 

___________ 
 
Ликвидаторот Симјановска Тања дипл. правник од Те-

тово, ул. �120� лам. 3  локал 2, тел: 044/334-445, запишан во 
трговскиот регистар при Основниот   суд  Скопје  I -  Скоп-
је, со решение П.Трег. бр. 494/2003 од 18.02.2003 година,  
објавува дека Трговското друштво за производство, трго-
вија, угостителство и услуги БУЦЕ-ПРОМЕТ ДООЕЛ 
увоз-извоз Тетово, ул. �М. Тито� бр. 114/2,  е во ликвида-
ција.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна  во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (8660) 

_______________________________________________ 
 

Н О Т А Р С К И   О Г Л А С И 
 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-

ште, на сите субјекти со право на првенство на купува-
ње, сопственикот Ангелески Гроздан им нуди на про-
дажба нива 4 класа, од вкупно 640м2, устроена на К.П. 
бр. 6158/2, план 28, скица 49, во м.в. �Смилево�, запи-
шана во ПЛ број 1072 за КО Кучевиште, под следните 
услови: недвижноста продавачот ја нуди за вкупна це-

на од 70.500,00 денари. Рокот за плаќање е веднаш на 
денот на склучување на договорот. Купувачот го плаќа 
данокот на промет и трошоците за пренос на недвиж-
носта. 
Изјавите за прифаќање на понудата, понудените во 

писмена форма да ги достават до нотарот Верица Си-
моновска Синадинова, ул. �Џон Кенеди� бб, Скопје, во 
рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на 
оваа понуда. 
Доколку понудените не се јават во наведениот рок 

истите го губат правото на првенствено купување на 
предметната недвижност.            (8396) 

___________ 
 

Се продава недвижност: К.П. бр. 4279/1, нива, со 
вкупна површина од 9891м2, опишана во Имотен лист 
бр. 650 за КО Кукуречани, сопственост на Лепосава 
Велјановска од Скопје и Нинослав Велјановски од 
Скопје, за купопродажна цена од 0.25 евра, за еден ме-
тар квадратен или вкупна цена од 2.742 евра или денар-
ска противвредност од 153.310,00 денари. 
Се повикуваат лицата кои имаат право на предимс-

тво на купување и тоа сосопствениците, заедничките 
сопственици и соседите чие земјиште граничи со нед-
вижниот имот, предмет на продажбата во рок од 30 де-
на 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 предимс-
тво на купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Виолета Ангеловска, ул. �Јосиф Јосифов-
ски� бб, 7000 Битола.                      (8435) 

___________ 
 

Сопственикот Дивјакоски Димко од село Крушеа-
ни, врши продажба на недвижниот имот-земјоделско 
земјиште, заведено во поседовен лист број 19 за КО 
Крушеани, парцела број 2410, м.в. �Герамидница�, ли-
вада, класа 4, со површина од 5076 метри квадратни. 
Купопродажната цена изнесува 25.000, 00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците, сопствениците чие земјиште граничи со 
земјиштето што се разменува, во рок од 30 дена од де-
нот на објавувањето на огласот во �Службен весник на 
РМ�, писмено да се изјаснат за прифаќање на понуди-
те. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да де доставу-

ваат до нотарот Боге Дамески, ул. �Кузман Јосифоски� 
бр. 8, Прилеп.                                    (8436) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КО Камен 
Дол, К.П. бр. 107, план 004, скица 003, м.в. �Под Глава-
та�, култура-лозје, класа 3, со вкупна површина од 
4.134м2, сопственост на Ќиро Иговски од Кавадарци, 
евидентирано во Имотен лист бр. 209, за КО Камен 
Дол, издаден од државен завод за геодетски работи, 
Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 
100.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседи чие земјиште граничи со земјиште-
то кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во �Службен весник на 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 Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.             (8437) 

___________ 
 

Се продаваат: нива на К.П. број 1029, класа 3, со 
површина од 1698м2, во м.в. �Самурје�; нива на К.П. 
број 1031, класа 3, со површина од 2894м2, во м.в. �Са-
мурје�; нива на К.П. број 1135, класа 2, со површина од 
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1419м2, во м.в. �Карасница�; нива на К.П. број 1573, 
класа 2, со површина од 1358м2, во м.в. �Тапанче�, за 
КО Воѓани, Поседовен лист број 164, за цена од 8,00 
денари по метар квадратен, сопственост на Богданоски 
Светозар од с. Бела Црква. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците, како и сопствениците кои граничат со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од објавува-
њето на оваа понуда во �Службен весник на РМ�, да се 
изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го 
губат правото на првенство.  
Изјавите за прифаќање на понудите да ги доставу-

ваат до нотарот Стојаноска Елизабета, ул. �Јоска Јорда-
носки� бр. 2, Прилеп.                          (8438) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа 10/360 од 

К.П. бр. 3150/2-61-2 нива од 1 класа на м.в. �Бунарче� 
во површина од 3748  м2  запишана во П.Л. бр. 4205 за 
К.О. Гостивар, сопственост на Камбери Себаедин 
Еран, Камбери Недима Муртезан, Камбери Нудем Ер-
гин, Камбери вд. Недим Емсал и Догани Камбер Не-
врије сите од Гостивар за купопродажна цена од 
210.000,00 денари. 
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

Законот за земјоделското земјиште (�Службен весник 
на РМ� бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање (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 из-
јаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. �Кеј 
Братство� бр. 5-А.                                                     (8507) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К.П. 

бр. 697/2-3-5 ливада од 5 класа на м.в. �Огради� во по-
вршина од 400  м2  запишана во П.Л. бр. 576 за К.О. 
Здуње, сопственост на Јакупи Каримана Абдулбари од 
Здуње за купопродажна цена од 3.500,00 ЕУР, во де-
нарска противвредност.   
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

Законот за земјоделското земјиште (�Службен весник 
на РМ� бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање (заедничките сопственици, сосопствениците и 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 из-
јаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. �Кеј 
Братство� бр. 5-А.                                                     (8508) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа  цела К.П. 
бр. 9/87 нива од 5 класа на м.в. �Мезарлак� во површи-
на од 1300  м2  запишана во П.Л. бр. 2056 за К.О. Бањи-
ца, сопственост на Мурати Алил и Мурати Арзије од с. 
Долна Бањица, цела К.П. бр. 9/87-1 нива од 5 класа на 
м.в. �Мезарлак� во површина од 420  м2  запишана во 
П.Л. бр. 1851 за К.О. Бањица, сопственост на Мурати 
Арзије од с. Долна Бањица и цела К.П. бр. 9/87-2 нива 
од 5 класа на м.в. �Мезарлак� во површина од 420  м2  
запишана во П.Л. бр. 1852 за К.О. Бањица, сопственост 
на Мурати Алил од с. Долна Бањица (на лице место 
претставуваат една целина и како една целина се про-
дава) за купопродажна цена од 280.000,00 денари. 
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

Законот за земјоделското земјиште (�Службен весник 
на РМ� бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-

вање (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 из-
јаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. �Кеј 
Братство� бр. 5-А.                                                     (8509) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште сосопственост на 

Јакупи Абил, нива во К.О. Студеничани, заведена во 
Поседовен лист бр. 106 на КП 3640 план 7, скица 9, во 
место викано �ПИ МОРАНЕ� култура нива, класа 4, во 
површина 1048 м2, сопственост на продавачот, за купо-
продажна цена од 150 ден. по м2.  
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и непосредните соседи како и лица со пр-
венствено право на купување. Во спротивно го губат 
правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават 

до нотар Хакија Чоловиќ на ул. �Ниџе Планина� бр. 16, 
нас. Драчево - Скопје, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот.                                             (8527) 

___________ 
 
Сопственикот Стојчески Стојан Велко од Крушево 

врши продажба на недвижен имот - земјоделско земји-
ште заведено во Поседовен лист бр. 295 за КО Крушеа-
ни парцела, бр. 2643 место викано �Бревче� градина 
класа 3 со површина 4734 м2, купопродажната цена из-
несува 40.000,00 денари. 
Се повикуваат сопствениците чие земјиште граничи 

со земјиштето што се разменува во рок од 30 дена од 
денот на објавување на огласот во �Службен весник на 
Република Македонија�, писмено да се изјаснат за при-
фаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на 
првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до Стојчески Велко, ул. �Мише Ефтим� бр. 57-а, Кру-
шево.                                                                           (8528) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот и тоа: КП 2072 лозје 

4-та класа со површина од 2072 м2 на м.в. �Плагои-
на�, КП 2073 лозје 4-та класа со површина од 1.745 
м2 на м.в. �Плагајна� и КП 1630 лозје 3-та класа со 
површина од 1.777 м2 на м.в. �Габечки Дол�, сите во 
КО Добри Дол, сопственост на Боро Стојановски од 
Скопје. 
Се повикуваат сосопствениците како и сопствени-

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

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

до нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџов-
ска од Скопје, ул. �Иван Козаров� бр. 24, лок. 23 (ДТЦ 
�Стара Рампа�).                                                         (8530) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот, 1/2 идеален дел од нед-

