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Врз основа на член 2 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за работните односи ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 40/2003), За-
конодавно-правната комисија на Собранието на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 4 декември 
2003 година, го утврди пречистениот текст на Законот 
за работните односи. 

Пречистениот текст на Законот за работните односи 
ги опфаќа: Законот за работните односи ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 80/93), Законот 
за изменување и дополнување на Законот за работните 
односи ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 14/95), Законот за изменување и дополнување на 
Законот за работните односи ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 53/97), Законот за изменува-
ње и дополнување на Законот за работните односи 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98), Законот за изменување и дополнување на Зако-
нот за работните односи ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 25/2000), Законот за изменување и 
дополнување на Законот за работните односи ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 50/2001), За-
конот за изменување и дополнување на Законот за ра-
ботните односи ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 25/2003) и Законот за изменување и допол-
нување на Законот за работните односи ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 40/2003) во кои е оз-
начено времето на нивното влегување во сила, Исправ-
ката на Законот за работните односи ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 3/94), Исправката на За-
конот за изменување и дополнување на Законот за ра-
ботните односи ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 59/97), Исправката на Законот за изменува-
ње и дополнување на Законот за работните односи 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
34/2000), Одлуката на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 4/99) и Одлуката на Уставниот суд на Република 
Македонија ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 78/2001). 

 
       Бр. 10-5411/2           Претседател на 
4 декември 2003 година    Законодавно-правната комисија  
            Скопје                на Собранието на Република 

             Македонија,  
   Цветанка Иванова, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 
(Пречистен текст) 

 
ГЛАВА I 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој закон се уредува остварувањето на правата, 

обврските и одговорностите на работникот и работода-
вецот од работен однос. 

Под работен однос, во смисла на овој закон, се под-
разбира договорен однос меѓу работникот и работода-
вецот, заради вршење на определени работи и оствару-
вање на правата и обврските од тој однос. 

Под работодавец, во смисла на став 2 на овој член, 
се подразбира: претпријатие и друго правно лице кое 
врши стопанска дејност, установа и друго правно лице 
кое врши дејност на јавна служба, државен орган и ор-
ган на единица на локалната самоуправа и друго до-
машно и странско физичко и правно лице кое вработу-
ва работници.  

Член 2 
Работниот однос се уредува со овој или со друг за-

кон и колективен договор.  
Член 3 

Работникот заснова работен однос доброволно на 
начин и под услови утврдени со закон и колективен до-
говор. 

Работниот однос може да престане само на начин и 
под услови утврдени со закон. 

 
Член 4 

Работникот е должен да ги исполнува обврските 
што произлегуваат од работниот однос. 

За повреда на работните обврски и причинетата 
штета, работникот одговара лично според одредбите на 
закон и колективен договор. 

 
Член 5 

Правата од работен однос утврдени со Уставот, за-
кон и колективен договор не можат да се одземат или 
ограничат со акти и дејствија на работодавецот. 

 
Член 6 

Работоводниот орган, односно законскиот застап-
ник на работодавецот, правата и обврските од работен 
однос, за времето додека е именуван на тоа работно 
место, односно додека ја врши должноста на застап-
ник, ги остварува кај работодавецот, според одредбите 
на овој закон и колективен договор. 

 
ГЛАВА II 

ЗАСНОВАЊЕ НА РАБОТЕН ОДНОС  
1. Услови за засновање на работен однос  

Член 7 
Работен однос може да заснова секое лице кое ги 

исполнува општите услови утврдени со овој и со друг 
закон и посебните услови утврдени со закон, колекти-
вен договор и акт на работодавецот. 

Работен однос може да заснова лице кое наполнило 
15 години возраст, а за вршење подземни работи во 
рудници 18 години возраст и кое има општа здравстве-
на способност за вршење на особено тешки, напорни и 
штетни по здравјето работи и други работи утврдени 
со закон и акт на работодавецот. 

Се смета дека инвалидно лице кое е оспособено за 
вршење на определени работи, има општа здравствена 
способност за вршење на тие работи. 

Странски државјанин и лице без државјанство зас-
нова работен однос под условите утврдени со овој и со 
друг закон.  

Член 8 
Општата здравствeна способност, како општ услов 

за засновање на работен однос, се утврдува со здрав-
ствен преглeд и се докажува со лекарско уверение. 
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Органот на државната управа надлежен за работите 
на здравството поблиску ги пропишува содржината и 
начинот на лекарскиот преглед за утврдување на оп-
штата здравствена способност, содржината и начинот 
на издавањето и важењето на лекарското уверение. 

 
Член 9 

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, политичкото или друго убеду-
вање, членување во синдикати, националното или со-
цијалното потекло, статусот на семејството, имотната 
состојба 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. 

 
2. Начин на засновање на работен однос  

Член 10 
Работодавецот потребата од работници може да ја 

задоволи со обезбедување работник преку: огласување 
на јавен оглас во дневниот печат на товар на работода-
вецот; објавување во службата надлежна за посредува-
ње при вработување без наплата; со посредување на 
службата за посредување при вработување преку упа-
тување на лица за вработување од евиденцијата на не-
вработените лица; обезбедување од страна на самиот 
работодавец без огласување со склучување и заверка 
на договор за работа и преку агенција за посредување 
при вработување со наплата од работодавец, во соглас-
ност со овој и со друг закон. 

 
Член 11 

Во јавна установа, јавно претпријатие и друго прав-
но лице што врши дејност на јавна служба, државен ор-
ган и орган на општината, односно градот Скопје при 
вработувањето се применува начелото на соодветна и 
правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на 
сите заедници, без да се нарушат критериумите на 
стручност и компетентност. 

Во јавна установа, јавно претпријатие и друго прав-
но лице што врши дејност на јавна служба, државен ор-
ган и орган на општината, односно градот Скопје по-
треба од работник се обезбедува со објавување на јавен 
оглас во најмалку два дневни весника од кои најмалку 
во по еден од весниците што се издаваат на македонски 
јазик и во весниците што се издаваат на јазикот што го 
зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат 
службен јазик различен од македонскиот јазик. 

По исклучок, за итни и неодложни работи, работен 
однос може да се заснова и без јавно огласување, но 
најмногу до 30 дена, со посредување на службата над-
лежна за посредување при вработувањето. 

 
Член 12 

Одлука за потреба од засновање на работен однос 
донесува работодавецот, органот или работник кого тој 
ќе го овласти. 

Работодавецот е должен во пријавата за потребата 
од работник до службата надлежна за посредување при 
вработувањето и во објавениот јавен оглас, да го наве-
де работното место што се пополнува, условите што се 
бараат за работното место, проверка на способноста за 
вршење на работите ако е тоа утврдено како услов за 
засновање на работен однос, времето на траење на јав-
ниот оглас и рокот во кој работодавецот ќе го изврши 
изборот, во согласност со закон. 

 
Член 13 

Избор од пријавените или упатените кандидати вр-
ши работодавецот, органот или работник кого тој ќе го 
овласти. 

Член 14 
Инвалидно лице заснова работен однос на начин и 

под услови утврдени со овој закон, ако со друг закон 
поинаку не е определено.  

Член 15 
Пред донесување на одлука за избор за определено 

работно место, може да се врши проверка на способно-
ста за вршење на работите на работното место на начи-
нот определен во колективен договор, ако тоа е утврде-
но како услов за засновање на работен однос, освен за 
приправници. 

Член 16 
Работен однос се заснова со склучување на договор 

за работа меѓу работникот и работодавецот. 
Договорот за работа се склучува во писмена форма 

по конечноста на одлуката за избор и се заверува во 
службата надлежна за посредување при вработувањето. 

Договорот за работа се чува во работните просто-
рии на работодавецот. 

Примерок од заверениот договор за работа работо-
давецот го доставува и на работникот.  

Член 17 
Работникот не може да стапи на работа пред да се 

склучи и завери договор за работа. 
Ако работникот неоправдано не отпочне да работи 

на денот определен во договорот за работа, се смета де-
ка не засновал работен однос. 

 
Член 18 

Договорот за работа содржи одредби особено за: 
работите за кои работникот заснова работен однос; 
траењето на работниот однос (на определено или на 
неопределено време); работите на работното место кои 
работникот ќе ги врши и местото во кое се вршат рабо-
тите; денот на стапување на работа; начинот на врше-
ње проверка на способноста за вршење на работите на 
работното место, ако е предвиден како посебен услов 
за засновање на работен однос; работното време; одмо-
рите и отсуствата; стручното оспособување и усовршу-
вање; висината на основната плата и рок на нејзината 
исплата и надоместоците; распоредувањето; заштитата 
при работа; престанокот на работниот однос и други 
права и обврски од работен однос во согласност со за-
кон и колективен договор. 

 
Член 19 

Службата надлежна за посредување при вработува-
њето е должна да води евиденција на склучените и за-
верени договори за работа и на барање на органот на 
инспекцијата на трудот, на службата на Фондот на пен-
зиското и инвалидското осигурување и на Фондот на 
здравственото осигурување на чие подрачје е седиште-
то на работодавецот, да им доставува податоци од еви-
денцијата на заверените договори за работа. 

 
3. Работна книшка  

Член 20 
Работник кој заснова работен однос има работна 

книшка. 
Работната книшка е јавна исправа која се води спо-

ред матичниот број на граѓаните и содржи општи пода-
тоци за работникот, за стручната подготовка, податоци 
за вработувањето на работникот и други податоци и 
служи за докажување на факти за остварување на пра-
вото кое е основа или услов за работење кај работода-
вецот. 

Член 21 
Работната книшка ја издава службата надлежна за 

посредување при вработувањето според местото на жи-
веење на работникот. 

Работната книшка се издава по писмено барање на 
лице кое навршило 15 години живот, освен на лицето 
кое е редовен ученик или редовен студент. 

Трошоците за издавање на работната книшка ги 
сноси барателот. 
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Член 22 
Со засновање на работен однос работникот ја пре-

дава работната книшка на работодавецот, која се чува 
во работните простории за времето додека трае работ-
ниот однос. 

При престанувањето на работниот однос, работода-
вецот е должен во работната книшка да го внесе време-
то на престанок на работниот однос и во рок од три де-
на по престанокот на работниот однос да му ја врати на 
работникот. 

Член 23 
Функционерот што раководи со органот на држав-

ната управа надлежен за работите на трудот донесува 
упатство за издавањето, содржината, пополнувањето, 
заменувањето, издавањето дупликат и образец на ра-
ботната книшка, како и за начинот на водењето на ре-
гистарот на работните книшки. 

 
4. Работен однос на неопределено  

и определено работно време  
Член 24 

Работен однос се заснова на време чие траење одна-
пред не е определено (работен однос на неопределено 
време). 

Член 25 
Работен однос може да се заснова за време чие тра-

ење однапред е определено (работен однос на опреде-
лено време) за вршење на работи кои по својата приро-
да траат определено време, со прекин или без прекин, 
до три години. 

Под прекин од став 1 на овој член не се смета пре-
кинот 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 26 

Работникот кој заснова работен однос на определе-
но време за вршење на сезонски работи, а кој ќе оства-
ри вкупно повеќе од 40 часа во работната недела во 
периодот во кој е во работен однос, тие часови на рабо-
та му се пресметуваат во работни денови со полно ра-
ботно време и се пресметуваат во работен стаж. 

 
5. Вршење работа дома  

Член 27 
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 деј-
ност на работодавецот или која е потребна за извршу-
вање 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 28 

Правата, обврските и условите кои зависат од при-
родата на работата дома, се уредуваат со договор за ра-
бота за вршење на работа дома. 

Договорот за работа од став 1 на овој член, покрај 
одредбите од член 18 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 29 

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 со друг пропис можат да се определат 
работи кои не смеат да се вршат како работа дома. 

 
6. Приправници  

Член 30 
Работодавецот може да заснова работен однос со 

невработено лице со завршен најмалку IV степен на 
стручна подготовка на неопределено или определено 
време како приправник, заради стручно оспособување 
за самостојно вршење на работи од својата струка.  

Член 31 
Приправничкиот стаж може да трае најдолго една 

година, ако со закон поинаку не е определено. 
Со колективен договор се утврдува времетраењето 

на приправничкиот стаж, начинот на стручното оспо-
собување, следење и оценување на приправникот, ви-
сината на платата и правото на другите надоместоци на 
приправникот. 

 
7. Распоредување на работник  

Член 32 
Работникот работи на работното место за кое засно-

вал работен однос. 
Во случаи утврдени со колективен договор работни-

кот може да биде распореден на секое работно место кое 
одговара на неговиот степен на стручна подготовка. 

Одлука за распоредување донесува работодавецот 
или работникот кого тој ќе го овласти. 

 
Член 33 

Работите на работното место работникот, по прави-
ло, ги врши во работните простории на работодавецот, 
а ако тоа го дозволува природата на работите може да 
ги врши и дома. 

Член 34 
Работникот може да се распореди од едно во друго 

место на работа ако оддалеченоста е помала од 50 ки-
лометри и ако му е обезбеден превоз до работа и од ра-
бота, со средства на јавниот сообраќај или со средства 
на работодавецот. 

Ако дејноста е од таква природа која бара работите 
да се извршуваат надвор од седиштето на работодаве-
цот (градежништво, монтажни работи, сообраќај и вр-
ски, геоистражувања и други работи), а оддалеченоста 
од местото за работа е поголема од 50 километри, ра-
ботникот може да се распореди во друго место на рабо-
та, доколку му е обезбедено соодвeтно сместување и 
исхрана, или превоз до работа и од работа во соглас-
ност со договорот за работа. 

 
ГЛАВА III 

ПРАВА НА РАБОТНИЦИТЕ И НИВНАТА  
ПОЛОЖБА 

 
1. Работно време  

Член 35 
Работното времe на работникот изнесува 40 часа во 

работната недела (полно работно време). 
Работодавецот може да вовeде работно врeме по-

кратко од 40 часа во работната нeдела во случаите и 
под условитe утврдени со овој закон (скратeно работно 
време). 
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Член 36 
Работодавецот може да воведе работно време по-

кратко од 40 часа во работната недела, кога работата е 
организирана во смени, но не пократко од 32 часа за 
работниците кои работат во смeни. 

Правата на работниците од став 1 на овој член се 
изeдначуваат со правата на работниците кои работат 40 
часа во работната недела. 