вижен имот, кој се наоѓа на КП бр. 1147/19 план 5 ски-
ца 11, место викано �Песок�, нива, класа 3 со површи-
на од 490 м2, видно од Поседовен лист бр. 1737, КО Ра-
дишани, издаден од ДЗГР - Сектор за премер и ката-
стар Скопје, сопственост на Крстевски Драги за цена 
од 600.000,00 денари. 
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Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и граничарите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање 
на понудата. Во спротивно го губат правото на првенс-
твено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, Оп-
штина Чаир, ул. �Костурска� бр. 18/5-1, Скопје.   (8576) 

___________ 
 
Димовски Благој од Велес, ул. �Јовче Чучук� бр. 1, 

го продава следниот недвижен имот: култура ор. нива, 
2-ра класа со површина од 6601 м2 на КП бр. 3092, 
план 16, скица 46 во место викано �Папазија�; култура 
ор. нива, 2-ра класа со површина од 3290 м2 на КП бр. 
3106, план 16, скица 46 во место викано �Карамуслиќ�; 
култура ор. нива, 2-ра класа со површина од 1508 м2 на 
КП бр. 3116, план 16, скица 46 место викано �Карамус-
лиќ�; култура ор. нива, 2-ра класа со површина од 2480 
м2 на КП бр. 3116, план 16, скица 46 место викано �Ка-
рамуслиќ� и култура ор. нива, 3-та класа со површина 
од 2153 м2 на КП бр. 3169, план 17, скица 47 место ви-
кано �Карамуслиќ�, запишани во Поседовен лист бр. 
485 во КО Оризари, за цена од 30 денари за 1 м2. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-

ште, право на првенство на купување имаат заеднички-
те сопственици, сосопствениците и соседите кои грани-
чат со земјиштето што се продава, па се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
до нотарот Елена Мартинова од Велес, со седиште на 
ул. �Маршал Тито� бб. Во спротивно го губат правото 
на првенствено купување.                                        (8564) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за невладетелски залог ОДУ 

бр. 46/03 од 28.03.2003 година, со својство на извршна 
исправа, составена од нотарот Елена Мартинова од Ве-
лес, склучен помеѓу Друштвото за производство, про-
мет и застапување АГРОХЕМИЈА Балтовски Бранко 
ДООЕЛ Скопје, со седиште во Скопје на ул. �Франк-
лин Рузвелт� бр. 22, како заложен доверител и Тргов-
ското друштво за поледелско и сточарско производство 
КОСТИНЦИ АД увоз-извоз Прилеп, со седиште во 
Прилеп на ул. �Булевар Гоце Делчев� бб, како заложен 
должник, заради обезбедување на парично побарување 
на заложниот доверител во износ од 1.600.000,00 дена-
ри. Заснован е невладетелски залог од прв ред врз дел 
од идно производство во количина од 160.000 кгр. од 
иден принос на меркантилна пченица од реколтата за 
2002-2003 година посеана во површина од 52 ха во КО 
Браилово, на 15 ха во КО Костинци и 19 ха во КО Пе-
шталево, сопственост на заложниот должник, кој залог 
е запишан во Централниот регистар под идентифика-
ционен број 10620030000036.                                  (8565) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за невладетелски залог ОДУ 

бр. 45/03 од 27.03.2003 година, со својство на извршна 
исправа, составен од нотарот Елена Мартинова од Ве-
лес, склучен помеѓу Друштвото за производство, про-
мет и застапување АГРОХЕМИЈА Балтовски Бранко 
ДООЕЛ Скопје, со седиште во Скопје на ул. �Франк-
лин Рузвелт� бр. 22, како заложен доверител и Акцио-
нерското друштво за производство, трговија и услуги 
ЛОЗАР ИЗВОР ПОЛЕДЕЛСТВО АД Велес, со седи-
ште во Велес на ул. �Скопски Пат� бб, како заложен 
должник, заради обезбедување на парично побарување 
на заложниот доверител во износ од 853.020,00 денари, 
заснован е невладетелски залог од прв ред врз дел од 
идно производство во количина од 85.300 кгр. од иден 

принос на меркантилна пченица од реколтата за 2002-
2003 година посеана во површина од 773,8 ха во КО 
Извор, сопственост на заложниот должник, кој залог е 
запишан во Централниот регистар под идентификацио-
нен број 10620030000037.                                        (8566)  

___________ 
 

Над подвижниот имот линија за пакување кремови 
и течности составена од: товарен работен стол 1 мт. со 
притисок, пневматско полнење м/ц мод. ПНЕУС-ОМЕ 
комплет со ст. 30 Итс. кош со миксер, транспортна тра-
ка и сет резервни делови, линиска постројка за заштита 
на затварачи мод. ЛОАУТО, двострука машина за ети-
кетирање мод. АДЕСИВМАТИК 3/2 комплет со код 
принтер уред и сет делови за разни димензии на етике-
ти сопственост на ЗОГЛ ФИТОФАРМ ул. �Киро Дими-
шков� бр. 40-б Скопје, заснован е залог со Договор за 
залог ОДУ бр.39/03 од 31.03.2003 година, кај нотарот 
Петар Митков, во корист на заложен доверител Тутун-
ска банка АД Скопје за обезбедување парично побару-
вање во износ од 50.000 ЕУР.                                  (8602) 

___________ 
 

Се продава земјиште построено на КП.бр.781, план 
5, скица 76, на м.в. �Уши�, култура лозје 4 класа, со 
вкупна површина од 4167 м2 во КО Волково, сопстве-
ност на Нешиќ Мирослав од Скопје, според Поседовен 
лист бр. 138, за цена од 300,00 денари за метар квадра-
тен. 
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 прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Олга Димовска на ул. �Железничка� бр. 37-
а, Скопје.               (8646) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште К.П. бр. 480, план 
2, скица 3, м.в. �Бел Бунар�, култура овошна градина, 
класа 6, со површина од 2000 м2, запишана во Поседо-
вен лист бр. 445 за К.О. Крушопек, сопственост на Ма-
мути Али, за вкупна цена од 280.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

до нотарот Златко Николовски, бул. �Партизански 
одреди� бр.68 (барака 6), Карпош, Скопје.            (8652) 

___________ 
 

Сосопственикот Атанасоска Надежда од Скопје, ул. 
�487� број 9/15, врши продажба на својот недвижен 
имот - земјоделско земјиште, заведено во имотен лист 
број 34373, за КО Прилеп, парцела број 808, м.в. �По-
воденици�, нива класа 6, со површина од 5156 м2, купо-
продажната цена изнесува 20,00 денари за метар ква-
дратен. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците, сопствениците чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во �Службен весник на 
РМ�, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, 
во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-

ваат до нотарот Боге Дамески, ул. �Кузман Јосифоски� 
бр. 8, Прилеп.                                                            (8671) 
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Манев Бошко од Велес, ул. �Ленинова� бр. 19/35, го 

продава следниот недвижен имот: култура нива, 6-та 
класа, со површина од 1695 м2, на КП број 202, план 6, 
скица 14, во м.в. �Сливник�, култура нива, 6-та класа, 
со површина од 443м2, на КП број 203, план 6, скица 
14, во м.в. �Сливник�, култура ливада, 4-та класа, со 
површина од 643 м2, на КП број 204, план 6, скица 14, 
м.в. �Сливник�, култура ливада, 4-та класа, со површи-
на од 873 м2, на КП број 205, план 6, скица 14, м.в. 
�Сливник� и култура нива, 3-та класа, со површина од 
1296 м2, на КП број 206, план 6, скица 14, м.в. �Слив-
ник�, запишани во Поседовен лист број 15 во КО Ба-
њица, за вкупна купопродажна цена од 700 ЕУР во де-
нарска противвредност. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-

ште, право на првенство на купување имаат заеднички-
те сопственици, сосопствениците и соседите кои грани-
чат со земјиштето што се продава, па се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
до нотарот Елена Мартинова од Велес, со седиште на 
ул. �Маршал Тито� бб. Во спротивно, го губат правото 
на првенствено купување.                                        (8672) 

___________ 
 

Се продава недвижниот имот - земјоделско земји-
ште нива, класа 3 на КП 18392, во м.в. �Пат Бистрица� 
за КО Битола, во Имотен лист бр. 22384 за КО Битола 
и тоа една идеална половина или површина од 277 м2 
од вкупната површина која изнесува 554 м2, сопстве-
ност на Ристевски Пецо од с.Средно Егри, Битолско, за 
вкупна купопродажна сума од 75.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

до нотарот м-р Веселинка Здравкова од Битола, ул. 
�Мечкин Камен� бр.20, Битола.           (8673) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште во КО Вешје, пар-
цела број 169, во м.в. �Кочани�, пасиште со површина 
од 9557 м2, во КО Вешје, парцела број 384, во м.в. �Ко-
чани�, нива со површина од 1943 м2, во КО Вешје, пар-
цела број 385, во м.в. �Кочани�, нива со површина од 
791 м2, во КО Вешје, сопственост на Недев Сотир од 
Неготино, ул. �Киро Крстев� бр.30. Цена на продажба 
24.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�, писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, во спротивно го губат правото на пр-
венство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Маршал Ти-
то� бр.138.             (8674) 

___________ 
 
Врз основа на приватна исправа - договор за реги-

стриран залог на подвижни предмети, потврден од но-
тарот Нове Костовски од Скопје под ОДУ. бр. 143/03 
од 03.04.2003 година, заложниот должник Трговско 
друштво на големо и мало РИЕЛЛО Радица ДООЕЛ  
увоз-извоз Скопје со седиште на ул. �11 Октомври� бр. 
42, има заложено свои подвижни предмети - возила 
опишани во потврдената приватна исправа, во полза на 
заложниот доверител Комерцијална банка АД Скопје, 
кој залог е регистриран во Централниот регистар на 
Р.Македонија - Заложен регистар Скопје.              (8657) 