 
Член 37 

На работникот кој работи на особено тешки, напор-
ни и штетни по здравјето работи, а чие штетно влија-
ние врз неговото здравје, односно работна способност, 
не може во целост да се отстрани со заштитни мерки, 
работното време му се скратува сразмерно на штетното 
влијание врз неговото здравје, односно работна способ-
ност, но не пократко од 30 часа во работната недела, во 
согласност со колективен договор. 

Работното време од став 1 на овој член се смета ка-
ко полно работно време. 

Како особено тешки, напорни и штетни по здравје-
то работи се сметаат: особено тешка физичка работа; 
работа под зголемен атмосферски притисок; работа 
под зголемена бучавост; работа во вода или влага; ра-
бота изложена на јонизирачки зрачења; работа со бол-
ни од заразни болести и со заразни материјали; работа 
на хируршки интервенции во операциони сали; работа 
во областа на психијатријата; работа со лица со најте-
шки пречки во психичкиот развиток; работа во судска 
медицина и патолошка анатомија; работа со нагризу-
вачки материјали; работа на летачки персонал; балет-
ски изведби; музичари на дувачки инструменти, игра-
орци и оперски солисти. 

Одобрение за работа со скратено работно време за 
работите од став 3 на овој член дава органот на држав-
ната управа надлежен за работите на трудот, по прет-
ходно прибавено мислење на организацијата за меди-
цина на трудот и од инспекцијата на трудот. 

Работникот кој работи на работите од став 3 на овој 
член не може да работи подолго од утврденото покра-
тко работно време.  

Член 38 
Работодавецот може да утврди работно време по-

кратко од полното работно време за извршување на се-
којдневни работи од помал обем или за работи кога по-
требата или природата на работата тоа го бара. 

Работникот кој засновал работен однос во смисла 
на став 1 од овој член има права и обврски од работни-
от однос кои ги остварува во обем зависно од должина-
та на работата и резултатите од трудот, во согласност 
со колективен договор.  

Член 39 
Работникот кој работи на работно место за кое е 

предвидено работно време пократко од полното работ-
но време, може да заснова работен однос кај повеќе ра-
ботодавци и на тој начин да работи со полно работно 
време. 

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 40 
По исклучок, работното време на работник може да 

трае подолго од 40 часа во работната недела, но не по-
долго од 10 часа неделно во следниве случаи: 

1) за време на земјотрес, поплава, пожари, епидеми-
ја, епизоотија и друга виша сила или несреќа која се 
случила или која непосредно се заканува; 

2) за давање помош на друг работодавец на кој му 
се случила несреќа или непосредно му се заканува; 

3) кога е неопходно да се заврши започнатиот про-
цес на работа чиј прекин, со оглед на природата на тех-

нологијата и организацијата на работа, би предизвикал 
значителна материјална штета или загрозување на жи-
вотот или здравјето на луѓето; 

4) да се спречи расипување на суровини или мате-
ријали, односно да се отстрани дефектот на средствата 
за работа; 

5) да се замени ненадејно отсутен работник во про-
цесот на работата која трае непрекинато; 

6) да се започне или доврши итна медицинска (ху-
мана и ветеринарна) интервенција, или друга неодлож-
на здравствена мерка и 

7) завршување на итни и неодложни дејства на про-
цесот на работата. 

Во случаите од став 1 на овој член работникот е 
должен да работи и поднесувањето на приговор не го 
задржува извршувањето на одлуката. 

Работното време подолго од 40 часа во работната 
недела може да трае само онолку време колку што е 
неопходно потребно да се отстранат опасностите, од-
носно спречат штетните последици. 

Одлука за работа подолга од полното работно вре-
ме донесува работодавецот или работникот кого тој ќе 
го овласти.  

Член 41 
Работното време меѓу 22,00 часот и 6,00 часот на-

редниот ден, а во земјоделството меѓу 22,00 часот и 
4,00 часот наредниот ден се смета како ноќна работа. 

Работното време ноќе претставува посебен услов за 
работа при утврдувањето на правата на работникот. 

 
Член 42 

Прераспределбата на работното време може да се 
изврши кога тоа го бара природата на дејноста, однос-
но на работите и задачите, организацијата на работата, 
подоброто користење на трудот, порационалното кори-
стење на работното време и извршувањето на опреде-
лени работи и задачи во утврдените рокови. 

Во случаите од став 1 на овој член, прераспределба-
та на работното време се врши така што вкупното ра-
ботно време на работникот во просек да не биде подол-
го од 40 часа во работната недела во текот на годината. 

 
Член 43 

Распоредот на работното време во рамките на вкуп-
ното годишно работно време се утврдува со одлука на 
работодавецот, во согласност со колективен договор. 

 
Член 44 

Распоредот, почетокот и завршетокот на работното 
време во областите на сообраќајот и врските, прометот 
на стоки на мало, здравството, социјалната и детската 
заштита, предучилишно воспитување, образованието и 
другите нестопански јавни служби, комуналните дејно-
сти, угостителството, туризмот, занаетчиството и во 
други области се утврдува со закон или акт на органот 
на државната управа од соодветната област. 

 
2. Одмори и отсуства  

Член 45 
Работникот има право на одмор во текот на дневна-

та работа во траење од 30 минути. 
Одморот во текот на работата се организира на на-

чин на кој се обезбедува работата да не се прекинува 
ако природата на работата не дозволува прекинување 
на работата или ако се работи со странки. 

Времето за одмор од став 1 на овој член се засмету-
ва во работно време. 

Одморот од став на 1 овој член не може да се утвр-
ди на почетокот и на крајот на работното време. 

 
Член 46 

Работникот има право на одмор, меѓу два последо-
вателни работни дена во траење од најмалку 12 часа 
непрекинато. 
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За време на работа на сезонски работи, работникот 
има право на одмор од став 1 на овој член во траење од 
најмалку 10 часа непрекинато, а работник помлад од 18 
години во траење од најмалку 12 часа непрекинато. 

 
Член 47 

Работникот има право на неделен одмор во траење 
од најмалку 24 часа непрекинато, а ако е неопходно да 
работи на денот на својот неделен одмор, мора да му се 
обезбеди таков одмор во текот на наредната работна 
недела. 

Член 48 
Работникот има право на годишен одмор во текот 

на една календарска година во траење од најмалку 18, а 
најмногу 26 работни дена. 

Ако во календарската година во која засновал рабо-
тен однос, работникот нема една година работа, има 
право на годишен одмор во траење од по два работни 
дена за секој месец поминат на работа, но не повеќе од 
18 работни дена. 

Со грански колективен договор се определува дол-
жината на годишниот одмор за работници кои работат 
под посебни услови на работа, но не подолго од 36 ра-
ботни дена. 

Должината на годишниот одмор ја утврдува рабо-
тодавецот, особено врз основа на: должината на работ-
ното искуство, сложеноста на работите на работното 
место, условите за работа и здравствената состојба на 
работникот.  

Член 49 
Годишниот одмор по правило се користи во текот 

на календарската година. 
Годишниот одмор може да се користи и во два дела. 
Ако работникот го користи годишниот одмор во де-

лови, првиот дел го користи без прекин во траење од 
најмалку 12 работни дена во текот на календарската го-
дина, а вториот дел во непрекинато траење најдоцна до 
30 јуни наредната година. 

Годишниот одмор, односно првиот дел од годиш-
ниот одмор кој е прекинат или не е користен поради 
болест или породилно отсуство во календарската годи-
на, работникот има право да го користи до 30 јуни на-
редната година, под услов да работел најмалку шест 
месеци во годината која &  претходи на годината кога 
се вратил на работа.  

Член 50 
Распоредот на користењето на годишниот одмор го 

утврдува работодавецот или органот што тој ќе го 
определи во согласност со колективен договор. 

Работникот мора најмалку 30 дена пред користење-
то на годишниот одмор да биде известен за распоредот 
и траењето на годишниот одмор на начинот утврден со 
колективен договор. 

Еден ден од годишниот одмор работникот има пра-
во да го користи по желба, со обврска за тоа да го изве-
сти работодавецот во рокот определен со колективен 
договор. 

При определувањето на траењето на годишниот од-
мор, саботите се сметаат како неработни денови. 

Времето поминато на отслужување, односно дослу-
жување на воениот рок не се смета за прекин на работа 
за стекнување право на годишен одмор. 

Ако работникот повторно засновал работен однос 
во рок од осум дена од престанокот од претходниот ра-
ботен однос, не се смета за прекин на работа заради 
стекнување право на годишен одмор. 

 
Член 51 

Работникот не може да се откаже од правото на 
платен дневен, неделен и годишен одмор, ниту тоа пра-
во може да му се ускрати. 

 
Член 52 

Одобреното боледување во текот на користењето на 
годишниот одмор не се пресметува во годишниот одмор. 

За користењето на боледувањето работникот е дол-
жен во рок од 24 часа да го извести работодавецот. 

Член 53 
Работникот има право на отсуство од работа со на-

домест на плата и други права од работниот однос, во 
случаите и под условите утврдени со колективен дого-
вор, во согласност со овој закон. 

Одлука за отсуство од работа од став 1 на овој член, 
донесува работодавецот или друг работник кого тој ќе 
го овласти. 

Член 54 
Доброволен крводарител има право на два последо-

вателни слободни дена за секое давање крв. Слободни-
те денови се сметаат како да е на работа. 

 
Член 55 

Работникот има право на отсуство од работа со на-
домест на плата до седум работни дена во една кален-
дарска година во случаите и под условите утврдени со 
колективен договор, а особено при стапување во брак, 
смрт на член на потесното семејство, полагање на стру-
чен и друг испит за потребите на работодавецот. 

Ако работникот е упатен на стручно оспособување 
и усовршување, отсуството од став 1 на овој член може 
да изнесува и повеќе од седум работни дена. 

 
Член 56 

Работникот може да отсуствува од работа без надо-
мест на плата во случаите и под условите утврдени со 
колективен договор, но најдолго три месеци во текот 
на календарската година. 

За време на неплатеното отсуство на работникот му 
мируваат правата и обврските од работниот однос. 

 
Член 57 

Работникот кој поради заминување на отслужува-
ње, односно на дослужување на воениот рок престане 
да работи кај работодавецот, има право во рок од 30 
дена по отслужувањето, односно дослужувањето на во-
ениот рок да се врати на работа на работно место кое 
одговара на неговиот степен на стручна подготовка од 
определен вид занимање. 

 
Член 58 

Работникот кој е упатен на работа во странство во 
рамките на меѓународно-техничка или просветно-кул-
турна и научна соработка, во дипломатски и конзулар-
ни претставништва, на стручно усовршување или обра-
зование со согласност на работодавецот, има право во 
рок од 30 дена од денот на престанувањето на работата 
во странство да се врати на работа кај работодавецот 
на работно место кое одговара на неговиот степен на 
стручна подготовка од определен вид занимање. 

На работникот чиј брачен другар е упатен на работа 
во странство во рамките на меѓународно-техничка или 
просветно-културна и научна соработка, во дипломатски 
и конзуларни претставништва на негово барање, му ми-
руваат правата и обврските од работен однос и има пра-
во во рок од 30 дена од денот на престанувањето на ра-
ботата на неговиот брачен другар во странство да се вра-
ти на работа кај работодавецот на работно место кое од-
говара на неговиот степен на стручна подготовка. 

За време на отсуството од работа, во смисла на ста-
вовите 1 и 2 од овој член, мируваат правата и обврски-
те од работен однос, освен правата и обврските за кои 
со закон поинаку е определено.  

Член 59 
Работникот кој е избран или именуван на државна 

или јавна функција, утврдена со закон, а чие вршење ба-
ра привремено да престане да работи кај работодавецот, 
има право, во рок од 30 дена по престанувањето на 
функцијата што ја вршел, да се врати на работно место 
кое одговара на неговиот степен на стручна подготовка. 

 
3. Заштита на работниците при работа  

Член 60 
Работодавецот е должен да ги обезбеди потребните 

услови за заштита при работа во согласност со овој, со 
друг закон и колективен договор. 
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Работникот остварува заштита при работа во соглас-
ност со пропишаните мерки и нормативи за заштита при 
работа во согласност со закон и колективен договор. 

Работникот е должен да се придржува кон мерките 
за заштита при работа и работите на работното место 
да ги врши со внимание заради обезбедување на својот 
живот и здравје, како и на животот и здравјето на дру-
гите работници и граѓаните. 

 
Член 61 

Работодавецот е должен да го запознае работникот 
со сите опасности на работа и со правата и обврските во 
врска со заштитата при работата и условите за работа. 

Работникот има право да одбие да работи ако му се 
заканува непосредна опасност по животот или здравје-
то, поради тоа што не се спроведени пропишаните мер-
ки за заштита при работа. 

Во случајот од став 2 на овој член, работодавецот е 
должен веднаш да преземе мерки за отстранување на 
непосредната опасност за животот, односно за здравје-
то на работникот. 

 
Член 62 

Работодавецот е должен земајќи ги предвид науч-
ните методи и современи достигнувања да го организи-
ра процесот на трудот на начин со кој се обезбедува си-
гурност при работата и заштитата на здравјето на гра-
ѓаните, односно да создава услови за работа и да ги 
преземе пропишаните мерки и нормативи и други оп-
што признати мерки за заштита при работата со кои се 
обезбедува психофизичкото здравје и личната безбед-
ност на работниците и граѓаните. 

 
4. Посебна заштита на жената, младината  

и инвалидните работници 
 

Член 63 
Работничка за време на бременост, раѓање и мај-

чинство има право на отсуство од работа во траење од 
девет месеци непрекинато, а доколку роди повеќе деца 
(близнаци, тројка и слично) една година. 

Врз основа на наод од надлежниот здравствен ор-
ган, работничката може да го започне породилното 
отсуство 45 дена пред раѓање, а задолжително 28 дена 
пред раѓање. 

Работничка која посвоила дете има право на отсус-
тво до наполнување на девет месечна возраст на дете-
то, а доколку посвои повеќе деца (две или повеќе) една 
година. 

Работничка која посвоила дете со навршена девет 
месечна возраст, но не постаро од пет години има пра-
во на отсуство од работа во траење од три месеци. 

За време на користењето на породилно отсуство од 
ставовите 1 и 3 на овој член, работничката има право 
на надомест на плата според прописите за здравствена 
заштита.  

Член 64 
Работничката која користи породилно отсуство, ако 

сака, може да се врати на работа и пред истекот на тра-
ењето на породилното отсуство. 

Работничката од став 1 на овој член , покрај право-
то на плата има право и на надомест на плата за поро-
дилно отсуство во висина од 50% од утврдениот износ 
на надоместокот за породилно отсуство, според пропи-
сите за здравствена заштита. 

 
Член 65 

Таткото на детето може да го користи правото од 
член 63 на овој закон во случај на смрт на мајката, ако 
таа го напушти детето или ако поради оправдани при-
чини е спречена да ги користи тие права. 

Посвоителот на дете ги има под еднакви услови со-
одветните права за родителите од членовите 63 и 64 на 
овој закон. 

Член 66 
Ако работничката роди мртво дете или ако детето 

умре пред истекот на породилното отсуство, има право да 
го продолжи породилното отсуство за време колку што, 
според наодот на лекарот е потребно да закрепне од раѓа-
њето и од психичката состојба предизвикана со губењето 
на детето, а најмалку 45 дена, за кое време &  припаѓаат 
сите права по основа на породилното отсуство. 

За време на отсуството од став 1 на овој член и член 
63 став 2 на овој закон, работничката има право на надо-
мест на плата според прописите за здравствена заштита.   

Член 67 
Работничка за време на бременост или со дете до 

две години возраст не може да работи подолго од пол-
ното работно време, ниту ноќе. 

По исклучок од одредбата на став 1 на овој член, 
работничката со дете постаро од една година може да 
работи ноќе само врз основа на нејзино барање. 

Самохран родител којшто има дете помало од се-
дум години, или дете тежок инвалид може да работи 
подолго време од полното работно време или ноќе са-
мо врз основа на негова писмена согласност. 

 
Член 68 

Еден од родителите на потешко хендикепирано де-
те има право да работи со половина од полното работ-
но време, ако двајцата родители се во работен однос 
или ако родителот е самохран, врз основа на наод од 
надлежна лекарска комисија, ако детето не е сместено 
во установа за социјално-здравствено згрижување. 

Скратеното работно време од став 1 на овој член се 
смета како полно работно време, а правото на надомест 
на плата се исплатува според прописите за социјална 
заштита. 

Член 69 
Работник помлад од 18 години и работничка не мо-

же да работи на работно место на кое претежно се вр-
шат тешки физички работи, работи под земја или под 
вода, ниту на други работи кои би можеле штетно и со 
зголемен ризик да влијаат на здравјето и животот, 
утврдени со колективен договор.  

Член 70 
На работникот помлад од 18 години му се обезбеду-

ва годишен одмор според основите и мерилата со кои 
се утврдува должината на годишниот одмор на другите 
работници, зголемен за седум работни дена. 

 
Член 71 

Работничка од областа на индустријата и градеж-
ништвото не може да се распореди на работа ноќе, ако 
работата во тоа време би оневозможила да оствари од-
мор од најмалку седум часа во времето меѓу 22,00 ча-
сот и 5,00 часот наредниот ден. 

Забраната од став 1 на овој член не се однесува на 
работничка која има посебни овластувања и одговор-
ности или која врши работи на здравствена, социјална 
и друга заштита на работници. 

По исклучок од одредбата на став 1 на овој член, на 
работничка може да &  се определи да работи ноќе ко-
га е неопходно да се продолжи работата прекината од 
виша сила и кога е потребно да се спречи штета на су-
ровини или на друг материјал. 

Работничката може да биде распоредена на работа 
ноќе и кога тоа го бараат особено сериозни економски, 
социјални и слични околности под услов работодавецот 
за воведувањето на таква работа да добие согласност. 

Согласноста од став 4 на овој член ја дава органот 
на државната управа надлежен за работите на трудот. 

 
Член 72 

На работник помлад од 18 години не може да му се 
определи да работи подолго од полното работно време. 

Со колективен договор на работникот од став 1 на 
овој член може да му се утврди работно време пократ-
ко од полното работно време. 
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Член 73 
Работник помлад од 18 години кој работи во обла-

ста на индустријата, градежништвото или сообраќајот 
не може да работи ноќе меѓу 22,00 часот и 6,00 часот 
наредниот ден. 

По исклучок, кога тоа го бара јавниот интерес пора-
ди особено тешки околности, на работник кој не напол-
нил 18 години може да му се определи да работи ноќе, 
под условите под кои на другите работници може да им 
се определи да работат ноќе, со согласност на органот на 
државната управа надлежен за работите на трудот. 

 
Член 74 

Инвалид на трудот има право на скратено работно 
време, распоредување, односно вработување на друга 
соодветна работа, преквалификација или доквалифика-
ција, како и право на соодветен паричен надоместок во 
врска со користење на тие права, во согласност со про-
писите за пензиско-инвалидско осигурување. 

Работник со изменета работна способност и работ-
ник кој работи на работи на кои постои опасност од на-
стапување на инвалидност има право на распоредување 
на соодветно работно место. 

Во случаите од ставовите 1 и 2 на овој член, рабо-
тодавецот е должен на работникот да му обезбеди ра-
ботно место за кое е оспособен под условите и на начи-
нот утврдени со колективен договор. 

 
5. Плата и надоместоци на плата  

Член 75 
Работникот има право на плата. 
Платата на работникот му се обезбедува од средс-

твата на работодавецот сразмерно на извршената рабо-
та, како и придонесот на работникот во создавањето на 
добивката, во согласност со условите и критериумите 
утврдени со закон и колективен договор. 

 
Член 76 

Платата на работникот за работа со полно работно 
време не може да биде пониска од најниската плата 
утврдена за одделни степени на сложеност според за-
кон или колективен договор. 

 
Член 77 

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 78 

Платата се пресметува и исплатува најмалку еднаш 
месечно. 

Платата на работникот за тековниот месец се исп-
латува во паричен износ. 

Придонесите и даноците на платата на работникот 
ги плаќа работодавецот со исплата на платата. 

Работодавецот е должен да води евиденција за 
пресметаната и исплатената плата, надоместоците и на 
исплатените придонеси од плата, а на работникот да му 
издава потврда за исплатената плата, односно надоме-
стоците и придонесите од плата.  

Член 79 
На работникот му припаѓа надомест на плата за 

време на отсуство од работа под услови и во висина 
утврдена со закон и колективен договор, а особено: за 
време на годишен одмор; отсуство за празници; отсус-
тво поради бременост; раѓање и мајчинство; нега на де-
те; преквалификација и доквалификација; стручно ос-
пособување и усовршување на кое е упатен од страна 
на работодавецот; воена вежба; учество во обука за од-
брана и заштита; јавување на покани на други органи 
до кои е дојдено без вина на работникот и во други 
случаи утврдени со закон и колективен договор. 

Надоместот на плата се исплатува на товар на средс-
твата на работодавецот, односно соодветниот орган. 

Член 80 
Работникот има право на надомест на плата за вре-

ме на прекин на работа до кој дошол без вина на работ-
никот во случај на недостаток на енергија, суровини, 
репроматеријали или отстранување на дефекти, но нај-
долго од 30 дена, ако не е можно со работа во слобод-
ните денови или во деновите на неделен одмор да се 
надомести изгубеното полно работно време. 

Висината на надоместот од став 1 на овој член се 
утврдува со колективен договор. 

 
Член 81 

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 82 

На работникот му припаѓа зголемена плата за рабо-
та во деновите на празници во кои не се работи, за ноќ-
на работа и за работа подолга од 40 часа во работната 
недела, во висина утврдена со колективен договор. 

 
Член 83 

Работодавецот е должен да води евиденција на пла-
тите, надоместоците и на исплатените придонеси од 
плата, а на работникот да му издава потврда за испла-
тената плата, односно надоместоците и придонесите. 

Евиденција на платите, надоместоците и придоне-
сите се чува во работните простории на работодавецот. 

 
ГЛАВА IV 

СИНДИКАТИ И РАБОТОДАВЦИ  
Член 84 

Заради остварување на своите економски и социјал-
ни права од работниот однос утврдени со закон и ко-
лективен договор работниците имаат право да основаат 
синдикати. 

Работниците слободно се зачленуваат или приста-
пуваат во синдикатите. 

Работниците и работодавците имаат право без 
претходно одобрение да основаат организации по свој 
избор и да пристапуваат на овие организации, под ус-
ловите утврдени во статутот. 

Под организација, во смисла на став 3 на овој член, 
се подразбира секоја организација на работниците и на 
работодавците која има за цел унапредување и заштита 
на интересите на работниците и на работодавците. 

 
Член 85 

Организациите на работниците и на работодавците 
донесуваат свој статут или правила, програма, вршат 
слободни избори на своите претставници, го организи-
раат начинот на управување и вршењето на таа дејност. 

 
Член 86 

Организациите на работниците и на работодавците 
не можат да бидат распуштени или нивната дејност за-
прена по административен пат, ако се основани и дејно-
ста ја вршат во согласност со закон и со други прописи. 

Активноста на синдикатите и на нивниот претстав-
ник не може да се ограничува со акти на работодаве-
цот, ако тоа е во согласност со закон и колективен до-
говор. 

Член 87 
Заради остварување на своите економски и социјал-

ни права од работниот однос, работниците имаат право 
на штрајк, во согласност со закон. 

 
Член 88 

Како синдикален претставник, во смисла на овој за-
кон, се сметаат лицата кои слободно на избори ги из-
брале синдикатите, членовите на синдикатите или ра-
ботниците кај работодавецот, во согласност со статут, 
а кои во согласност со овој закон се запишани во реги-
старот на синдикалните организации. 
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Член 89 
Синдикалната организација се запишува во посебен 

регистар кој го води органот на државната управа над-
лежен за работите на трудот. 

 
Член 90 

Работодавецот е должен да создаде услови за актив-
носта на синдикатот во врска со заштитата на правата 
на работниците од работниот однос. 

Ако кај работодавецот се организирани повеќе син-
дикати, обврските од став 1 на овој член се однесуваат 
само на мнозинскиот синдикат. 

 
Член 91 

Претставник на синдикална организација има по-
себна заштита и не може да биде повикан на одговор-
ност ниту доведен во понеповолна положба, вклучувај-
ќи го и престанокот на неговиот работен однос поради 
членство во синдикат или учество во синдикални 
активности со кои се штитат правата и интересите на 
работниците, ако постапува во согласност со закон и 
колективен договор. 

Посебната заштита на претставникот на синдикатот 
трае за време на неговиот мандат. 

 
ГЛАВА V 

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ  
Член 92 

Со колективен договор се доуредуваат во согласност 
со закон и со други прописи, правата, обврските и одго-
ворностите на работниците и на работодавецот од рабо-
тен однос, како и обемот и начинот на остварување на 
правата и обврските и другите одредби за прашања од 
интерес за работниците и работодавецот, како и  начи-
нот и постапката за решавање на меѓусебните спорови. 

 
Член 93 

Колективен договор се склучува во писмена форма 
на неопределено или на определено време. 

 
Член 94 

Колективен договор не може да содржи одредби со 
кои на работниците им се утврдуваат помали права или 
понеповолни услови за работа од правата и условите 
утврдени со закон, а ако содржи такви одредби, се при-
менуваат соодветните одредби од законот. 

Одлуките и актите со кои се одлучува за правата на 
работниците не смеат да бидат во спротивност со ко-
лективниот договор, освен ако се поповолни за работ-
никот. 

Ако работодавецот врши повеќе дејности на него ќе 
се применуваат одредбите на колективниот договор на 
онаа дејност, област во која се вработени поголем број 
работници. 

Член 95 
Колективниот договор се склучува на ниво на Ре-

публика, гранка, односно работодавецот. 
 

Член 96 
На ниво на Република Македонија, организацијата 

на мнозинскиот синдикат и организацијата на работо-
давците склучуваат општ колективен договор кој се од-
несува на работниците и работодавците во стопанство-
то на Републиката. 

На ниво на Република Македонија, Владата на Ре-
публика Македонија и организацијата на мнозинскиот 
синдикат склучуваат општ колективен договор за јав-
ните служби, јавните претпријатија, државните органи, 
органите на локалната самоуправа и други правни лица 
кои вршат нестопанска дејност. 

Општиот колективен договор од ставовите 1 и 2 на 
овој член се применува непосредно и е задолжителен 
за организацијата на работниците и организацијата на 
работодавците кои го склучиле и за сите работници и 
работодавци во чие име договорот е склучен. 

Член 97 
На ниво на гранка колективен договор склучуваат 

надлежната организација на синдикатот и надлежната 
организација на работодавците определени со статутот 
на организацијата на синдикатот и на организацијата 
на работодавците. 

Колективниот договор на ниво на гранка се приме-
нува непосредно и е задолжителен за организацијата на 
работодавците и организацијата на работниците кои го 
склучиле, но не и за работодавците и работниците кои 
не се членови на организацијата на работодавците и ор-
ганизацијата на работниците кои го склучиле договорот. 

 
Член 98 

На ниво на работодавец колективен договор склу-
чуваат управниот одбор или друг соодветен орган на 
управување утврден со закон, односно со статутот на 
работодавецот, односно работодавецот и синдикатот, 
кој се применува непосредно и е задолжителен за стра-
ните кои го склучиле договорот. 

Со колективен договор на ниво на работодавец, на 
работниците може да се утврдат поголеми права, од 
правата утврдени со грански колективен договор, но не 
помали од правата утврдени со закон. 

 
Член 99 

Колективен договор се смета за склучен откако ќе 
го потпишат овластените претставници на учесниците 
во колективното договарање. 

 
Член 100 

Општите и гранските колективни договори и нив-
ните изменувања и дополнувања се регистрираат во ор-
ганот на државната управа надлежен за работите на 
трудот и се објавуваат во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

Колективниот договор на ниво на работодавец се 
објавува на начин утврден во договорот. 

 
Член 101 

Ако органот на државната управа надлежен за рабо-
тите на трудот при регистрирање на општите и гран-
ските колективни договори оцени дека одделни одред-
би од колективниот договор не се во согласност со за-
кон или општ колективен договор ќе им укаже за тоа 
на потписниците на договорот и ќе определи рок за 
усогласување. 

Ако потписниците на колективниот договор во 
определениот рок не ги отстранат неусогласените 
одредби, функционерот на органот на државната упра-
ва ќе покрене постапка за оцена на законитоста пред 
надлежниот суд.  

Член 102 
Ако во текот на постапката за склучување, односно 

при изменување и дополнување на колективен договор 
дојде до спор, спорот се решава на начин уреден со ко-
лективниот договор. 