Врз основа на приватна исправа - договор за реги-
стриран залог на подвижни предмети, потврден од но-
тарот Нове Костовски од Скопје под ОДУ. бр. 143/03 
од 03.04.2003 година, заложниот должник Друштво за 
производство, трговија, услуги и градежништво РДЛ 
ПРОМ ДООЕЛ  увоз-извоз Скопје со седиште на ул. 
�Струмичка� бр. 14/2-1, има заложено свои подвижни 
предмети - возила опишани во потврдената приватна 
исправа, во полза на заложниот доверител Комерцијал-
на банка АД Скопје, кој залог е регистриран во Цен-
тралниот регистар на Р.Македонија - Заложен регистар 
Скопје.                                                                        (8658) 

___________ 
 
Врз основа на приватна исправа - договор за реги-

стриран залог на подвижни предмети, потврден од но-
тарот Нове Костовски од Скопје под ОДУ. бр. 144/03 
од 03.04.2003 година, заложниот должник Друштво за 
производство, туризам и услуги ДИПЛОМАТИК ТРА-
ВЕЛ Сашо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со седиште на 
ул. �Народен фронт� бр. 19, има заложено свој подви-
жен предмет - возило опишано во потврдената приват-
на исправа, во полза на заложниот доверител Комерци-
јална банка АД Скопје, кој залог е регистриран во Цен-
тралниот регистар на Р.Македонија - Заложен регистар 
Скопје.                                                                        (8659) 

___________ 
 
Се врши продажба на земјоделско земјиште во 

Скопје, построено на КО Стајковци, на КП 899, на м.в. 
�Терезина�, нива 4 класа. во површина од 3330 м2, за 
цена од 280,00 денари за метар квадратен, на која се со-
сопственици Спасовски Ацо, Спасовски Митар, Спа-
совски Стојадин и Спасовски Милан. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште 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 пра-
вото на првенство, 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Марковска-Дојчиновска Снежана, ул. �Пал-
миро Тољати� бр. 173.                          (8727) 

___________ 
 
Над недвижност-деловен простор, кој се наоѓа во 

Скопје, ул. �Даме Груев� бр. 3, со вкупна површина од 
240 м2 од кои зграда 1, влез 001, кат-приземје во повр-
шина од 141 м2 и зграда 1, влез 001, помошна просто-
рија-подрум во површина од 99 м2, кој имот лежи на 
КП бр. 13529, КО Центар 1, сопственост на должникот-
заложниот должник Друштво за авиосообраќај и тури-
зам ААМ ДОО Скопје со седиште на ул. �Градски Ѕид� 
блок 4/8, Скопје, видно во Имотен лист број 45487 из-
даден од ДЗГР-Сектор за премер и катастар Скопје, 
заснован е залог (хипотека) со нотарски акт Договор за 
залог (хипотека) врз недвижност од прв ред од страна 
на нотарот Нада Палиќ од Скопје, заведен под ОДУ бр. 
49/03 од 03.04.2003 година во корист на заложниот до-
верител Тутунска банка АД Скопје, за обезбедување на 
парично побарување во износ од 194.000,00 ЕУР. 

                                                                              (8766) 
___________ 

 
Над подвижни предмети сопственост на заложниот 

должник Друштвото за транспорт, трговија, угости-
телство и туризам, Гоце и Роберт Митревски �АУС 
МАК ТРАНС� увоз-извоз Битола ДОО со седиште на 
ул. �Буковски мост� бр. 1-а, Битола и тоа: вид 
VLEKAC, марка IVECO, тип LD 440 Е 42 Т/Р, број на 
шасија WJMM1VSJ004182744, број на мотор FIAT 
821042L4620464532, година на производство 1996 год., 
сила на моторот во KW (KS) 309,0, работна зафатнина 
во sm3, 13798, со рег. број ВТ 567-СВ, моторно возило 
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вид POLUPRIKOLKA, марка  KOEGEL, тип SN 24, 
број на шасија WK0SN0024X0727593, година на произ-
водство 1999, носивост 28.300 кг., со регистарски број 
ВТ 177-СС, е заснован залог, со Договор за залог (со 
својство на извршна исправа) заверен кај нотарот Вера 
Караманди од Битола, под ОДУ бр. 66/03 од 25.03.2003 
година, во корист на заложниот доверител Тутунска 
банка АД Скопје, за обезбедување на парично побару-
вање во износ од денарска противвредност на 7.000 
ЕУР, по Договор за кредит преку кредитна линија 
KFW бр. 050/030-Микро од 19.03.2003 година.     (8787) 

___________ 
 
Врз основа на нотарски акти Договор за залог, 

ОДУ.бр. 72/03 и 73/03 од 02.03.2003 година на нотарот 
Сашо Ѓурчиноски - Струга, склучени помеѓу Стопан-
ска банка а.д. Скопје како заложен доверител,  и ДТИ 
КИМИКО Струга ДОО како заложен должник, засно-
вано е заложно право од втор ред врз недвижниот 
имот: К.П. бр. 940/2 во м.в. �Мера�, објект 2169 м2 и 
двор во површина од 813 м2 и К.П. бр. 1093/2 во м.в. 
�Езерце�, објект во површина од 2644 м2 и двор во по-
вршина од 889 м2, по поседовен лист број 710 за К.О. 
Мороишта, и идна недвижност - магазин кој се гради 
на К.П. бр. 1093/4, К.О. Мороишта, во основа на обје-
ктот (основа на приземје) со димензии 41,94 х 20, 20 х 
12,25 х 41,95 и височина + 6,45 - тврда градба, и недви-
жен имот Погон за каси кој лежи на К.П. бр. 941/1 м.в. 
�Мера� по п.л. бр. 318 за К.О. Мороишта, во вкупна по-
вршина на погонот од 560 м2, и кој недвижен имот 
преставува прв дел - блок од старата хала (позната како 
стара хала на �Борис Кидрич�), составена од три дела - 
блока, како и врз подвижни предмети опишани како: 1. 
Машина за везење - ТАЈГИМА, една машина, инвента-
рен број 121, 2. Машина за траки - МАТЕКС, две ма-
шини, инвентарен број 262, 3. Машина за рупици - 
МАТЕКС - една машина, инвентарен број 206, 4. Ма-
шина за лајсни ТЕСАН, една машина, инвентарен број, 
701, 5. Машина за премотување - ТЕСАН, една маши-
на, инвентарен број 702, 6. Машина за кружно плетење 
- НОЕЛ, една машина, инвентарен број 188, 7. Машина 
за кружно плетење - БЕК,  три машини, инвентарен 
број 643, 644, 645.                                                     (8788) 

___________ 
 
Врз основа на приватна исправа договор за залог на 

подвижни предмети со својство на извршна исправа 
потврдена од нотарот Иво Серафимоски-Тетово под 
ОДУ 139/03 од 17.03.2003 година заложниот должник 
ТДПТУУ �ЦИЛЕ ТРАНС КОМПАНИ� Абдиселам и 
др. ДОО с. Челопек, општина Брвеница ги има заложе-
но своите подвижни предмети - две товарни возила и 
една полуприколка опишани во потврдената приватна 
исправа во полза на заложениот доверител �МЕРМЕ-
РЕН КОМБИНАТ� АД ФХЛ Прилеп кој залог е реги-
стриран во Централниот регистар на РМ - заложен ре-
гистар - Скопје на 20.03.2003 година со деловоден 
идентификационен број 10220030000062.             (8789) 
_______________________________________________ 

 
М А Л И   О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважечки следните документи: 
Пасош бр. 1287582 на име Враговски Кире, с. Д. 

Оризари, Битола.                                                       (7307) 
Пасош бр. 1513862 издаден од СВР-Скопје на име 

Абедин Стафа, ул. "П. Манџуков" бр. 199-б, Скопје.                                                                      Индекс на име Атанасоски Миланчо, ул. "Са-
моилова" бр. 5/10, Прилеп.                         (8757)          (8655) 

Пасош бр. 1441894/01 издаден од СВР-Куманово на 
име Љуљзим Љатифи, с. Виштица, Куманово.      (8686) 
Пасош бр. 1199768/99 издаден од СВР-Тетово на 

име Рамадани Идахије, с. Пирок, Тетово.          (8691) 

Пасош бр. 1234620 издаден од СВР-Скопје на име 
Александра Пачемски, ул. "Дете Татуличе" бр. 5-а, 
Скопје.                                                                (8731) 
Пасош бр. 908079 издаден од СВР-Скопје на име 

Бекир Назми, бул. "Благоја Стефковски" бр. 11-1/1, 
Скопје.                                                                (8740) 
Пасош бр. 1597699 издаден од СВР-Скопје на име 

Јансен Емин, ул. "Шуто Оризари" бр. 118, Скопје.                                
         (8759) 

Пасош бр.1158962/98 на име Лулзим Мамуди, с. 
Делогожда, Струга.                                        (8762) 
Пасош бр. 1357125 издаден од СВР-Скопје на име 

Исмет Алија, с. Брест, Скопје.                   (8763) 
Работна книшка на име Виолета Илијевска, Скопје.