Во случај на спор во примената на колективен дого-
вор, за спорните прашања може да решава посебен ар-
битражен совет. 

Составот, начинот на работа и правното дејство на 
одлуката на арбитражниот совет се уредува со колекти-
вен договор.  

Член 103 
Колективниот договор престанува да важи со исте-

кот на времето за кое е склучен. 
Важењето на колективниот договор може да се про-

должи со спогодба на учесниците, која се склучува нај-
доцна 30 дена пред да истече важењето на колективни-
от договор и се регистрира кај надлежниот орган од 
член 100 на овој закон. 

Важењето на колективниот договор склучен на нео-
пределено време може да престане со спогодба на 
учесниците на начин утврден со договор. 
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Член 104 
Контрола над примената на колективните договори 

можат да вршат учесниците во колективното договара-
ње на начин утврден со колективен договор. 

 
Член 105 

Учесниците во колективното договарање при опре-
делување на платите се должни да поаѓаат од утврдена-
та политика на плати и основните агрегатни големини 
во макроекономската политика за соодветната година. 

Ако во текот на годината дојде до промени во оце-
ната на агрегатните големини од став 1 на овој член, 
Владата на Република Македонија е должна да ги изве-
сти учесниците во колективното договарање. 

Ако учесниците во колективното договарање не се 
придржуваат кон утврдената политика за платите, Вла-
дата на Република Македонија ќе предложи донесува-
ње на закон. 

Владата на Република Македонија може да форми-
ра совет за плати составен од претставници на органи-
зацијата на синдикатите и на работодавците и прет-
ставници на Владата, кој на учесниците во колективно-
то договарање ќе им укаже на фактите при определува-
ње на платите согласно со агрегатните големини во ма-
кроекономската политика за соодветната година. 

 
ГЛАВА VI 

МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ 
 

Член 106 
Работникот кој по своја вина ќе направи штета на 

работодавецот во работата, односно во врска со работа-
та, должен е да ја надомести штетата. 

Ако штетата ја предизвикаат повеќе работници, се-
кој работник е одговорен за делот од штетата што ја 
предизвикал. 

Ако за секој работник не може да се утврди делот 
од штетата што ја предизвикал, се смета дека сите ра-
ботници се подеднакво одговорни и штетата ја надоме-
стуваат во еднакви делови. 

Ако повеќе работници предизвикале штета со кри-
вично дело со умисла, за штетата одговараат солидарно. 

 
Член 107 

Работоводниот орган или органот што тој ќе го 
определи покренува постапка за утврдување и наплата 
на штетата. 

Постоењето на штетата и околностите под кои таа 
настанала, нејзината висина и кој ја причинил штетата, 
ги утврдува стручната комисија на работодавецот, која 
ја именува работодавецот или органот што тој ќе го 
определи, ако штетата не може да се утврди според це-
новникот на работодавецот. 

 
Член 108 

Одлука за надомест на штетата донесува работода-
вецот, односно органот што тој ќе го определи. 

Против одлуката за надомест на штетата работни-
кот има право на приговор до органот утврден со ко-
лективен договор во рок од осум дена од денот на до-
ставувањето на одлуката. 

 
Член 109 

Ако работникот во рок од три месеци од конечно-
ста на одлуката не ја надомести штетата утврдена со 
одлуката на работодавецот, работодавецот поведува 
постапка пред надлежниот суд. 

 
Член 110 

Работодавецот може од оправдани причини да го 
ослободи работникот од плаќање надомест на штетата 
во целина или делумно, под условите, случаите и кри-
териумите утврдени со колективниот договор на рабо-
тодавецот. 

Член 111 
Работодавецот одговара за штетата која работникот 

ќе ја предизвика на поединци или правни лица во рабо-
тата или во врска со работата. 

Работодавецот има право да бара од работникот на-
домест на извршената исплата, ако работникот штетата 
ја направил намерно или со крајно невнимание. 

 
Член 112 

Ако работникот претрпи штета на работа или во вр-
ска со работата, работодавецот е должен да му ја надо-
мести штетата според општите начела за одговорност 
на штета. 

Ако во рок од 15 дена од конечноста на одлуката 
работодавецот и работникот не се спогодат за надоме-
сток на штетата, работникот има право да бара надо-
мест на штетата пред надлежниот суд. 

 
ГЛАВА VII 

ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС 
 

Член 113 
На работникот му престанува работниот однос: 
1) по спогодба, 
2) по истекот на времето за кое е заснован работни-

от однос, 
3) по сила на закон, 
4) со отказ и 
5) поради економски, технолошки, структурални 

или слични промени. 
 

1. Престанок на работен однос по спогодба 
 

Член 114 
На работникот му престанува работниот однос, ко-

га со работодавецот писмено ќе се спогоди да му пре-
стане работниот однос. 

Спогодбата од став 1 на овој член ја склучуваат работ-
никот и работоводниот орган, односно работодавецот. 

 
2. Престанок на работниот однос заснован  

на определено време 
 

Член 115 
Работниот однос заснован на определено време 

престанува со истекот на времето за кое е заснован ра-
ботниот однос. 

 
3. Престанок на работниот однос по сила на закон 

 
Член 116 

Работниот однос по сила на закон престанува ако: 
1) на начинот пропишан со закон е утврдено дека 

кај работникот дошло до губење на работната способ-
ност-со денот на доставувањето на правосилното реше-
ние за утврдување на изгубената работна способност; 

2) според одредбите на законот, односно според 
правосилна одлука на суд или на друг орган, му е за-
брането да врши определени работи и задачи, а не мо-
же да му се обезбеди вршење на други работи и задачи 
- со денот на доставувањето на правосилната одлука; 

3) поради издржување на казна затвор мора да биде 
отсутен од работа подолго од шест месеци - со денот 
на стапувањето на издржувањето на казната; 

4) му биде изречена мерка на безбедност, воспитна 
или заштитна мерка во траење подолго од шест месеци 
и поради тоа мора да биде отсутен од работа - со 
денот на применувањето на таа мерка; 

5) работникот наполни 40 години пензиски стаж 
или 65 години живот и најмалку 15 години стаж на 
осигурување, ако работодавецот, во согласност со ус-
ловите утврдени со закон и општ колективен договор 
не одлучи работникот да остане во работен однос и 
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6) е отворена постапка за престанок на правното ли-
це под услови и на начинот утврдени со закон. 

Решение за престанок на работниот однос донесува 
работоводниот орган, односно работодавецот. 

 
4. Престанок на работниот однос со отказ  

Член 117 
Работниот однос престанува со отказ даден од стра-

на на работникот или работодавецот, под условите 
утврдени со закон и колективен договор. 

 
Член 118 

Работниот однос со отказ од страна на работникот 
престанува ако писмено изјави дека сака да му преста-
не работниот однос. 

Отказниот рок од став 1 на овој член трае најмалку 
30 дена од денот на поднесувањето на барањето за 
отказ, ако со работодавецот поинаку не се спогодат. 

 
Член 119 

Работниот однос на работникот со отказ од страна 
на работодавецот престанува ако работникот е неспо-
собен да ги извршува работните задачи утврдени со за-
кон, колективен договор и договор за работа или ако ја 
крши работната дисциплина и работниот ред. 

 
Член 120 

Работниот однос на работникот не може да му пре-
стане со отказ од страна на работодавецот ако не по-
стои оправдана причина врзана за неговото однесување 
или ако причината не е заснована на потребите на 
функционирањето на работодавецот. 

 
Член 121 

Оправдани причини за престанок на работниот од-
нос на работникот со отказ од страна на работодавецот 
не претставуваат: 

1) членство во синдикат или учество во синдикални 
активности во согласност со закон и колективен договор; 

2) поднесување на жалба или учество во постапка 
против работодавецот во врска со кршење на закон или 
друг пропис или заради обраќање на државен орган на 
власт; 

3) отсуство од работа за време на породилно отсуство; 
4) одобрено боледување; 
5) користење на одобрено отсуство од работа и го-

дишен одмор; 
6) отслужување или дослужување на воен рок или 

воена вежба; 
7) стручно усовршување за потребите на работода-

вецот и 
8) други случаи на мирување на работниот однос 

утврдени со закон.  
Член 122 

Работниот однос на работникот може да му преста-
не со отказ од страна на работодавецот ако на работни-
кот му се обезбедени потребните услови за работа и му 
се дадени соодветни упатства, насоки или писмено 
предупредување во врска со работата од работодавецот 
дека не е задоволен од начинот на извршувањето на ра-
ботните обврски и ако по истекот на рокот од 30 дена 
од денот на дадените упатства, насоки и предупредува-
ња, работникот не го подобри своето работење. 

 
Член 123 

Работниот однос на работникот му престанува со 
отказ од страна на работодавецот поради кршење на 
работната дисциплина или неисполнување на обврски-
те утврдени со закон, колективен договор и договор за 
работа особено ако: 

1) не ги почитува редот и дисциплината според пра-
вилата пропишани од страна на работодавецот; 

2) не ги извршува или несовесно и ненавремено ги 
извршува работните обврски; 

3) не се придржува на прописите што важат за вр-
шење на работите на работното место; 

4) не се придржува на распоредот и користењето на 
работното време; 

5) не побара отсуство или навремено не го извести 
работодавецот за отсуството од работа; 

6) поради болест или оправдани причини отсуству-
ва од работа, а за тоа во рок од 48 часа не се извести 
работодавецот; 

7) со средствата за работа не постапува совесно или 
во согласност со техничките упатства за работа; 

8) настане штета или грешка во работењето или за-
губа, а за тоа веднаш не го извести работодавецот; 

9) не ги употребува прописно или не ги одржува 
средствата и опремата за заштита при работа и 

10) незаконито или неовластено ги користи средс-
твата на работодавецот. 

Со закон и со колективен договор може да се утвр-
дат и други случаи на кршење на работниот ред и дис-
циплина и на работните обврски. 

 
Член 124 

Во зависност од степенот на одговорноста на работ-
никот, условите под кои е направена повредата на ра-
ботните обврски, поранешната работа и однесување на 
работникот, тежината на повредата и нејзините после-
дици, работодавецот може отказот на работникот да го 
замени со парична казна, која не може да биде поголе-
ма од 15% од месечната плата на работникот, во трае-
ње од еден до шест месеци. 

 
Член 125 

Одлуката за престанок на работниот однос задол-
жително се дава во писмена форма со образложение за 
причините за давање отказ. 

 
Член 126 

Одлука за престанок на работен однос донесува ра-
ботодавецот или работникот кого тој ќе го овласти. 

 
Член 127 

Отказниот рок не може да биде пократок од 30 дена 
ниту подолг од три месеци во зависност од должината 
на работниот стаж и причините за отказ, согласно со 
колективниот договор. 

За време на траење на отказниот рок работникот 
има права и обврски од работен однос. 

 
Член 128 

Работниот однос на работникот му престанува без 
отказен рок во случаите на кршење на работниот ред и 
дисциплина или неисполнување на работните обврски 
утврдени со овој или друг закон, колективен договор и 
договор за работа, а особено ако: 

1) неоправдано изостане од работа три последова-
телни работни дена или пет работни дена со прекин во 
текот на една година; 

2) го злоупотреби боледувањето; 
3) не се придржува кон прописите за заштита од бо-

лест, заштита при работа, пожар, експлозија, штетно 
дејствување на отрови и други опасни материи и ги по-
вредува прописите за заштита на животната средина; 

4) внесува, употребува или е под дејство на алкохол 
и на наркотични средства; 

5) стори кражба или во врска со работата намерно 
или од крајно невнимание ќе предизвика штета на ра-
ботодавецот; 

6) го злоупотреби или пречекори даденото овласту-
вање и 

7) одаде деловна, службена или државна тајна. 
Со закон и колективен договор може да се утврдат 

и други случаи на кршење на работниот ред и дисцип-
лина и на работните обврски. 
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Член 129 
По исклучок од член 128 на овој закон до донесува-

њето на одлуката за отказ, со писмен налог на овласте-
ното лице кај работодавецот, работникот се отстранува 
од работното место или од кај работодавецот ако: 

1) непосредно се загрозува животот или здравјето 
на работниците или други лица или се оштетуваат 
средства од поголема вредност; 

2) присуството на работа и натамошна работа кај 
работодавецот штетно ќе се одразува врз работењето 
на работодавецот; 

3) го осуетува или оневозможува  утврдувањето на 
одговорноста  за повреда на работните обврски и 

4) кога против него е покрената кривична постапка 
за кривично дело сторено на работа или во врска со ра-
ботата.  

Член 130 
Приговорот против престанок на работниот однос, 

односно против отстранувањето од работното место 
или од кај работодавецот, во смисла на членовите 128 
и 129 на овој закон, не ја задржува од извршување од-
луката за отказ, односно писмениот налог. 

 
Член 131 

За време на отказниот рок, работодавецот е должен 
да му овозможи на работникот отсуство од работа че-
тири часа во текот на работната недела заради барање 
на ново вработување. 

За време на отсуство од работа од став 1 на овој 
член работникот има право на надомест на плата, сог-
ласно на колективен договор. 

 
Член 132 

Против отказот за престанок на работниот однос 
работникот има право на приговор до органот на упра-
вување, односно работодавецот. 

Приговорот се поднесува во рок од осум дена од де-
нот на добивањето на отказот. 

Приговорот го одлага извршувањето на одлуката за 
отказ до донесување на конечната одлука по приговорот. 

Одлука за приговорот се донесува во рок од 15 дена 
од денот на поднесувањето на приговорот. 

Работникот кој не е задоволен со одлуката донесена 
по приговорот има право да поведе спор пред надлеж-
ниот суд.  

Член 133 
Ако по барање на работникот судот утврди дека 

престанокот на работниот однос е незаконит, ќе го по-
ништи решението за отказ и ќе го задолжи работодаве-
цот да го врати работникот на работно место соодветно 
на неговата стручна подготовка и да му ги обезбеди и 
другите права од работен однос. 

 
5. Престанок на работен однос со отказ поради 

економски, технолошки, структурални 
или слични промени  

Член 134 
На работникот може да му престане работниот од-

нос со отказ поради економски, технолошки, структу-
рални или слични промени во случај кога работодаве-
цот има намера да воведе поголеми промени во произ-
водството, програмата, реорганизацијата, структурата 
и технологијата, а кои ќе предизвикаат потреба од на-
малување на бројот на работниците. 

 
Член 135 

Работодавецот пред да воведе промени, во смисла 
на член 134 од овој закон, должен е претходно да ги 
информира работниците и синдикатот за видот на про-
мените и нивните последици од престанок на работни-
от однос на работниците, бројот и структурата на ра-
ботниците на кои ќе им престане работниот однос, 
мерките што ќе ги преземе за спречување и ублажува-
ње на последиците од таквите промени и правата на ра-
ботниците што ќе ги обезбеди. 

Член 136 
Работодавецот е должен, работниците на кои ќе им 

престане работниот однос поради економски, техноло-
шки, структурални и слични промени да ги извести 
еден месец во случаи на поединечен престанок на ра-
ботен однос или во случај на престанок на помал број 
работници, а три месеци во случај на престанок на ра-
ботниот однос на повеќе од 150 работници или 5% од 
вкупниот број вработени во претпријатието, пред пре-
станокот на работниот однос. 

Работодавецот е должен во рок од осум дена од де-
нот на донесувањето на одлуката за престанок на ра-
ботниот однос да ја извести службата надлежна за по-
средување при вработувањето за работниците на кои ќе 
им престане работниот однос, заради посредување при 
вработување.  

Член 137 
Работодавецот пред да донесе одлука за престанок 

на работниот однос поради промените од член 134 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 единиците на локалната 
самоуправа. 

Член 138 
Структурата на работниците на кои ќе им престане 

работниот однос со отказ поради економски, техноло-
шки, структурални или слични промени се утврдува 
врз основа на критериумите утврдени со колективен 
договор на ниво на работодавец, односно со колекти-
вен договор на ниво на гранка, доколку работодавецот 
има потпишано таков договор. 

 
Член 139 

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: 

1) вработување кај друг работодавец без огласување 
на работното место, со преземање и склучување договор 
за работа на работно место кое одговара на неговата 
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 
претходниот месец од денот на престанокот на работ-
ниот однос на работникот, што се исплатува со денот 
на престанокот 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 
став 1 точка 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 вработување од трговско друштво, односно трго-
вец поединец во државен орган, јавно претпријатие, јав-
на установа, општина и град Скопје, фондови, агенции, 
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. 
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Член 140 
Искористеното право на испратнина работодавецот 

го евидентира во работната книшка. 
Работникот кој остварил право на испратнина дол-

жен е да се пријави во службата надлежна за посреду-
вање при вработување.  

Член 141 
Работникот кој остварил право на испратнина има 

право на паричен надомест и други права по основа на 
невработеност.  

Член 142 
Работникот на кој му престанал работниот однос има 

право на приоритет при вработувањето кај работодаве-
цот доколку во периодот од две години работодавецот 
има потреба од работник со иста стручна подготовка. 

 
ГЛАВА VIII 

ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ  
Член 143 

Во остварувањето на поединечните права од работни-
от однос, работникот има право да бара заштита кај рабо-
тодавецот, пред надлежниот суд, синдикатот, инспекци-
ските органи и други органи, во согласност со закон. 

 
Член 144 

Работникот има право да поднесува барање заради 
остварување на своите права од работниот однос, како 
и право на приговор против одлука донесена во врска 
со неговите права, обврски и одговорности. 

Барањето, односно приговорот работникот го под-
несува до органот утврден со колективен договор, во 
рок од 15 дена од денот на врачувањето на одлуката со 
која е повредено неговото право, односно од денот ко-
га дознал за повредата на правото. 

Поднесувањето на барањето, односно приговорот 
од став 1 на овој член го задржува извршувањето на 
одлуката до донесувањето на конечна одлука кај рабо-
тодавецот, освен во случаите утврдени со закон. 

 
Член 145 

Надлежниот орган е должен да донесе одлука во 
рок од 15 дена од денот на поднесувањето на барањето, 
односно приговорот.  

Член 146 
Надлежниот орган е должен, пред донесувањето на 

одлуката по барањето, односно по приговорот на ра-
ботникот, да побара мислење од синдикатот во кој чле-
нува работникот и задолжително да го разгледува и за 
него да се изјасни, ако синдикатот доставил мислење. 

Синдикатот може да учествува во постапката пред 
надлежниот орган кој одлучува за поднесеното барање, 
односно приговор на работникот и по негово барање 
или согласност, да го застапува во остварувањето на 
неговото право.  

Член 147 
Работникот кој не е задоволен со конечната одлука 

на надлежниот орган или ако тој орган не донесе одлу-
ка во рок од 15 дена од денот на поднесувањето на ба-
рањето, односно на приговорот, има право во наредни-
от рок од 15 дена да бара заштита на своите права пред 
надлежниот суд. 

Во постапката за заштита на правата на работникот 
од престанок на работниот однос поради економски, 
технолошки, структурални или слични промени над-
лежниот суд цени само дали работниот однос преста-
нал под условите и начинот утврдени со закон, колек-
тивен договор и договорот за работа, при што не ја це-
ни потребата и оправданоста од престанокот на работ-
ниот однос по оваа основа. 

Заштита на правата пред надлежниот суд работни-
кот не може да бара ако претходно не барал заштита на 
правата пред надлежниот орган кај работодавецот, 
освен правото на парично побарување. 

Работодавецот е должен правосилната одлука на 
судот донесена во постапката за заштита на правата на 
работникот да ја изврши веднаш, а најдоцна во рок од 
осум дена од денот на доставувањето, ако судот не 
определил друг рок. 

 
ГЛАВА IX 

ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ВО ОБЛАСТА  
НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ  

Член 148 
Надзорот над примената на законите и на другите 

прописи за работните односи и вработувањето и колек-
тивните договори, другите акти и договорите за работа 
со кои се уредуваат правата, обврските и одговорно-
стите на работникот и работодавецот од работниот од-
нос, врши орган на државната управа надлежен за ра-
ботите на инспекцијата на трудот. 

Работите на инспекцискиот надзор ги врши инспек-
торот на трудот.  

Член 149 
Заради остварување и заштита на своите права од 

работен однос, работникот има право да се обрати до 
инспекторот на трудот. 

Инспекторот на трудот е должен да постапи по ба-
рањето на работникот и да го извести за утврдената со-
стојба, со поука како да ја оствари заштитата на своето 
право.  

Член 150 
Ако инспекторот на трудот утврди повреда на за-

кон, друг пропис, колективен договор, договор за рабо-
та и други акти, над чија примена врши инспекциски 
надзор во поглед на засновањето на работниот однос, 
распоредувањето, работното време, одмор и отсуства, 
работната 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, работо-
давецот е должен да го извести инспекторот на трудот. 

 
Член 151 

Ако инспекторот на трудот утврди дека со конечна 
одлука на надлежен орган е повредено право на работ-
никот, а работникот повел работен спор пред надлеж-
ниот суд, по барање на работникот, инспекторот на 
трудот со решение ќе ја одложи од извршување конеч-
ната одлука, до правосилноста на одлуката на судот. 

Работникот од став 1 на овој член, барањето до над-
лежниот орган може да го достави во рок од 60 дена од 
денот на поведувањето на работниот спор пред над-
лежниот суд.  

Член 152 
Инспекторот на трудот со решение ќе ја забрани ра-

ботата во работната просторија на работодавецот ако: 
1) затекне да работи лице со кое не засновал работен 

однос во согласност со закон и колективен договор и 
2) работникот не е здравствено, пензиско и инва-

лидско осигурен по основа на работен однос, односно 
не се платени придонесите. 

Забраната за работа од став 1 на овој член трае до 
отстранување на утврдените неправилности, односно 
недостатоци. 

Ако работодавецот ги повтори неправилностите, 
односно недостатоците од став 1 на овој член, забрана-
та за работа трае 60 дена од денот на врачувањето на 
решението.  

Член 153 
Против решението на инспекторот на трудот од 

членовите 151 и 152 на овој закон може да се изјави 
жалба до функционерот на органот на државната упра-
ва надлежен за работите на трудот во рок од осум дена 
од денот на приемот на решението. 

Жалбата не го одложува извршувањето на решението. 
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ГЛАВА X 
КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 154 

Со парична казна од 50.000 до 250.000 денари ќе се 
казни за прекршок работодавецот ако: 

1) заснова работен однос со лице кое не ги исполну-
ва општите и посебните услови за работа (член 7); 

2) не е склучен договор за работа меѓу работникот 
и  работодавецот, односно договорот за работа не е 
склучен во писмена форма по конечноста на одлуката 
за избор и не е заверен во службата надлежна за посре-
дување при вработувањето и не е доставен на работни-
кот или ако договорот за работа не го чува во работни-
те простории (член 16); 

3) работникот стапи на работа пред да склучи и за-
вери договор за работа (член 17 став 1); 

4) на работникот му нареди да работи со подолго 
работно време од работното време определено со закон 
(членови 35, 37 став 5 и 40 став 1); 

5) не ги почитува прописите за распоредот, почето-
кот и завршетокот на работното време во областите и 
дејностите од овој закон (член 44); 

6) на работникот не му обезбеди одмор во текот на 
дневната работа, одмор меѓу два последователни ра-
ботни дена, неделен и годишен одмор, во согласност 
со овој закон (членови 45, 46 , 47 и 48); 

7) на работникот кој ја прекинал работата поради   за-
минување   на отслужување или дослужување на воениот 
рок, на работникот и неговиот брачен другар кој е упатен 
на работа во странство или на работник кој е именуван 
или избран на државна или јавна функција, му го скрати 
правото да се врати на работа (членови 57, 58 и 59); 

8) не обезбеди заштита на работниците при работа и 
заштита на здравјето на граѓаните во согласност со одред-
бите на закон и други прописи (членови 60, 61 и 62); 

9) не обезбеди посебна заштита на работничка и работ-
ник помлади од 18 години возраст (членови од 63 до 73); 

10) не го распореди инвалидот на трудот на соод-
ветно работно место (член 74); 

11) на работникот не му обeзбеди плата и надомест 
на плата во согласност со одредбите на овој закон и ко-
лективен договор (членови од 75 до 82); 

12) на синдикатот не му создаде услови за негова 
активност (член 90) и 

13) на работникот му донесе одлука за престанок на 
работниот однос со отказ спротивна на одредбите од 
овој закон (членови од 117 до 142). 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за 
прекршок и одговорното лице кај работодавецот со па-
рична казна од 10.000 до 50.000 денари. 

 
Член 155 

Лицeто кое во својство на одговорно лице кај рабо-
тодавецот кое при исплатата на плата нема да пресмета 
и исплати придонеси од плата ќе се казни за кривично 
дело со казна затвор од една до пет години. 

 
Член 156 

Со парична казна од 30.000 до 200.000 денари ќе се 
казни за прекршок работодавецот ако: 

1) потребата од работници ја обезбедува спротивно 
на овој закон (член 10); 

2) не објави јавен оглас во дневниот печат (член 11); 
3) во пријавата за потребата од работници не го на-

веде работното место, условите што се бараат, прет-
ходната проверка на способноста за вршење на работи-
те, траењето на јавниот оглас и рокот во кој ќе се врши 
изборот (член 12); 

4) работната книшка не се чува во работните про-
стории на работодавецот за времето додека трае работ-
ниот однос, во неа при престанување на работниот 
однос не се внесе времето на престанок на работниот 
однос или во рок од три дена од престанокот на работ-
ниот однос не му ја врати на работникот работната 
книшка (член 22); 

5) е заснован работен однос на определено време 
спротивно на Законот (член 25) и ако вршењето работа 
дома е спротивно на членовите 27 и 28 од овој закон; 

6) работникот го распореди спротивно на одредбите 
од овој закон (членови од 32 до 34); 

7) одобреното боледување му го пресмета во го-
дишниот одмор (член 52 став 1); 

8) не води евиденција на платите, надоместоците и 
на  исплатените придонеси  на работниците  и ако еви-
денцијата на платите, надоместоците и придонесите не 
ја чува во работните простории (член 83); 

9) во определен рок не изврши правосилна судска 
одлука донесена во постапка за заштита на правата на 
работникот од работен однос (член 147 став 4) и 

10) не го спроведе донесеното решение или не ги от-
страни утврдените недостатоци (членови 150, 151 и 152). 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за 
прекршок и одговорното лице кај работодавецот со па-
рична казна од 10.000 до 50.000 денари.  

ГЛАВА XI 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 157 

Колективните договори се склучуваат, односно усо-
гласуваат во рок од три месеци од денот на влегување-
то во сила на овој закон.  

Член 158 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

стануваат да важат Законот за работните односи 
("Службен весник на СРМ" бр. 20/90, 27/90, 10/91 и 
"Службен весник на Република Македонија" бр. 18/92 
и 12/93) и Законот за основните права од работниот од-
нос ("Службен лист на СФРЈ" бр. 60/89 и 42/90). 

___________ 
1756. 

Врз основа на член 11, став 1 точка 5 од Законот за 
јавните претпријатие („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/96), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 17.11.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛО-
ВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

СО КРЕДИТ ОД ДЕЛОВНИ БАНКИ  
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката за задолжување на Јавното претпри-
јатие за стопанисување со станбен и деловен простор 
на Република Македонија со кредит од деловни банки, 
бр. 02-8769/1 од 23.09.2003 година, донесена од Управ-
ниот одбор на ова јавно претпријатие на вонредната 
седница, одржана на 23.09.2003 година. 

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

 
        Бр. 23-4173/1       Претседател на Владата 
17 ноември 2003 година         на Република Македонија, 
             Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1757. 

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршу-
вање на Буџетот на Република Македонија за 2003 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 8.12.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

Член 1 
Во посебниот дел од Буџетот на Република Македони-

ја за 2003 година, кај сметката 637, раздел 35026 Основен 
суд Скопје 2, Програма 12 –Судска администрација, пот-
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ставката 421111 – Електрична енергија се намалува за 
300.000 денари, потставката 422111 – Централно греење 
се намалува за 400.000 денари, а потставката 424111 – 
Канцелариски материјали се зголемува за 700.000 денари. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 23-5267/1                    Претседател на Владата 

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

___________ 
1758. 

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршу-
вање на Буџетот на Република Македонија за 2003 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 8.12.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

 
Член 1 

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-
нија за 2003 година, кај сметката 637, раздел 38008 
Казнено поправна установа – Струга, Програма 16 – 
Програма за превоспитување, потставката 424212 Ра-
ботна облека се намалува за 50.000 денари, потставката 
421111 – Електрична енергија се зголемува за 30.000 
денари, потставката 426614 – Осигурување на недвиж-
ности и права се зголемува за 20.000 денари. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 23-5232/1                     Претседател на Владата 

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

___________ 
1759. 

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за основа-
ње на Агенција за поддршка на претприемништвото на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 60/2003), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 8 декември 2003 годи-
на, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОДДРШКА НА ПРЕТ-  
ПРИЕМНИШТВОТО  НА  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

1. За членови на Управниот одбор на Агенцијата за 
поддршка на претприемништвото на Република Маке-
донија се именуваат: 

- Блерим Златку, помошник раководител на Секто-
рот за претприемништво и конкурентност во Мини-
стерството за економија, 

- Снежана Андова, извршен директор на Штедил-
ница „Можности“ – Скопје, 

- Димитар Мојсовски, генерален директор на „Ау-
томакедонија“ – АД  - Скопје, 

- Владимир Сарач, директор на Проект за социјална 
помош – Агенција на Република Македонија за прива-
тизација – Скопје, 

- Филип Ивановски, раководител на одржување во 
„Словин Југококта“ – АД – Скопје. 