                                                                      (8654) 
Работна книшка на име Шерифе Ибиши, с. Батин-

ци, Скопје.                                                       (8656) 
Работна книшка на име Кајевиќ Сејдефа, Скопје.                                

         (8729) 
Работна книшка на име Петковска Верка, ул. "Ко-

чанска" бр. 6/1-4, Битола.                                  (8733) 
Работна книшка на име Елхам Јонузи, с. Липково, 

Куманово.                                                       (8736) 
Работна книшка на име Јакимовска Даниела, 

Злетово, Пробиштип.                                        (8738) 
Работна книшка на име Кадриева Селвијан, ул. 

"Крушевска" бр. 1, Велес.                                  (8743) 
Работна книшка на име Колев Стојан, Радовиш. 
                                                                      (8746) 
Работна книшка на име Аднан Билали, с. Оризаре, 

Куманово.                                                       (8747) 
Работна книшка на име Бесиме Мемедалиева, ул. 

"В. Влаховиќ" бр. 125, Св. Николе.                   (8751) 
Работна книшка на име Канановска Биле, Битола.

                                                                      (8764) 
Работна книшка на име Мирјана Стојковиќ, Скопје.

                                                                      (8765) 
Воена книшка на име Јовица Илиевски, ул. "1" бр. 

127, Куманово.                                                 (8748) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Стиф 

Наумов"-Скопје на име Стефан Петровиќ, Скопје.                                
         (8681) 

Свидетелство на име Сервет Сулејмани, Тетово. 
                                                                      (8734) 
Свидетелство од 8 одделение на име Ситновски 

Петруш, с. Разловци, Делчево.                         (8737) 
Свидетелство на име Лагиме Јусуфи, Тетово. (8742) 
Свидетелство од 8 одделение на име Владимиров 

Борчо, Штип.                                                 (8744) 
Свидетелство од 5 одделение на име Петковски 

Марјанчо, Св. Николе.                                        (8749) 
Свидетелство од 6 одделение на име Виктор Ве-

личков, Св. Николе.                                        (8750) 
Свидетелство на име Крсте Атанасов, Пробиштип.

                                                                      (8754) 
Свидетелства на име Ивановиќ Радојко Дијана, Ве-

лес.                                                                      (8755) 
Свидетелство на име Момироски Рубинчо, Прилеп.

                                                                      (8758) 
Свидетелство од 7 одделение на име Џемаили 

Садула, Скопје.                                                       (8760) 
Свидетелство од 8 одделение на име Нехаљ Осма-

ни, Скопје.                                                       (8761) 
Индекс бр. 3573 издаден од Педагошки  факултет-

Скопје на име Милошевска Бранислава, Скопје.  (8728) 

Диплома издадена од ЕМУЦ "Никола Тесла"-Ско-
пје на име Додевски Боге, Скопје.                   (8730) 
Диплома на име Антонио Какров, ул. "К. Недел-

ковски" бр. 4, Гевгелија.                                  (8735) 
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Диплома од средно машинско училиште на име Ки-

рова Јулијана, ул. "Б. Камен" бр. 16, Штип.          (8745) 
Здравствена книшка на име Душко Митевски, с. 

Добрево, Пробиштип.                                        (8739) 
Студенска легитимација бр. 166/93 на име Ристеска 

Барбара, ул. "П. Чесноска"бр. 15,Прилеп.          (8756) 
Денарска штедна книшка бр. 1410101171679 изда-

дена од Охридска банка АД Охрид на име Никола 
Нестороски, ул. "Кеј Борис Кидрич" бр. 34, Струга.                                                                       - рок на испорака        15 бода; 

         (8741) 
_______________________________________________ 

 
И С П Р А В К А 

 
Во огласот на ИЦН Македонија за намалување на 

основната главница, објавен во "Службен весник на 
РМ" бр. 17/2003 година, на страна 22, во став 1, во сед-
миот ред наместо износот: "22.884,00 УСД" треба да 
стои износот: "22.884.000 УСД".   
_______________________________________________ 

 
Ј А В Н И   П О В И Ц И 

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

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комиси-
јата за јавни набавки  на Министерството за внатрешни 
работи, објавува  

 
ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 25/2003 

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

Македонија, ул. �Димче Мирчев� бб, 1000, Скопје. 
2. Предмет на набавката  
Чевли плитки со потенок ѓон  9.000 пара 
согласно Уредбата за униформа и делови на уни-

формата за припадниците на полицијата (�Службен 
весник на РМ� бр. 10/2000). 

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

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

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

 
II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Назив на понудувачот односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок 

на додадена вредност и други давачки кон државата), 
со вклучен превоз до набавувачот. 

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

потребно е да достави банкарска гаранција од првокласна 
банка во прилог во висината на бараниот износ. 

4 . Рок на испорака. 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (која пону-

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

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

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

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

изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на 
дејност.  

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

 
IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ: 
- квалитет                     40 бода; 
- цена                            30 бода; 

- начин на плаќање     15 бода. 
 
V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
- Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано 

од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во 
последното средство за јавно информирање. 

- Рокот на важноста на понудата да не е помал од 
60 дена од денот на нејзиното отворање. 

- Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од 
Законот за јавни набавки, понудите треба да ги доста-
ват во еден оригинален примерок кој треба да биде за-
верен и потпишан од одговорното лице на понудува-
чот. 

- Понудата и другата документација се доставуваат 
во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки, 
преку Писарницата на Министерството за внатрешни 
работи или лично до Комисијата  на 25.04.2003 година 
во 14,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во при-
суство на овластени претставници на понудувачите. 

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
односно кон кои не е приложена бараната придружна 
документација и ненавремена понуда, ќе се сметаат за 
нецелосни и нема да се разгледуваат. 

- Заедно со понудата понудувачот да достави и при-
мерок од бараниот производ. 

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат 
на телефон 112-141. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

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

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комиси-
јата за јавни набавки  на Министерството за внатрешни 
работи, објавува  

 
ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 26/2003 

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

Македонија, ул. �Димче Мирчев� бб, 1000, Скопје. 
2. Предмет на набавката  
- широк ремен со шнола, футрола за пиштол појас-

на, тактичка футрола за пиштол, футрола за резервен 
оквир, футрола за лисици, футрола за радио врска, фу-
трола, за клучеви, футрола за батериска лампа, држач 
за гумена палка изработени од материјал од синтетич-
ки влакна во црна боја                    -3.700 ком., 
согласно Уредбата за униформа и делови на уни-

формата за припадниците на полицијата (�Службен 
весник на РМ� бр. 10/2000). 

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

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

5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 18 од Законот за јавни набавки (�Службен 
весник на РМ� бр. 21/2002). 
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II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Назив на понудувачот односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок 

на додадена вредност и други давачки кон државата), 
со вклучен превоз до набавувачот. 

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

потребно е да достави банкарска гаранција од првокласна 
банка во прилог во висината на бараниот износ. 

4. Рок на испорака. 
 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (која пону-

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

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

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

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

изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на 
дејност.  

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

 
IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ: 
- квалитет                     40 бода; 
- цена                            30 бода; 
- рок на испорака        15 бода; 
- начин на плаќање     15 бода. 
 
V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
- Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано 

од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во 
последното средство за јавно информирање. 

- Рокот на важноста на понудата да не е помал од 
60 дена од денот на нејзиното отворање. 

- Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од 
Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават 
во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен 
и потпишан од одговорното лице на понудувачот. 

- Понудата и другата документација се доставуваат 
во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки, 
преку Писарницата на Министерството за внатрешни 
работи или лично до Комисијата  на 25.04.2003 година 
во 12,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во при-
суство на овластени претставници на понудувачите. 

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
односно кон кои не е приложена бараната придружна 
документација и ненавремена понуда, ќе се сметаат за 
нецелосни и нема да се разгледуваат. 

- Заедно со понудата понудувачот да достави и при-
мерок од бараниот производ. 

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат 
на телефон 112-141. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

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

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комиси-
јата за јавни набавки  на Министерството за внатрешни 
работи, објавува  

 
ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 27 /2003 

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

Македонија, ул. �Димче Мирчев� бб, 1000, Скопје. 
2. Предмет на набавката  
пасоши лични  80.000 ком. 

Согласно Правилникот на патни исправи и визи на 
државјани на Република Македонија, за начинот на фо-
тографирање на патни исправи и за водење на евиден-
ција (�Сл. весник на РМ� бр. 9/93), со квалитет и сте-
пен на заштита како постоечките. 

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

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

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

 
II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Назив на понудувачот односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок 

на додадена вредност и други давачки кон државата), 
со вклучен превоз до набавувачот. 

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

ЗЈН потребно е да достави банкарска гаранција од пр-
вокласна банка во прилог во висината на бараниот из-
нос. 

4. Рок на испорака. 
 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (која пону-

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

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

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

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

изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на 
дејност.  

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

 
IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ: 
- квалитет                     40 бода; 
- цена                            20 бода; 
- референца               10 бода; 
- рок на испорака        15 бода; 
- начин на плаќање     15 бода. 
 
V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
- Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано 

од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во 
последното средство за јавно информирање. 

- Рокот на важноста на понудата да не е помал од 
60 дена од денот на нејзиното отворање. 

- Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од 
Законот за јавни набавки, понудите треба да ги доста-
ват во еден оригинален примерок кој треба да биде за-
верен и потпишан од одговорното лице на понудува-
чот. 