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

 
  Бр. 17-5317/2     Претседател на Владата 

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

___________ 
1760. 

Врз основа на член 57 став 5 од Законот за здрав-
ственото осигурување („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002 и 
31/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 8 декември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА  
ЗДРАВСТВЕНО  ОСИГУРУВАЊЕ  НА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката на Управниот одбор на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија бр. 02-12369/2 
од 3 декември 2003 година, со која за директор на Фон-
дот е именуван д-р Никола Пановски, заменик на ми-
нистерот за здравство. 

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

 
  Бр. 17-5328/2      Претседател на Владата 

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

___________ 
1761. 

Врз основа на член 7 став 3 од Законот за утврдува-
ње и наплата на јавните приходи („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 13/2001, 61/2002, 24/2003 и 
77/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 8 декември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД  ДОЛЖНОСТА  ДИРЕКТОР  
НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ 

 
1. Се разрешува Зоран Васковски од должноста ди-

ректор на Управата за јавни приходи, орган во состав 
на Министерството за финансии. 

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

 
  Бр. 17-5379/1      Претседател на Владата 

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

___________ 
1762. 

Врз основа на член 7 став 3 од Законот за утврдува-
ње и наплата на јавните приходи („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 13/2001, 61/2002, 24/2003 и 
77/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 8 декември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА 
ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ 

 
1. За директор на Управата за јавни приходи, орган 

во состав на Министерството за финансии, се именува 
Петра Митева, директор на Македонски ревизорски 
центар – ДОО – Скопје. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
  Бр. 17-5380/1       Претседател на Владата 

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

___________ 
1763. 

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/96, 6/2002 и 40/2003), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 8 декември 
2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО ПРЕТ- 
ПРИЈАТИЕ  ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И 
ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

СКОПЈЕ 
 
1. За директор на Јавното претпријатие за стопани-

сување со станбен и деловен простор на Република Ма-
кедонија – Скопје се именува Владе Стојановски, заме-
ник генерален директор на „Маркони инженеринг“ – 
Скопје. 

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

 
  Бр. 17-5383/1      Претседател на Владата 

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

___________ 
1764. 

Врз основа на член 69 од Законот за Народната бан-
ка на Република Македонија ("Службен весник на РМ" 
бр. 3/2002 и 51/2003), член 33 од Законот за банките 
("Сл. весник на РМ" бр. 63/2000, 37/2002 и 51/2003) и 
точка 29 од Одлуката за утврдување на методологијата 
за класификација на активните билансни и вонбиланс-
ни позиции на банките според степенот на нивната ри-
зичност ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002 - Пречи-
стен текст), гувернерот на Народна банка на Република 
Македонија на 9.12.2003 година, донесе   

 
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА УПАТСТВОТО 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА КЛАСИФИКА-
ЦИЈА НА АКТИВНИТЕ БИЛАНСНИ И ВОНБИЛАН-
СНИ ПОЗИЦИИ НА БАНКИТЕ СПОРЕД СТЕПЕНОТ  

НА НИВНАТА РИЗИЧНОСТ 
 
I. Во Упатството за спроведување на Одлуката за 

утврдување на методологијата за класификација на 
активните билансни и вонбилансни позиции на банки-
те според степенот на нивната ризичност  бр. 1193 од 
28.03.2002 ("Сл. весник на РМ" бр. 23/2002), бр. 1037 
од 21.03.2003 ("Сл. весник на РМ" бр. 20/2003) и бр. 
2478 од 23.07.2003 ("Сл. весник на РМ" бр. 48/2003), се 
вршат следните измени и дополнувања: 

1. Во глава I, точка 1, зборовите: “банката ќе врши 
класификација на активата на обрасците КА/1 и КА”, 
се заменуваат со зборовите: “банката ќе врши класифи-
кација на активата на обрасците КА/1, КА и КА-Д”. 

2. По главата III. ОБРАЗЕЦ  КА, се додава нова гла-
ва IV која гласи:  

“IV. ОБРАЗЕЦ КА-Д 
13. Образецот КА-Д е сумарен приказ на вкупната 

кредитна изложеност на банката по одделни дејности. 

За секој комитент банката е должна да ја утврди пре-
тежната дејност согласно Решението од Заводот за ста-
тистика, или согласно информациите и сознанијата кои 
што ги има банката врз основа на контактите со коми-
тентот. Претежната дејност се утврдува според нацио-
налната класификација на дејности утврдена со Одлука 
за утврдување на национална класификација на дејно-
сти ("Сл. весник на РМ" бр. 20/98), и тоа: 

- Земјоделство, лов и шумарство; 
- Рибарство; 
- Вадење на руди и камен; 
- Преработувачка индустрија; 
- Снабдување со електрична енергија, гас и вода; 
- Градежништво; 
- Трговија на големо и трговија на мало; поправка 

на моторни возила, моторцикли и предмети за лична 
употреба и за домаќинствата; 

- Хотели и ресторани; 
- Сообраќај, складирање и врски; 
- Финансиско посредување; 
- Активности во врска со недвижен имот, изнајму-

вање и деловни активности; 
- Јавна употреба и одбрана; задолжителна социјал-

на заштита; 
- Образование; 
- Здравство и социјална работа; 
- Други комунални, културни, општи и лични ус-

лужни активности; 
- Приватни домаќинства со вработени лица; и 
- Екстериторијални организации и тела. 
14. Кредитната изложеност на банката спрема ко-

митенти - физички лица се распоредува според намена-
та во следните категории:  

- станбени кредити; 
- потрошувачки кредити; и 
- други кредити. 
15. Образецот КА-Д се пополнува согласно следни-

те објаснувања: 
- Колона бр. 3 - се внесува износот на денарската 

кредитна изложеност, по одделни дејности; 
- Колона бр. 4 - се внесува износот на денарската 

кредитна изложеност со девизна клаузула, по одделни 
дејности; 

- Колона бр. 5 - се внесува износот на девизната 
кредитна изложеност, по одделни дејности;  

- Колоната бр. 6 - Вкупно, претставува збир на ко-
лоните 2, 3 и 4 за секоја одделна дејност. 

Добиениот износ во Колона бр. 6, реден број 19, 
треба да одговара на пресметаниот износ во Колона бр. 
14 од Образецот КА/1-1 и Колона бр. 8, реден број 7 од 
Образецот КА.“ 

3. Главите IV и V стануваат Глави V и VI, а точките 
13, 14, 15, 16 и 17, стануваат 16, 17, 18, 19 и 20.   

 
II. Овие измени и дополнувања влегуваат во сила во 

рок од осум дена од денот на нивното објавување во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

 
III. Се задолжува Дирекцијата за супервизија да из-

готви пречистен текст на Упатството за спроведување 
на Одлуката за утврдување на методологијата за класи-
фикација на активните билансни и вонбилансни пози-
ции на банките според степенот на нивната ризичност. 

 
             Бр. 4509            Гувернер, 
9 декември 2003 година   Љубе Трпески, с.р. 
              Скопје 
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1765. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 26 ноември 
2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А  

1. Се укинува членот 146 став 3 од Колективниот 
договор на Министерството за внатрешни работи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/1998, 11/1998, 12/2000 и 80/2001). 

2. Oваа одлука произведува правно дејство со денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод поднесената иницијатива од Стамен Филипов од 
Скопје, со решение У.бр. 86/2003 од 1 и 2 октомври 
2003 година поведе постапка за оценување на уставно-
ста и законитоста на колективниот договор, означен во 
точката 1 на оваа одлука. 

4. Судот, на седницата, утврди дека согласно член 
146 став 3 од Колективниот договор, на работникот 
правна помош во расправата пред комисијата, може да 
му дава само претставник на синдикатот. 

5. Согласно член 8 став 1 алинеја 1 од Уставот, една 
од темелните вредности на уставниот поредок на Ре-
публиката се основните слободи и права на човекот и 
граѓанинот утврдени со Уставот и признати во меѓуна-
родното право. 

Согласно член 9 став 1 од Уставот, граѓаните на Ре-
публика Македонија се еднакви во слободите и правата 
независно од полот, расата, бојата на кожата, нацио-
налното и социјалното потекло, политичкото и верско-
то уверување, имотната и општествената положба. 

Според член 9 став 2 од Уставот граѓаните пред 
Уставот и законите се еднакви.  

Според член 53 од Уставот и член 2 став 1 од Зако-
нот за адвокатура („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 59/2002) адвокатурата е самостојна и не-
зависна јавна служба што обезбедува правна помош и 
врши јавни овластувања во согласност со законот. 

Имајќи го предвид изнесеното, Судот оцени дека 
овозможувањето само синдикалната организација во 
Министерството за внатрешни работи да дава правна 
помош на свој член и вработен во Министерството за 
внатрешни работи во постапка за престанок на работен 
однос со отказ, претставува ограничување на оствару-
вањето на основните слободи и права на човекот и гра-
ѓанинот, ограничување на граѓаните да користат прав-
на помош од адвокатурата како јавна служба и нивно 
ставање во нееднаква положба, поради што оцени дека 
членот 146 став 3 од Колективниот договор не е во сог-
ласност со член 8 став 1 алинеја 1 со член 9 и член 53 
од Уставот и член 2 став 1 од Законот за адвокатура. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот Лилјана Ингилизова - Ристова и судии-
те: д-р Трендафил Ивановски, Мирјана Лазарова Трај-
ковска, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зо-
ран Сулејманов.  
        У.бр. 86/2003           Претседател 
26 ноември 2003 година   на Уставниот суд на Република 
            Скопје            Македонија, 
          Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р. 
_______________________________________________ 
Огласен дел 
 

С У Д С К И   О Г Л А С И  
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II-СКОПЈЕ 

Пред Основниот суд Скопје II – Скопје, се води 
постапка за неосновано збогатување, заведена под 
ХХI. П. бр. 1302/02 иницирана по тужба на тужители-

те Јован и Јоана Коцеви од Кавадарци, против туже-
ниот Лазовски Маринчо од Скопје, кој е со непозната 
адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Лазовски Маринчо во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на овој оглас, да се 
јави во судот или на судот му ја достави својата адреса 
на живеење. Во спротивно, неговите интереси во по-
стапката ќе ги застапува посебниот старател адвокатот 
Емил Османов од Скопје со седиште на ул. „Стив Нау-
мов“ бр. 7/32, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II Скопје, ХХI. П.бр. 
1302/02.                    (33186)  

___________ 
 

Пред Основниот суд Скопје  II - Скопје  е поднесена 
тужба за развод на брак од тужителката Силвана Орешко-
виќ  од Скопје, ул. “Фрањо Клуз“ бр. 11б/12, против туже-
ниот Иван Орешковиќ од Нови Сад, со непозната адреса 
на живеење во заедница на Србија и Црна Гора.. 

Се повикува тужениот Иван Орешковиќ во рок од 30 
дена од објавувањето на овој оглас во “Службен весник 
на РМ“ да се јави во судот како тужен во постапката и ја 
даде својата адреса на живеење. 

Во спротивно, неговите интереси ќе ги застапува при-
времениот застапник адвокатот Љубиша Димитров од 
Скопје, согласно решение на МЦСР бр. 3020-560 од 
03.10.2003 година. 

Од Основниот суд Скопје  II - Скопје, XII.П. бр. 
2354/03.                                                                    (32668) 

___________ 
 

Пред Основниот суд Скопје II – Скопје, заведен е 
спор за развод на брак по тужба на тужителката Фати-
ма Мустафовска од с. Пагаруша – Скопје, против туже-
ниот Мустафовски Шабан од с. Средно Коњаре, а сега 
со непозната адреса на живеење во странство.  

Се повикува тужениот Шабан Мустафовски од с. 
Средно Коњаре да се јави во овој суд и ја достави се-
гашната адреса на живеење во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот. Во спротивно, неговите 
интереси пред овој суд ќе ги застапува привремениот 
старател назначен од страна на судот адвокатот Ружа 
Павлеска од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II – Скопје, XVI. П. бр. 
3138/03.            (33341) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак, 
по тужба на тужителот Вејселов Умер од Велес против 
тужената Зумка Вејселова, сега со непозната адреса на 
живеење. Вредност на спорот 40.000,00 денари. 

Се повикува тужената Зумка Вејселова во рок од 30 
дена, сметано од денот на објавувањето на огласот на су-
дот да му достави точна адреса или одреди свој полно-
мошник-застапник кој ќе ги застапува нејзините интереси 
и права се до завршувањето на постапката пред судот. Во 
спротивно, судот за привремен застапник го одредува Зо-
ран Лозаноски, виш соработник, судски советник. 

Од Основниот суд во Велес, П. бр. 1785/03.  (33363) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР 
Пред Основниот суд во Дебар заведен е парничен 

предмет за развод на брак по тужба на тужителката Мир-
сада Ибраимовска од Ц. Жупа, против тужениот Адријан 
Фишеку од Дебар, сега со престој во странство со непоз-
ната адреса. Вредност на спорот 60.000,00 денари. 

Се повикува тужениот Адријан Фишеку од Дебар 
да се јави во овој суд во рок од 30 дена, сметано од де-
нот на објавувањето на огласот или да ја достави се-
гашната адреса на живеење. Доколку не се јави до 
определениот рок или пак не овласти свој полномош-
ник, неговите интереси ќе ги заштити назначен привре-
мен застапник, до правосилното окончување на спорот. 