- Понудата и другата документација се доставува-
ат во согласност со член 56 од Законот за јавни наба-
вки, преку Писарницата на Министерството за вна-
трешни работи или лично до Комисијата  на 
25.04.2003 година во 10,00 часот, кога ќе се отвораат 
понудите, во присуство на овластени претставници на 
понудувачите. 
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- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
односно кон кои не е приложена бараната придружна 
документација и ненавремена понуда, ќе се сметаат за 
нецелосни и нема да се разгледуваат. 

- Заедно со понудата понудувачот да достави и при-
мерок од бараниот производ. 

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат 
на телефон 112-141. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 16 став 1 и член 19 од Законот 

за јавни набавки ("Службен весник на РМ" број 
21/2002 - Пречистен текст), Комисијата за јавни наба-
вки на Министерството за финансии - Управа за јавни 
приходи - Скопје, објавува 

 
ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01/2003 

ЗА НАБАВКА НА ПОТРОШЕН КАНЦЕЛАРИСКИ 
МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА УПРАВАТА ЗА 

ЈАВНИ ПРИХОДИ ВО 2003 - ТА ГОДИНА 
 
1. НАБАВУВАЧ: 
Министерство за финансии - Управа за јавни 

приходи - Скопје, со седиште на бул. �Кузман Јосифов-
ски Питу� бр. 1 (Комплекс Банки), Скопје.   

 
2. ПОНУДУВАЧИ: 
Право да поднесе понуда има секое заинтересирано 

домашно правно или физичко лице кое е регистрирано 
за трговија со канцелариска опрема. 

 
3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА: 
Набавка на потрошен канцелариски материјал за 

потребите на Управата за јавни приходи (генерална ди-
рекција, регионални дирекции и даночни одделенија) 
во 2003 - та година, согласно Листата на потрошен кан-
целариски материјал. 
Понудувачите треба да достават понуда за предме-

тот на набавката во целост за сите глави од Листата. 
Понудите на понудувачите кои не ги содржат сите 

позиции од одделна глава во Листата, ќе се сметаат за 
некомплетни и нема да бидат разгледувани. 

 
4. НАЧИН НА ИСПОРАКА: 
Испораката на потрошниот канцелариски материјал 

ќе се врши сукцесивно според потребите на Набавува-
чот по претходно доставени порачки кои ќе содржат: 
вид, количина и место на испорака на потрошниот ма-
теријал.  

5. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ: 
- опис на понудениот потрошен канцелариски мате-

ријал (за секој артикал назив на производител, земја на 
потекло и сл.); 

- поединечна цена по единечна мера (парче, кутија, 
кочан, сет, рис, ролна) за секоја позиција од Листата, 
вкупна цена по количини со засметан ДДВ и други да-
вачки за секоја позиција од Листата,  вкупна цена за се-
која одделна глава од Листата и вкупна цена на пону-
дата, крајна, непроменлива до конечно исполнување на 
договорот, искажана во денари; 

- рок на испорака (искажан во денови, сметано од 
денот на доставување на порачката); 

- рок на плаќање (искажан во денови, сметано од де-
нот на доставување на фактура за извршена испорака). 
Понудите кои не ги содржат сите горенаведени пода-

тоци, односно, понудите во кои изнесените податоци не 
се искажани на бараниот, конкретен начин, ќе се сметаат 
за некомплетни и ќе бидат исклучени од понатамошна по-
стапка, односно, нема да бидат евалуирани (оценети). 

6. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
6.1. Придружна документација која понудувачот за-

должително треба да ја приложи кон понудата: 
- Извод од судска регистрација на дејноста (со зао-

кружување на дејноста за трговија на мало со канцела-
риска опрема); 

- Документ за бонитет на понудувачот издадена од 
централниот регистар согласно Правилникот за содр-
жината на документот за бонитет ("Службен весник на 
РМ" број 32/98 и 55/98); 

- Доказ од надлежен орган дека не е отворена по-
стапка за стечај или ликвидација, не постар од шест 
месеци; 

- Доказ од надлежен орган дека со правосилна пре-
суда не е изречена мерка за безбедност - забрана на вр-
шење на дејност, не постар од шест месеци, и  

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки не постара од 
шест месеци. 
Сите документи кои ја сочинуваат придружната до-

кументација треба да бидат доставени во оригинален 
примерок или како копија заверена од нотар, со исклу-
чок на изводот од судската регистрација кој може да се 
достави како копија. 

6.2. 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": 

- Список на главни испораки во претходната година 
со количини и примачи, заверен и потпишан од одго-
ворното лице; 

- Писмена изјава дека понудувачот располага со ма-
гацин и дека во секое време има доволно количество на 
потрошен канцелариски материјал во залиха, заверена 
и потпишана од одговорното лице; 

- Писмена изјава за подготвеноста на понудувачот 
што ќе биде избран за најповолен испораката да ја вр-
ши до генералната дирекција, регионалните дирекции 
и даночните одделенија на Управата за јавни приходи 
во Републиката.. 
Понудите кои не ги содржат сите горенаведени до-

кументи ќе се сметаат за некомплетни и ќе бидат иск-
лучени од понатамошна постапка, односно нема да би-
дат евалуирани (оценети). 

 
7. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ: 
- Цена   40 поени; 
- Квалитет   25 поени; 
- Рок на испорака  25 поени; 
- Рок и начин на плаќање 10 поени. 
Најповолниот понудувач ќе биде избран согласно 

член 27 став 1 алинеја 2 од Законот за јавни набавки, 
односно набавката ќе му се даде на економски најсил-
ниот понудувач во поглед на цената, квалитетот, рокот 
на испорака и рокот и начинот на плаќање. 

 
8. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ: 
Понудите треба да се достават најдоцна до објаве-

ниот ден и час на јавното отворање на понудите, а по 
истекот на наведениот рок нема да бидат разгледувани. 
Понудите треба да бидат доставени на начин про-

пишан со членовите 56 и 57 од Законот за јавни наба-
вки. 
Понудувачите, во согласно со член 57 став 1 од За-

конот за јавни набавки, понудите треба да ги достават 
во еден оригинален примерок кој треба да биде потпи-
шан и заверен од страна на одговорното лице на пону-
дувачот. 
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Понудите кои не ги содржат сите податоци назна-

чени во огласот, односно кон кои не е приложена бара-
ната документација ќе се сметаат за некомплетни и не-
ма да се разгледуваат. 
Понудите, во согласност со член 55 од Законот за 

јавни набавки, можат да се достават преку пошта, на 
адреса бул. �Кузман Јосуфовски Питу� бр. 1 (Комплекс 
Банки), Скопје или да се предадат во архивата на Упра-
вата за јавни приходи - Генерална дирекција - Скопје 
на втори кат најдоцна до 15.30 часот секој работен ден. 
Листата на потрошен канцелариски материјал што 

ќе се набавува во 2003 - та година во Управата за јавни 
приходи, понудувачите ќе можат да ја подигнат од де-
нот на објавувањето на Повторениот Отворен повик 
бр. 01/2003, секој работен ден од 08.00 часот до 15.30 
часот во архивата на Управата за јавни приходи - Гене-
рална дирекција - Скопје, втори кат. 
Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 

26.04.2003 година  во 12,00 часот во просториите на 
Управата за јавни приходи -  Генерална дирекција - 
Скопје, бул. �Кузман Јосифовски Питу� бр. 1 (Комп-
лекс Банки), Скопје, на втори кат. 
Претставниците на понудувачите кои ќе присуству-

ваат на јавното отворање на понудите на Комисијата за 
јавни набавки треба да и предадат писмено овластува-
ње од понудувачот. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 16 став 1 и член 19 од Законот 

за јавни набавки ("Службен весник на РМ" број 
21/2002 - Пречистен текст), Комисијата за јавни наба-
вки на Министерството за финансии - Управа за јавни 
приходи - Скопје, објавува 

 
ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02/2003 

ЗА ПЕЧАТЕЊЕ НА ОБРАСЦИ ЗА ПОТРЕБИТЕ 
НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ ВО  

2003-ТА ГОДИНА 
 
1. НАБАВУВАЧ: 
Министерство за финансии - Управа за јавни 

приходи - Скопје, со седиште на бул. �Кузман Јосифов-
ски Питу� бр. 1 (Комплекс Банки), Скопје.  

 
2. ПОНУДУВАЧИ: 
Право да поднесе понуда има секое заинтересирано 

домашно правно или физичко лице кое е регистрирано 
за печатење на обрасци и услужни дејности во врска со 
печатењето 

 
3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА: 
Печатење на обрасци за потребите на Управата за 

јавни приходи (генерална дирекција, регионални ди-
рекции и даночни одделенија) во 2003 година, согласно 
Листата на обрасци. 
Понудувачите треба да достават понуда за предме-

тот на набавката во целост (за секоја позиција од Ли-
стата). 
Понудите на понудувачите кои не ги содржат сите 

позиции од Листата, ќе се сметаат за некомплетни и не-
ма да бидат разгледувани. 

 
4. НАЧИН НА ИСПОРАКА: 
Испораката на печатените обрасци ќе се врши сук-

цесивно според потребите на Набавувачот по претход-
но доставени порачки кои ќе содржат: вид, количина и 
место на испорака. 

5. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ: 
- поединечна цена по единечна мера (парче, кутија, 

кочан, сет, рис, ролна) за секоја позиција од Листата, 
вкупна цена по количини со засметан ДДВ и други да-
вачки за секоја позиција од Листата и вкупна цена на 
понудата, крајна, непроменлива до конечно исполнува-
ње на договорот, искажана во денари; 

- рок на печатење (искажан во денови, сметано од 
денот на доставување на порачката); 

- рок на испорака (искажан во денови, сметано од 
денот на доставување на порачката); 

- рок на плаќање (искажан во денови, сметано од де-
нот на доставување на фактура за извршена испорака); 
Понудите кои не ги содржат сите горенаведени по-

датоци, односно, понудите во кои изнесените податоци 
не се искажани на бараниот, конкретен начин, ќе се 
сметаат за некомплетни и ќе бидат исклучени од пона-
тамошна постапка, односно, нема да бидат евалуирани 
(оценети). 

 
6. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
6.1. Придружна документација која понудувачот за-

должително треба да ја приложи кон понудата: 
- Извод од судска регистрација на дејноста (дејно-

ста која е предмет на набавката да биде заокружена, 
односно потцртана); 

- Документ за бонитет на понудувачот издадена од 
Централниот регистар согласно Правилникот за содр-
жината на документот за бонитет ("Службен весник на 
РМ" број 32/98 и 55/98); 

- Доказ од надлежен орган дека не е отворена по-
стапка за стечај или ликвидација - Потврда од надле-
жен суд, не постар од шест месеци; 

- Доказ од надлежен орган дека со правосилна пре-
суда не е изречена мерка за безбедност - забрана на вр-
шење на дејност, Уверение од надлежен суд Одделение 
за прекршоци, не постар од шест месеци, и  

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки  - Уверение, 
не постара од шест месеци. 
Сите документи кои ја сочинуваат придружната до-

кументација треба да бидат доставени во оригинален 
примерок или како копија заверена од нотар, со исклу-
чок на изводот од судската регистрација кој може да се 
достави како копија. 

 
6.2. 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": 

- Список на извршени услуги од овој вид во послед-
ните три години со називи на корисниците на услугите; 

- Опис на техничка опрема (технички постројки) со 
која располага понудувачот потребна за реализација на 
набавката и за обезбедување квалитет; 

- Список на вклучени технички лица; 
- Писмена изјава за подготвеноста на понудувачот 

што ќе биде избран за најповолен испораката да ја вр-
ши до генералната дирекција, регионалните дирекции 
и даночните одделенија на Управата за јавни приходи. 
Понудите кои не ги содржат сите горенаведени до-

кументи ќе се сметаат за некомплетни и ќе бидат иск-
лучени од понатамошна постапка, односно нема да би-
дат луирани (оценети). ева

 
7. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ: 
- Цена   40 поени; 
- Квалитет   25 поени; 
- Рок на испорака  25 поени; 
- Рок и начин на плаќање 10 поени. 
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Најповолниот понудувач ќе биде избран согласно 

член 27 став 1 алинеја 2 од Законот за јавни набавки, 
односно набавката ќе му се даде на економски најсил-
ниот понудувач во поглед на цената, квалитетот, рокот 
на испорака и рокот и начинот на плаќање. 

 
8. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ: 
Понудите треба да се достават најдоцна до објаве-

ниот ден и час на јавното отворање на понудите, а по 
истекот на наведениот рок, нема да бидат разгледува-
ни.  
Понудите треба да бидат доставени на начин про-

пишан со членовите 56 и 57 од Законот за јавни наба-
вки. 
Понудувачите, во согласно со член 57 став 1 од За-

конот за јавни набавки, понудите треба да ги достават 
во еден оригинален примерок кој треба да биде потпи-
шан и заверен од страна на одговорното лице на пону-
дувачот. 
Понудите кои не ги содржат сите податоци назна-

чени во огласот, односно кон кои не е приложена бара-
ната документација ќе се сметаат за некомплетни и не-
ма да се разгледуваат. 
Понудите, во согласност со член 55 од Законот за 

јавни набавки, можат да се достават преку пошта, на 
адреса бул. �Кузман Јосуфовски Питу� бр. 1 (Комплекс 
Банки) Скопје, да се предадат во архивата на Управата 
за јавни приходи, Генерална дирекција на II кат најдоц-
на до 15.30 часот секој работен ден или да се предадат 
на Комисијата за јавни набавки на самото место, но 
најдоцна до утврдениот ден и час на јавното отворање 
на понудите. 
Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 

24.04.2003 година во 12,00 часот во просториите на 
Управата за јавни приходи Генерална дирекција Скоп-
је, бул. �Кузман Јосифовски Питу� бб (Комплекс Бан-
ки), Скопје, на II кат.  
Претставниците на понудувачите кои ќе присуству-

ваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата 
за јавни набавки треба да и предадат писмено овласту-
вање од понудувачот. 
Листата на обрасци што ќе се набавува во 2003 го-

дина во Управата за јавни приходи, понудувачите ќе 
можат да ја подигнат од денот на објавувањето на 
отворениот повик, секој работен ден од 08.00 часот до 
15.30 часот во архивата на Управата за јавни приходи, 
Генерална дирекција, II кат. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ФОНД ЗА МАГИСТРАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ  

ПАТИШТА 
Регионален Проект за Патишта во Македонија 

 
ПОВИК ЗА ПРЕTКВАЛИФИКАЦИЈА 

(повторен) 
 
 

Изградба на Автопат Е-75 
Делница: СМОКВИЦА - ГЕВГЕЛИЈА, Фаза I 

км. 1145+250 - км. 1156+478 
 
Овој повик за претквалификација е изготвен соглас-

но препораките за набавки за овој проект, кои што се 
објавени во Procurement Oportunities од страна на 
EBRD: Препораки за набавки, на 24.10.2001. 

Фондот за магистрални и регионални патишта, во 
натамошниот текст: "Инвеститорот" има намера средс-
твата од заемот од Европската банка за обнова и развој, 
во натамошниот текст: "Банката", да ги намени за Реги-
оналниот Проект за Патишта во Македонија. 
За овој проект беше објавена претквалификација во 

декември 2001, но поради изминат долг период на вре-
ме истата со овој повик се повторува. 
Инвеститорот бара компаниите и компаниите здру-

жени за заеднички настап (Joint-Venture) кои ќе учес-
твуваат на претквалификацијата да поднесат понуди за 
следниот договор, кој ќе биде финансиран со дел од 
средствата од заемот: 

- Делницата Смоквица-Гевгелија, во должина од 
11.23 км е дел од Транс Европскиот Патен Коридор X. 
Во согласност со Главниот Проект, изработен од стра-
на на Scetauroute (Франција), предвидено е изградбата 
на оваа делница да биде извршена во 2 фази. Со овој 
договор се планира реализација на  фаза I, што значи 
изградба на еден нов коловоз, кој што е во непосредна 
близина на постојниот магистрален пат. Терен: рамни-
чарски. Предложен период за изградба: 24 месеци. 
Претквалификацијата и поднесувањето на понуди за до-

говорите кои ќе бидат финансирани со средствата од заемот 
добиен од Банката, е отворен за сите компании и здружени-
ја на компании за заеднички настап, од било која земја.  
Средствата од заемот од Банката не може да бидат 

употребени за плаќања на лица или ентитети или за би-
ло каков увоз на стока, ако таквото плаќање или увоз е 
забрането со одлука од Советот за Безбедност на Обе-
динетите Нации, презентирана во Глава VII од Повел-
бата на Обединетите Нации.  
Документите за претквалификација може да се доби-

јат на адресата наведена подолу во текстот, по плаќање на 
неповратна сума од 5000 македонски денари (МКД) или 
еквивалентен износ во конвертибилна валута.  
Компаниите кои на претходниот повик за овој про-

ект (декември 2001) имаат платено и подигнато  доку-
менти за претквалификација, на нивно писмено бара-
ње, ќе ги добијат бесплатно новите документи. 

 
За плаќање во МКД: 

Име и адреса на 
банката 

Комерцијална Банка - АД 
Скопје 
Кеј �Димитар Влахов� 4,  
1000 Скопје 

Сопственик на 
банковата сметка 

Фонд за магистрални и 
регионални патишта 

Жиро сметка 
Единствен даночен 
број 

300000001613049 
 
4030981217633 

 
Примател: ФОНД ЗА МАГИСТРАЛНИ И РЕГИО-

НАЛНИ ПАТИШТА - СКОПЈЕ 
СТОПАНСКА БАНКА  АД СКОПЈЕ 
"кеј Димитар Влахов"  4, Скопје, број на жиро сме-

тка:  40100 - 661 - 58, единствен даночен број:  
4030981217633 

 
За плаќање во конвертибилни валути: 

Bank name and Adress Narodna Banka na Republika 
Makedonija in 
Deutsche Bank Frankfurt 
Acc.no 9359332 
Adress: Taunusanlage 12-21 
60262 Frankfurt am Main 

Bank Account Holder Fund for National and Regional 
Roads 

Bank Account Number  25730 
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На барање, документите ќе бидат испратени по брза 

пошта, но Инвеститорот нема да прифати одговорност 
во случај на губење на документите или на задоцнета 
испорака. 
Претквалификационите документи мора да бидат 

целосно комплетирани и доставени на подолу наведе-
ната адреса, до 6 jуни 2003, до или пред 12:00 часот (по 
локално време). Документите кои ќе задоцнат ќе бидат 
одбиени или вратени неотворени до испраќачот. 
Заинтересираните компании можат да добијат до-

полнителни информации, како и да ги прегледаат и да 
ги добијат претквалификационите документи кај: г-дин 
Насте Спасовски, Помошник директор.  
ФОНД ЗА МАГИСТРАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ПА-

ТИШТА - СКОПЈЕ, ул. �Даме Груев� 14, 1000 Скопје, 
Република Македонија, тел: +389 2 118 - 044, факс:  
+389 2 220 - 535. 