Од Основниот суд во Дебар, П. бр. 207/03.    (33359) 
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ОСНОВЕН СУД ВО ДЕЛЧЕВО 
Пред Основниот суд во Делчево, во тек е постапка 

за надомест на штета по тужба на тужителот Драго Ла-
заровски од М. Каменица, против тужениот Васко - 
Поп Гонев од Богданци, сега со непозната адреса во 
странство. Вредност на спорот 31.000,00 денари. 

Со оглед за тужениот судот е известен дека е со не-
позната адреса на живеење во странство, за привремен 
застапник му се назначува Ѓорѓиева Адријана, дипло-
миран правник од Делчево. Застапникот ќе го застапу-
ва тужениот во оваа постапка се додека тужениот и не-
говиот полномошник не се појават пред судот, односно 
додека Центарот за социјални работи Делчево не го из-
вести судот дека назначил старател. 

Од Основниот суд во Делчево, П. бр. 287/2003. 
                                                                            (33150)   

ОСНОВЕН СУД ВО КАВАДАРЦИ 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека ќе се 

врши трета продажба со усно јавно наддавање на имот, 
сопственост на хипотекарните должници Симе и Маке-
донка Илиеви од Кавадарци, и тоа стан  во Кавадарци 
на ул. „Опитно поле“, зграда бр. 1, зграда 2, кат. бр. 1, 
стан бр. 6, во површина од 85,71 м2. Рочиштето за про-
дажба  ќе се одржи на 25.12.2003 година, во 10 часот во 
просториите на Основниот суд во Кавадарци, соба бр. 26. 

Вредноста на горенаведениот имот изнесува 
1.026.659,00 денари, со тоа што недвижноста може да 
се продаде и под утврдената вредност, но не помалку 
од 2/3 од истата. 

На јавното наддавање може да учествуваат физички 
и правни лица на РМ, кои претходно ќе положат гаран-
ција во благајната на Основниот суд во Кавадарци, во 
износ од 1/10 од утврдената вредност, а најповолниот 
понудувач-купувач е должен да ја плати постигнатата 
цена во рок од 15 дена , по заклучувањето на јавното 
наддавање.          

Од Основниот суд во Кавадарци, И.бр. 1538/98.  
            (33366) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред овој суд е поведена постапка за развод на брак, 

по тужба на тужителот Ајвази Решат од с. Опае на при-
времена работа во Германија, против тужената Ајвази, 
родена Бец Елен од Германија, сега со непозната адреса 
на живеење. Вредност на спорот 60.000,00 денари. 

Од страна на судот како привремен застапник на 
тужената се назначува адвокатот Иван Поповски од 
Куманово, кој ќе ја застапува тужената се додека туже-
ната или нејзиниот полномошник не се појави пред 
овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово, П. бр. 2411/2003. 
            (32807) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП 
Пред Основниот суд во Прилеп поведен е спор за 

развод на брак, по тужба на тужителот Шефки Шаге-
ски од с. Канатларци, против тужената Неџмија Шаге-
ска од Швајцарија со непозната адреса на живеење. 
Вредноста на спорот 40.000,00 денари. 

Бидејќи тужената Неџмија Шагеска од Швајцарија 
е со непозната адреса на постојано живеалиште и пре-
стојувалиште, се повикува да се јави во овој суд во рок 
од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огла-
сот или пак да достави своја адреса на живеење. 

Доколку во определениот рок не се јави или не 
определи свој полномошник, нејзините интереси до 
правосилното окончување на постапката ќе ги застапу-
ва привремен застапник што ќе го назначи судот. 

Од Основниот суд во Прилеп, П. бр. 1545/2003. 
            (33361) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН 
Пред овој суд во тек е постапка за утврдување пра-

во на сопственост, по тужба на тужителите Урие Ибра-
имовска, Муџаил, Ерџан  и Рамадан Ѓонер род. Ибраи-

мовски, Зија Раифовски, Авни и Бајрам Илјазовски, 
Илче Димовски и Расим Зекиросвки, сите од Ресен, 
против тужените Елез Шабединовски од Ресен, Фикри 
и Муџаил Шабединовски од Ресен, Камбурче Ќулизар 
во Данска, со непозната адреса на живеење, Неждет 
Шабединовски во Австралија, со непозната адреса на 
живеење и Есат Сулејмановски од с. Г. Б. Црква, сега 
во Данска со непозната адреса на живеење. Вредност 
на спорот 40.000,00 денари. 

Се повикуваат тужените Камбурче Ќулизар во Дан-
ска, Неждет Шабединовски во Австралија и Есат Сулеј-
мановски во Данска, сега сите со непозната адреса на 
живеење во рок од 30 дена,сметано од денот на објаву-
вањето на огласот на судот да му достават точни адреси 
или да одредат свои полномошници. Во спротивно, су-
дот по службена должност ќе им постави привремен за-
стапник кој ќе ги застапува нивните права и интереси, се 
до окончувањето на постапката пред овој суд. 

Од Основниот суд во Ресен, П. бр. 59/99.      (33149) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 
Пред Основниот суд во Струмица се води вонпро-

цесна постапка Впп. бр. 132/03 по предлог на предлага-
чот Манчев Зоран од Струмица, за докажување смрт, 
против противникот Манчева Ташка од с. Дабиље. 

Во предлогот предлагачот наведува дека неговата 
баба Манчева Ташка е почината на ден 01.05.1984 го-
дина и погребана наредниот ден на гробиштата во с. 
Дабиље, меѓутоа нејзината смрт не била запишана во 
Матичната евиденција на умрени, а истиот има правен 
интерес да се докаже нејзината смрт заради спроведу-
вање оставинска постапка на нејзино име. Од тие при-
чини, а согласно член 79 в.в. со член 89 од ЗВП се обја-
вува овој оглас со кој се повикува противничката Ман-
чева Ташка од с. Дабиље или секој оној кој знае за неј-
зиниот живот, да се јави во Основниот суд во Струми-
ца во рок од 15 дена од објавувањето на огласот, а до-
колку во наведениот рок не се јави никој пред судот, ќе 
се утврди смртта на противничката. 

Огласот да се објави во „Службен весник на РМ“ и 
на огласната табла на Основниот суд во Струмица. 

Од Основниот суд во Струмица, Впп. бр. 132/03. 
            (32835) 

___________ 
 

Основниот суд во Струмица, како првостепен гра-
ѓански суд постапувајќи преку судијата Василка Васи-
лева, по тужбата од тужителот АДОР „КЈУБИ МАКЕ-
ДОНИЈА“ Скопје, против тужениот Петров Димитар 
од с. Градошорци, а сега со непозната адреса во странс-
тво, по основ, регрес. Вредност на спорот 81.680 дена-
ри. На 24.11.2003 година, согласно член 78 и 80 од 
ЗПП, го објавува следниот оглас. 

Се повикува тужениот Петров Димитар од с. Градо-
шорци, сега во странство, со непозната адреса и место 
на престојувалиште во странство да се јави пред Ос-
новниот суд во Струмица во рок од 15 дена по објаву-
вањето на овој оглас или да си определи свој полно-
мошник кој ќе го застапува пред судот по однос на по-
стапката заведенa од тужителот АДОР „Кјуби Македо-
нија“ Скопје против тужениот Петров Димитар од с. 
Градошорци под П.бр. 1022/03 се до правосилното 
окончување на оваа постапка. Истовремено се преду-
предува тужениот Петров Димитар доколку не се јави 
на овој оглас во определениот рок ниту пак достави из-
вестување за неговиот полномошник му се определува 
привремен застапник и тоа од редот на стручните ра-
ботници од Основниот суд во Струмица, лицето Лора 
Абрашева од Струмица, која ќе го застапува се до пра-
восилното окончување на овој спор, со сите права и об-
врски што ги има тужениот. 

Огласот да се објави во „Службен весник на РМ“ и 
на огласна табла во судот. 

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 1022/03.  (33499) 
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ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по 

тужба на тужителот Хазари  вд. Меметали Латифе од с. 
Теново-Тетово поради сопственост, против тужените 
Азири Идајет, Вехапи Абдулгафур, Вехапи Африм, Ве-
хапи Агим и Вехапи Дрита од с. Пирок, а сега со не-
позната адреса во странство. 

Бидејќи тужените Азиири Идајет, Вехапи Абдулга-
фур, Вехапи Африм, Вехапи Агим и Вехапи Дрита се 
со непозната адреса за истите да биде објавен оглас во 
„Службен весник на РМ“, во рок од 15 дена од објаву-
вањето на огласот да се јават во судот или да одредат 
свој полномошник, а по истекот на овој рок на истите 
ќе им биде поставен времен старател преку Центарот 
за социјални работи во Тетово. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1316/03. (33189) 
__________ 

 
Пред Основниот суд во Тетово се води спор за 

сопственост, по тужба на тужителката Шабани Идриз 
Дудије од Тетово, против тужената Јашари род. Џафе-
ри Селман Агиме од с. Теново-Тетовско, сега со непоз-
ната адреса во Германија. 

Се повикува тужената во рок од 15 дена од објаву-
вањето на овој оглас да се јави во судот и да достави 
своја точна сегашна адреса или овласти полномошник 
кој ќе ја застапува во постапката. Во спротивно, судот 
преку ЦСР ќе и определи привремен старател кој ќе ја 
застапува до правосилното окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1143/03.(33147) 
__________ 

 
Пред Основниот суд во Тетово се води спор за ис-

полнување на  договор за купопродажба, по тужба на 
Нухи Насфи од с. Милетино против тужениот Нуреди-
ни Зулфи Сулејман од с. Милетино. 

Се повикува тужениот Нуредини Зулфи Сулејман, 
сега со непозната адреса во Косово да се јави на Основ-
ниот суд во Тетово  во рок од 30 дена од обавувањето 
на огласот или да одреди полномошник. Во спротивно, 
преку Центарот за социјална работа во Тетово ќе му 
биде одреден привремен застапник кој ќе го застапува 
до правосилното завршување на спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1082/2003.   (33148)  
___________ 

 
Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по 

тужба на тужителката Славка Јовановска од Тетово, ул. 
“Б. Тоска“ бр. 31/14, против тужениот Трпко Ристовски 
од с. Теарце, сега со непозната адреса во САД. 

Се повикува тужениот Трпко Ристовски од с. Теар-
це, сега на работа во САД да се јави на Основниот суд 
во Тетово или да одреди полномошник во рок од 30 де-
на по објавувањето на огласот. Во спротивно, судот ќе  
му постави времен старател кои ќе ги застапува него-
вите права и интереси се до окончување на постапката 
по овој предмет. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1175/2003. (33151) 
___________ 

 
Пред овој суд се води спор за исполнување на дого-

вор по тужба на тужителот  Камбери Бахри од с. Шип-
ковица, против тужените Бафтири Ибрахим и др. Вред-
ност на спорот 10.000,00 денари. 

Се повикува лицето Зибери Насер од с. Шипковица, 
Тетовско, а сега со непозната адреса во Италија да се 
јави на Основниот суд во Тетово во рок од 15 дена, или 
да ополномошти некој кој ќе го застапува до окончува-
ње на овој спор. Во спротивно, судот по службена 
должност ќе му одреди времен старател кој ќе ги заста-
пува неговите интереси до правосилното окончување 
на овој спор. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 780/2003.(33152) 

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП 
Пред овој суд е поведена постапка за физичка делба 

на заеднички имот на предлагачот Стојче Лазаров од 
Штип, против противникот Димовски Спасо Марјан, 
преку законски застапник Димовски Спасе на привре-
мена работа во Австрија со непозната адреса. 

Се повикува противникот Димовски Спасе, кој пре-
стојува во Австрија со непозната адреса, во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот, да се јави во овој суд 
и достави адреса на престојувалиште во Австрија, или 
определи свој полномошник или застапник. Во спро-
тивно, ќе му биде поставен привремен застапник кој ќе 
ги застапува неговите интереси до правосилно завршу-
вање на постапката. 

Од Основниот суд во Штип, ВПП. Вр. 31/00.  (33501) 
_____________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ 
НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ 

 
Барањето за промена на претседател на политичка-

та партија Демократски сојуз на Србите во Македонија, 
со седиште во Скопје, ул. “Никола Русински“ бр. 3А-
2/15, се уважува. 

Во регистарот на политички партии под Рег. број 
108, се запишува промената на претседател на поли-
тичката партија Демократски сојуз на Србите во Маке-
донија, на начин што наместо г-дин Слободан Вуковиќ, 
горе наведената политичка партија ќе ја застапува       
г-дин Мирослав Јовановиќ од Куманово. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (33289) 
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 

РЕГИСТАР 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 325/03 од 17.06.2003 година, во регистарска  
влошка бр. 1-1876-0-0-0, го запиша во судскиот регистар 
усогласувањето со Закон за социјална заштита на 
Ј.У.Детски дом “11 ОКТОМВРИ“ - Скопје, ул. “Васил 
Ѓоргов“ бр. 25. 

Усогласување на: Ј.У.Детски дом “11 ОКТОМВРИ“ - 
Скопје, ул. “Васил Ѓоргов“ бр. 25. 

Назив: Ј.У.Детски дом “11 ОКТОМВРИ“ - Скопје, 
ц.о. ул. “Васил Ѓоргов“ бр. 25. Основач: Владата на Ре-
публика Македонија. 

Дејност: 85.31/3. 
Одговорност: Установата истапува во свое име и за 

своја сметка. Установата во правниот промет со трети 
лица за своите обврски одговара со сите средства со кои 
располага ЦО. 

Одговорно лице: Галаба Златкова Гареска - директор 
без ограничување. 

   Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр.    
325/2003.                                                                  (32774) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 4086/03 од 12.12.2003 година, во регистарска  
влошка бр. 4-02000274-000-03, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на лице овластено за застапување на 
ТУТУНОВ КОМБИНАТ “БОРО ПЕТРУШЕВСКИ - 
ПАПУЧАР“ АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО Куманово, 
ул. “11 Октомври“ бр. 80, Куманово. 

Се брише Тодор Чушкаровски - претседател на 
Управен одбор. Се запишува Милков Ѓорѓи - претседа-
тел на Управен одбор.  

   Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.    
4086/2003.                                                                (33596) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Срег. 

бр. 565/2003 од 26.11.2003 година, во регистарска 
влошка бр. 1-6994-0-0-0-, го запиша во судскиот реги-
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стар зголемувањето на основната главнина на Ште-
дилницата МОЖНОСТИ ДОО Скопје бул. “Јане Сан-
дански“ бр. 111. 