___________ 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ФОНД ЗА МАГИСТРАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ  

ПАТИШТА 
 

ПОКАНА ЗА ПОНУДУВАЊЕ 
(Пакет 1) 

 
 

Дата:  _______________ 
Број на договор: _______________________ 

Број на заем/кредит 
од Светска банка: 

4439 - МК 

Име на заем/кредит 
од Светска банка: 

Транспортен секторски проект 
 

 
1. Фондот за магистрални и регионални патишта 

доби заем од Меѓународната банка за обнова и развој, 
за чинењето на Транспортниот Секторски Проект и 
има намера дел од средствата да ги искористи за по-
добни плаќања во рамките на Договорот за воведување 
на нови технологии за одржување на коловозите, Пакет 
1. Понудувањето е отворено за сите понудувачи од по-
добните земји, како што е дефинирано во Упатството: 
Набавки согласно ИБРД заеми и ИДА кредити (јануари 
1995, ревидирано jануари и aвгуст 1996, септември 
1997 и jануари 1999).   

2. Фондот за магистрални и регионални патишта 
повикува да се поднесат запечатени понуди од 
страна на подобни понудувачи, за изведба на: одр-
жување на коловози со нови технологии: микро-
пресвлеки, slurry seal и површинска обработка (око-
лу 47 км).       

3. Ќе се применуваат следните пост-квалификацио-
ни критериуми: 
Општо искуство: (i) временски период во градеж-

ната дејност, мин. 5 години, (ii) просечен годишен 
обрт за последните пет години, мин. 12 мил УС$ го-
дишно. 
Посебно градежно искуство: (i) потребен број на 

комплетирани слични договори: Успешно искуство 
во најмалку два проекти од слична природа и комп-
лексност со предложениот договор во тек на измина-
тите пет години, (ii) Минимум клучни стапки на 
производство: 500,000 м2 ладни мешавини годишно 
(микро-пресвлеки, slurry seal и површински обрабо-
тки),  
Персонал: Раководител на договорот, инженерот за 

квалитет на коловози и инженерот за материјали мора 
да имаат најмалку 10 години вкупно искуство, со нај-
малку 5 години искуство на слични работи, 

Опрема: Понудувачот треба да поседува или да има 
осигурен пристап до следната клучна опрема: (i) опре-
ма за нанесување на микро-пресвлеки, slurry seal и по-
вршински обработки (ii) опрема за гребење, (iii) лабо-
раторија, комплетно опремена за целосна контрола на 
квалитет,  
Финансиски можности: Понудувачот мора да при-

каже финансиски можности за да го задоволи мини-
мално потребниот проток на готовински средства во 
износ на 2 мил УС$, 
Здружувања за заедничко настапување (JV): Парт-

нерите во Здружувањето за заедничко настапување мо-
ра заедно за ги задоволат сите потребни критериуми. 
Број на Партнери во Здружувањето за заедничко наста-
пување е ограничен на три. 
Подизведување: е ограничено на максимум  25% од 

сите работи.  
4. Понудената документација (и дополнителните 

копии) може да се купат во: 
Фондот за магистрални и регионални патишта, ул. 

�Даме Груев� 14, 1 000 Скопје, Република Македонија. 
Тел: 389 2 118 044. Факс: 389 2 220 535, по плаќање на 
неповратен надомест од 300 евра (триста) евра, или во 
противвредност во локална валута, во износ од 18,500 
МКД, за секој комплет. Заинтересираните понудувачи 
може да добијат понатамошни информации на истата 
адреса. 

 
За девизно плаќање: 
Име и адреса на 
банката 

Народна банка на Република 
Македонија во Deutsche Bank 
Франкфурт 
Број на сметка: 9359332 
Адреса: Тaunusanlage 12-21 
60262 Frankfurt am Main 

Сопственик на 
банковната сметка 

Фонд за магистрални и 
регионални патишта 

Број на банковната 
сметка 

25730 

 
За денарско плаќање: 
Име и адреса на 
банката 

Комерцијална банка - АД 
Скопје 
Кеј �Димитар Влахов� 4, 
1000 Скопје 

Сопственик на 
банковната сметка 

Фонд за магистрални и 
регионални патишта 

Број на банковната 
сметка 
Единствен даночен 
број 

300000001613049 
 
4030981217633 

 
На барање, документите веднаш ќе бидат испратени 

по DHL, но нема да биде преземена никаква одговорност 
за губење на документите или за задоцнета испорака. 

4. Понудите треба да бидат со период на важност 
од 91 ден после денот на отворање на понудите, и мора 
да бидат придружувани со гаранција во износ од 60,000 
евра или во противвредност во конвертибилна валута, 
и треба да бидат доставени до:  
Фонд за магистрални и регионални патишта, ул. 

�Даме Груев� бр. 14, 4ти кат, соба бр. 9 (архива), 1 000 
Скопје, Република Македонија, до или пред 12:00 ча-
сот, на 21ви Мај, 2003, кога истите ќе бидат отворени во 
присуство на претставници на понудувачите кои сакаат 
да присуствуваат. 
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РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ФОНД ЗА МАГИСТРАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ  

ПАТИШТА 
 

ПОКАНА ЗА ПОНУДУВАЊЕ 
(Пакет 2) 

 
Дата:     

Број на договор:   
Број на заем/кредит 
од Светска банка: 

4439 - МК 

Име на заем/кредит 
од Светска банка: 

 

Транспортен Секторски  
Проект 
 

 
1. Фондот за магистрални и регионални патишта доби 

заем од Меѓународната банка за обнова и развој, за чине-
њето на Транспортниот Секторски Проект и има намера 
дел од средствата да ги искористи за законски плаќања во 
рамките на Договорот за воведување на нови технологии 
за одржување на коловозите, Пакет 2. Понудувањето е 
отворено за сите понудувачи од подобните земји, како 
што е дефинирано во Упатството: Набавки согласно 
ИБРД заеми и ИДА кредити (јануари 1995, ревидирано ја-
нуари и август 1996, септември 1997 и јануари 1999).  

2. Фондот за магистрални и регионални патишта 
повикува да се поднесат запечатени понуди од страна 
на подобни понудувачи, за изведба на: структурно за-
јакнување на постојните асфалтни коловози (околу 51 
км.) и одржување на коловози со нови технологии: ми-
кро-пресвлеки и површински обработки.  

3. Ќе се применуваат следните пост-квалификацио-
ни критериуми: 
Општо искуство: (i) временски период во градежна-

та дејност, мин. 5 години, (ii) просечен годишен обрт 
за последните пет години, мин. 20 мил. УС$ годишно, 
Посебно градежно искуство: (i) потребен број на 

комплетирани слични договори: Успешно искуство во 
најмалку два проекти од слична природа и комплекс-
ност со предложениот договор во тек на изминатите 
пет години, (ii) Минимум клучни стапки на производс-
тво: 120,000 тони топли асфалтни мешавини годишно, 
300.000 м2 ладни мешавини годишно (микро-пресвле-
ки, површински обработки),  
Персонал: Раководител на договорот, инженерот за 

квалитет на коловози и инженерот за материјали мора 
да имаат најмалку 10 години вкупно искуство, со нај-
малку 5 години искуство на слични работи, 
Опрема: Понудувачот треба да поседува или да има 

осигурен пристап до следната клучна опрема: (i) асфалтни 
бази со капацитет на производство од мин.1000 тони на 
ден, (ii) опрема за гребење (мин.2 ком.), (iii) асфалтни фи-
нишери (мин.2 ком.), (iv) опрема за нанесување на микро-
пресвлеки и површински обработки, (v) лабораторија, 
комплетно опремена за целосна контрола на квалитет,  
Финансиски можности: Понудувачот мора да при-

каже финансиски можности за да го задоволи мини-
мално потребниот проток на готовински средства во 
износ на 4 мил. УС$, 
Посебен услов: Понудувачите мора да прикажат 

способност и капацитет за работа на најмалку две неза-
висни локации во исто време. 
Здружувања за заедничко настапување (JV): Парт-

нерите во Здружувањето за заедничко настапување мо-
ра заедно за ги задоволат сите потребни критериуми. 
Бројот на партнери во Здружувањето за заедничко на-
стапување е ограничен на три. 
Подизведување: е ограничено на максимум  25% од 

сите работи. 

4. Понудената документација (и дополнителните 
копии) може да се купат во: 
Фондот за магистрални и регионални патишта, ул. 

�Даме Груев� 14, 1 000 Скопје, Република Македонија. 
Тел: 389 2 118 044; Факс: 389 2 220 535, по плаќање на 
неповратен надомест од 300 евра (триста) евра, или во 
противвредност во локална валута, во износ од 18,500 
МКД, за секој комплет. Заинтересираните понудувачи 
може да добијат понатамошни информации на истата 
адреса. 

 
За девизно плаќање: 

Име и адреса на 
банката 

Народна банка на Република 
Македонија во Deutsche Bank 
Франкфурт  
Број на сметка 9359332 
Адреса: Taunusanlage 12-21 
60262 Frankfurt am Main 

Сопственик на 
банковната сметка 

Фонд за магистрални и 
регионални патишта 

Број на банковната 
сметка 

25730 

 
За денарско плаќање: 

Име и адреса на 
банката 

Комерцијална банка - АД 
Скопје 
Кеј �Димитар Влахов� 4, 
1000 Скопје 

Сопственик на 
банковната сметка 

Фонд за магистрални и 
регионални патишта 

Број на банковната 
сметка 
Единствен даночен 
број 

300000001613049 
 
4030981217633 

 
На барање, документите веднаш ќе бидат испратени 

по DHL, но нема да биде преземена никаква одговорност 
за губење на документите или за задоцнета испорака. 

4.  Понудите треба да бидат со период на важност 
од 91 ден после денот на отворање на понудите, и мора 
да бидат придружувани со гаранција во износ од 
100,000 евра или во противвредност во конвертибилна 
валута, и треба да бидат доставени до:  
Фонд за магистрални и регионални патишта,  
ул. �Даме Груев� 14, 4ти кат, соба бр. 9 (архива),  
1 000 Скопје, Република Македонија, 
до или пред 12:00 часот, на 21ви мај, 2003, кога 

истите ќе бидат отворени во присуство на претставни-
ци на понудувачите кои сакаат да присуствуваат. 

___________ 
 
Врз основа на член 14-17 од Законот за јавни наба-

вки (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/2002), Комисијата за јавни набавки на Фондот за ло-
кални патишта и уредување на градежно земјиште при 
општина Неготино, објавува 

 
ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ  
НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач 
Фонд за локални патишта и уредување на градежно 

земјиште при општина Неготино, ул. �Ацо Аџи Илов� 
бр. 2 - Неготино. 

1.2. Предмет на набавка 
Изградба на горен строј (поплочување), на улиците 

�Страшо Пинџур� и �1-ви Мај� во Неготино. 
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2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Обемот на работите е даден во тендерската доку-

ментација која заинтересираните понудувачи можат да 
ја подигнат во општина Неготино секој работен ден од 
07,00 до 15,00 часот, без надоместок. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба исто така да содржи докази за 

економската и финансиската состојба како и техничка-
та способност на понудувачот согласно член 23 од За-
конот за јавни набавки. 

3.2. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 
достават следната придружна документација: 

- Извод од судската регистрација на дејноста; 
- Документација за бонитет издаден од Централни-

от регистар; 
- Потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки; 
- Доказ дека понудувачот не е под стечај во про-

цес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на 
безбедност-забрана за вршење дејност, издаден од 
страна на судот, согласно член 24 од Законот за јав-
ни набавки; 

- Референцна листа на досега извршени работи. 
Понудувачот да достави доказ за техничката 

способност, согласно член 23 од Законот за јавни 
набавки. 
Наведените документи потребно е да бидат доста-

вени во оригинален примерок или копие заверено од 
нотар и да не бидат постари од 6 месеци. 

 
4. Понудата треба да содржи единечна цена, која 

треба да биде конечна, со пресметан данок на додадена 
вредност. 

 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
5.1. Цена     30 поени; 
5.2. Рок за изедување на работата  20 поени; 
5.3. Техничка и кадровска опременост  20 поени; 
5.4. Начин на плаќање    10 поени; 
5.5. Референцна листа    20 поени. 
 
6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален 

примерок заверен и потпишан од одговорното лице на 
понудувачот согласно член 57 од Законот за јавни на-
бавки. 

6.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој со-
држи уште два затворени и запечатени пликови соглас-
но член 56 од Законот за јавни набавки. 
Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја 

носи ознаката �не отворај�, како и број на отворениот 
повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со 
која би можело да се идентификува понудувачот. Во 
средината на пликот треба да биде назначена адресата 
на набавувачот. 
Првиот внатрешен плик во кој е придружната доку-

ментација ја носи ознаката �документација�, вториот 
внатрешен плик во кој е понудата ја носи ознаката �по-
нуда�. 

6.3. Понудите можат да се доставуваат по пошта 
или лично на адреса на набавувачот Фонд за локал-
ни патишта и уредување на градежно земјиште при 
општина Неготино, ул. �Ацо Аџи Илов� бр. 2-Него-
тино. 

6.4. Рок на доставување на понудите е 15 дена од 
денот на објавувањето на отворениот повик. 

6.5. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот 
рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се 
разгледуваат. 

6.6. Јавното отворање на понудите во присуство на 
овластени лица ќе се изврши на 18.04.2003 година, во 
просториите на општина Неготино на адреса наведена 
во точка 6.3. во 12,00 часот. Отворање и проверка на 
понудите ќе врши Комисијата за јавни набавки на 
ФЛПУГЗ при општина Неготино. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Претставниците на понудувачите треба на Ко-

мисијата за јавни набавки да и предадат писмено овла-
стување од понудувачот за нивно учество на јавното 
отворање. 

7.2. Дополнителни информации понудувачите мо-
жат да добијат во просториите на општина Неготино 
секој работен ден од 09,00 до 14,00 часот, телефон 
043/361-045 и 043/361-161. 

 
                                            Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 17 од Законот за јавни наба-

вки (пречистен текст), Основниот суд од Струга, об-
јавува 

 
ОТВОРЕН  ПОВИК  БР. 1/2003 

ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ, ГРАДЕЖНО 
ЗАНАЕТЧИСКИ И ИНСТАЛАТЕРСКИ РАБОТИ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Основен суд од Струга. 
1.2. Предмет на набавката.  
Изведување на градежни, градежно занаетчиски и 

инсталатерски работи на објект: реконструкција на по-
стоен објект, доградба од северната страна (влез) и 
надградба над постојниот објект - зграда на Основниот 
суд во Струга. 

 
2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
Обемот и количините на работите се дадени во 

тендер-документацијата која заинтересираните пону-
дувачи може да ја подигнат во Основниот суд во 
Струга во периодот од 8,00  до 14,00 часот, секој ра-
ботен ден со уплата на износ од 3.000,00 денари (три 
илјади) денари во готово на благајната на Основниот 
суд во Струга. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да ги содржи сите барања при-

ложени во тендер-документацијата на соодветни места 
за пополнување. 

3.2. Понудувачот е должен да стави единечни цени 
за секоја позиција во приложениот предмет на работи-
те и вкупна вредност на работите без ДДВ и со ДДВ во 
денари. 

3.3. Понудувачот треба да ги прифати условите наз-
начени во тендер-документацијата за реализација на 
објектот. 

 
4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ШТО ПО-

НУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ДОСТАВИ 
4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот. 
4.2. Економско-финансиски бонитет од Централни-

от регистар - во оригинал или копија заверена од нотар. 
4.3. Техничко-технолошки бонитет согласно со 

член 25 од Законот за јавни набавки (пречистен 
текст). 
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Приходи од тековно работење 110.657 
  
Курсни разлики (нето) (5.600) 
Исправка на вредноста на 
сомнителни и спорни 
побарувања (нето) 

 
(14.098) 

Расходи од тековно работење (62.683) 
Добивка од тековното 
работење 28.276 
  
Данок од добивката - 
  
Нето добивка 28.276 

4.4. Извод од судска евиденција не постар од 6 ме-
сеци во оригинал или копија заверена од нотар, како 
доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес 
на ликвидација и не му е изречена мерка забрана за вр-
шење на дејност.  

4.5. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 

 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
5.1. Цена    40 бодови; 
5.2. Рок на изведување   30 бодови; 
5.3. Начин на плаќање   10 бодови; 

 5.4. Техничка и кадровска опременост 10 бодови; 
5.5. Референцна листа   10 бодови. 
 
6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Понудите се доставуваат согласно со член 55, 

56 и 57 од Законот за јавни набавки (пречистен текст). 
6.2. Рок за прием на понудите изнесува 15 дена од 

денот на последното објавување во јавните гласила. 
6.3. Понудите се доставуваат преку пошта, со пре-

давање во архивата на набавувачот или со предавање 
на Комисијата за јавни набавки на лице место, но нај-
доцна до денот и часот на јавното отворање. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Јавното отворање на понудите ќе се изврши во 

присуство на овластени претставници на понудувачите 
во сала 1 на Основниот суд во Струга. За терминот за 
јавното отворање заинтересираните понудувачи ќе би-
дат дополнително известени при подигањето на тен-
дерската документација. 
Дополнителни информации може да се добијат на 

тел. 046 781-608 или на приемното одделение во Судот. 
 

Комисија за јавни набавки 
_______________________________________________ 

 
 БИЛАНС НА УСПЕХ 

 
ЕУРОСТАНДАРД Банка АД Скопје 

 
 
Биланс на успех 
(сите износи се во илјада денари) 

Година завршена на
31 декември 2002 

Приходи од камата 98.473 
Расходи од камата (14.732) 
Нето приходи од камата 83.741 
  
Приходи од провизии и 
надоместоци 30.509 
Расходи од провизии и 
надоместоци (4.265) 
Нето приходи од провизии и 
надоместоци 26.244 
  
Курсни разлики (нето) - 
Останати приходи од тековно 
работење 672 

С О Д Р Ж И Н А 
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