Зголемување на основната главнина на Штедилни-
цата МОЖНОСТИ ДОО Скопје бул. “Јане Сандански“ 
бр. 111. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
565/2003.                                                                  (32296) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. 

бр. 3162/2003 од 21.10.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02047851?-8-03-000, ја запиша во трговскиот ре-
гистар промената на управител на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги РИСТЕ ЕКСКЛУЗИВ ДОО-
ЕЛ експорт-импорт ул. “180“ бр. 3, вл. I/10, Тетово. 

Се брише Спасески Ристе - управител без ограничу-
вање. 

Се запишува Спасеска Наташа - управител без огра-
ничувања.   

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
3162/2003.                                                                (32297) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 1424/2003 од 04.09.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02006754?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар проширувањето на дејности во НТП 
на Трговското друштво за трговија и производство РИ-
НЕЛСА РС Виолета ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, мес-
ност Студена Вода. 

Дејноста во внатрешниот трговски промет се про-
ширува со: 51.39.   

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1424/2003.                                                                (32298) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 4006/2003 од 26.11.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02018394?-3-03-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на управител на Друштвото 
за производство, трговија и услуги ЛЕОПОЛД КО-
МЕРЦ Ласто и други ДОО ул. “Шандор Петефи“ бр. 
21, Скопје. 

Да се брише Поповски Ласто - управител без огра-
ничувања, а да се запише Марина Поповска - управи-
тел без ограничувања.  

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
4006/2003.                                                                (32320) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр 

1060/2003 од 03.10.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011792?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производс-
тво, трговија и услуги ДАНИ КОМЕРЦ-ЈУРУК ДОО-
ЕЛ Оризари. 

Основач-единствен содружник е Светланка Петро-
ва од Оризари. 

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 15.11, 
15.12, 15.13, 15.32, 150.51, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 
15.89, 15.91, 15.98/1, 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, 25.21, 25.22, 
25.23, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 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, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 
65.12/3, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, по-
средување и застапување во прометот со стоки и услуги, 

превоз на стоки и патници во меѓународниот патен соо-
браќај, меѓународна шпедиција, малограничен промет 
на стоки и услуги со Р Бугарија, Србија и Црна Гора, Гр-
ција и Албанија, реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица друштвото на-
стапува во свое име и за своја сметка со неограничени 
овластувања. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сиот свој имот. 

Петрова Светланка - управител и застапник со нео-
граничени овластувања во управувањето и застапува-
њето во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет. 

Од Основниот суд  во Штип, П.Трег. бр. 1060/2003. 
                                                                            (32985)     

__________ 
 
Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр 

1072/2003 од 03.11.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011804?-8-09-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Ветеринарната амбулан-
та ВИВА- ВЕТ Гоце ДООЕЛ с. Драгобраште, Виница. 

Дејност: 85.20. 
Друштвото во правниот промет настапува во свое 

име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица друштвото одговара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот тр-

говски промет е лицето Ефтимов Гоце од Виница со 
стан на ул. “Илинденска“ бр. 16, управител без ограни-
чување во застапувањето. 

Единствен основач е лицето Ефтимов Гоце од Ви-
ница со основачки влог во основни средства од 2.600 
евра или 158.600,00 денари. 

Од Основниот суд  во Штип, П.Трег. бр. 1072/2003. 
                                                                            (32986)     

__________ 
 
Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр 

476/2003 од 05.06.2003 година, во регистарска влошка бр. 
03011209?-8-06-000, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на ДООЕЛ на Друштвото за транспорт и трго-
вија МЕР-ИГО ДООЕЛ Штип ул. “Солидарност“ бр. 98. 

Назив и седиште: Друштво за трговија, транспорт 
МЕР-ИГО ДООЕЛ ул. “Солидарност“ бр. 98, Штип. 

Единствен содружник е Мери Давитковска од 
Штип ул. “Солидарност“ бр. 98. 

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, 52.46, 
52.48, 52.47, 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, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 60.21, 
60.23, 60.24, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, малограничен промет со Р Бугарија, меѓународен 
транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај. 

Мери Давитковска - управител со неограничени ов-
ластувања. 

Единствениот содружник Мери Давитковска вло-
жува основни средства во износ од 2.500 евра или 
151.500,00 денари. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. 

Во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со сиот свој имот. 

Од Основниот суд  во Штип, П.Трег. бр. 476/2003. 
                                                                            (32987)     

__________ 
 
Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр 

1015/2003 од 27.10.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011747?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за 
вработување на инвалидни лица за производство, трго-
вија и услуги ДРВОМАК ДООЕЛ увоз-извоз Пехчево 
ул. “Пиринска“ бр. 4. 
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Дејности: 01.11/1, 01.11/4, 01.12/2, 01.13/2, 01.41/3, 
15.11, 15.20, 15.32, 15.42, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 
15.81/2, 15.84, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.96, 15.98/2, 
16.00/1, 17.11,  17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 
17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 
17.51, 17.52, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 18.10, 18.21, 18.22, 
18.23, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 
20.51, 21.52, 21.12, 21.22, 21.24, 22.21, 22.25, 24.12, 
24.15, 24.30, 24.51, 24.52, 24.70, 25.11, 25.21, 25.22, 
26.12, 26.14, 26.22, 26.30, 26.40, 25.52, 26.53, 26.61, 
26.82/1, 27.21, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.40, 28.51, 
28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.74, 28.75, 31.62, 33.10/2, 
34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.22, 36.40, 36.50, 
36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 45.11, 45.21/2, 45.22, 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 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.45, 51.47, 
51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 
52.24, 52.25, 52.26 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.50, 52.62, 
52.63, 55.11, 55.30/1, 55.40, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.30, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.32, 72.20, 
74.12, 74.40, 74.81, 74.84, 93.02, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт и 
шпедиција, консигнациона продажба, реекспорт, мало-
граничен промет со соседните земји. 

Единствен содружник на друштвото е Благојчо Јо-
вевски од Пехчево ул. “Пиринска“ бр. 4. 

Основната главнина на друштвото изнесува 2.600 
евра или 158.600,00 денари. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. 

За обврските во правниот промет со трети лица 
друштвото одговара со сите свои средства. 

Во внатрешниот и надворешниот трговски промет 
друштвото го застапува управителот Никола Јовевски 
од Пехчево ул. “1-ви Мај“ бр. 43, Берово - со неограни-
чени овластувања во застапувањето. 

Управителот е и овластен потписник на друштвото. 
Од Основниот суд  во Штип, П.Трег. бр. 1015/2003. 
                                                                            (32988)     

__________ 
 
Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр 

866/2003 од 30.09.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011598?-6-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар Трговецот-поединец за трговија ДАРЈОН Јонче 
Донче Милошевски ТП ул. “Ленинов плоштад“ бб, 
Пробиштип. 

Назив: Трговец-поединец за трговија ДАРЈОН Јон-
че Донче Милошевски ТП. 

Скратен назив: ТП ДАРЈОН. 
Седиште: ул. “Ленинов плоштад“ бб, Пробиштип. 
Дејности: 52.11, 51.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 

52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.50, 52.62. 

Во правниот промет со трети лица TП настапува во 
свое име и за своја сметка. 

За обврските преземени во правниот промет ТП од-
говара лично со целиот свој имот. 

Во правниот промет со трети лица ТП го застапува Јон-
че Милошевски овластен потписник без ограничување. 

Основач е Јонче Дончо Милошевски. 
Од Основниот суд  во Штип, П.Трег. бр. 866/2003. 
                                                                            (32989)     

__________ 
 
Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр 

867/2003 од 30.09.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011599?-6-09-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ТП на Трговецот-поединец за забав-

ни игри СОФТМАК Снежанка Делче Митевска ТП ул. 
“Планинска“ бр. 2, Пробиштип. 

Назив: Трговец-поединец за забавни игри СОФТ-
МАК Снежанка Делче Митевска ТП. 

Скратен назив: ТП СОФТМАК. 
Седиште: ул. “Планинска“ бр. 2, Пробиштип. 
Дејност: 71.33. 
Во правниот промет со трети лица ТП настапува во 

свое име и за своја сметка. 
За обврските преземени во правниот промет ТП од-

говара лично со својот имот. 
ТП во правниот промет го застапува Снежанка Ми-

тевска од Пробиштип, овластен потписник без ограни-
чување. 

Основач Снежанка Делчо Митевска. 
Од Основниот суд  во Штип, П.Трег. бр. 867/2003. 
                                                                            (32991)     

__________ 
 
Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр 

1067/2003 од 03.11.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011799?-3-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДОО согласно ЗТД на Друштвото за 
производство, трговија и услуги ОРАНЖЕРИИ-ДОБ-
РА ДОО увоз-извоз Кочани ул. “Штипски пат“ бб. 

Фирма: Друштво за производство, трговија и услу-
ги ОРАНЖЕРИИ-ДОБРА ДОО увоз-извоз Кочани. 

Седиште: ул. “Штипски пат“ бб. 
Содружници на друштвото се: Бранко Балтовски од 

Скопје ул. “Народен Фронт“ бр. 27/44 и Добра Балтов-
ска од Скопје ул. “Франклин Рузвелт“ бр. 22. 

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 
01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 1.13/2, 01.41, 
01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 15.31, 15.32, 15.33, 15.98, 
15.98/1, 15.98/2, 21.12, 21.21,  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, 45.44, 45.45, 45.50, 
51.11, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.31, 51.56, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.62, 52.63, 70.11, 70.12, 70.20, 
70.32, 71.31, 71.32, 74.13, 74.14, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 
74.20/5, 74.30, 74.40, 74.82, 74.84, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, реекспорт, консигнација, за-
стапување на странски фирми, посредување во надво-
решно трговскиот промет, посредување и застапување 
во областа на прометот со стоки и услуги, консалтинг 
услуги, шпедиција. 

Друштвото во правниот промет истапува во свое 
име и за своја сметка. 

Друштвото за обврските настанати во правниот 
промет со трети лица одговара со целиот свој имот. 

Работите навнатрешниот и надворешниот трговски 
промет со друштвото ќе ги врши управителот, а за 
управител на друштвото се именува лицето Славко Ди-
митров, со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд  во Штип, П.Трег. бр. 1067/2003. 
                                                                            (32992)     

__________ 
 
Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр 

836/2003 од 16.09.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011568?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производс-
тво, трговија и услуги ЕМА ДООЕЛ Кочани ул. “13-та 
Македонска бригада“ бб. 

Единствен основач е Ленче Стојанова од Кочани 
ул. “13-та Македонска бригада“ бб. 

Во правниот промет со трети лица друштвото на-
стапува во свое име и за своја сметка. 

Ленче Стојанова без ограничување во застапување-
то во внатрешниот и надворешниот трговски промет. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.23, 
01.24, 01.25, 17.40/1, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.32, 51.33, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
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51.43, 51.44, 51.47, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 
55.22, 55.23, 60.22, 60.23, 60.24, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, посредување и застапување во 
правниот промет со стоки и услуги, услуги во меѓуна-
родниот транспорт на стоки и патници, реекспорт, ма-
лограничен промет со соседните земји.    

Од Основниот суд  во Штип, П.Трег. бр. 836/2003. 
                                                                            (32993)     

_____________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение II. 

Рег. Зг. бр. 65/03 од 04.12.2003 година, во регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации го запиша  здру-
жението на граѓани Здружение за применета метеоро-
логија-Скопје, со седиште на ул. “Дамаска“ бр. 26-А. 

Цели и задачи на здружението се: организирање на 
советувања, семинари и слични собири  од областа на 
применетата метеорологија, изработка на проекти кои 
се однесуваат на прашања поврзани со применетата ме-
теорологија, реализација на грантови и други форми на 
помош од одделни домашни и странски субјекти, по-
кренување на иницијативи за законско регулирање на 
односите во областа на применетата метеорологија, па 
од тој аспект  и на општествено-економските односи во 
целост како резултат на сознанијата стекнати во реали-
зација во целите и на програмските задачи на здруже-
нието од аспект на што понепосредно доближување на 
законското уредување на односите во државата во сог-
ласност со стандардите на земјите членки на Eвропска-
та унија и на другите развиени земји, организирање на 
издавачка дејност што ќе биде во согласност со основ-
ните цели и задачи заради кои се основа здружението, 
други облици на дејствување со кои се помага развојот 
на применетата метеорологија и севкупниот развој на 
земјата. 

Со денот на запишувањето во регистарот на здруже-
нија и фондации, Здружението за применета метеороло-
гија-Скопје, се стекнува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (32826) 
__________ 

 
Со решение Згф. бр. 45/02 од 03.12.2003 година, во 

регистарот на здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип, под реден бр.45 
за 2002 година се запишува: Здружение за граѓанска 
иницијатива Хоризонти од Злетово. 

Седиштето на друштвото се наоѓа на ул. “Маршал 
Тито“ бб во Злетово, а здружението ќе дејствува на те-
риторијата на општина Злетово и територијата на РМ. 

Здружението е основано поради иницирање на со-
работка на младите и развивање на лидерските способ-
ности кај младите, едукација на младите за развој на 
свеста кај младите за борба против сите зла и пороци, 
подобрување и унапредување на општествената, еко-
номската и социјалната положба на младите во општи-
на Злетово, заштита на правата на децата и заштита на 
децата Роми. 

Од Основниот суд во Штип.         (32926) 
__________ 

 
Се запишува во регистарот на Здружение на граѓа-

ни и фондации под ЗГ. бр. 14/03 Здружение за граѓани 
со име Такси „РАДОВИШ“ од Радовиш, кое е основа-
но заради Заштита на правата и интересите на такси 
фирмите, борба против нелегалниот такси превоз, одр-
жување состаноци со инспекторот за сообраќај, обезбе-
дување паркинг плацеви наменети за такси возила. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Радо-
виш, а неговото седиште се наоѓа на ул. „Плачковица“ 
бр. 215 во Радовиш.                        (33153) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение ЗГ. бр. 

210/03 од 02.12.2003 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1658, се запи-
шува здружението на граѓани Кошаркарски клуб 
“Скопје П.Б.Ц.“ со седиште во Скопје на ул. “Иван Ми-
лутиновиќ“ бр. 19/3/9. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на успешно натпреварување во соодветните ка-
тегории во државните кошаркарски првенства, едука-
ција во областа на спортот поточно во областа на ко-
шарката како и работа со младите категории и создава-
ње играчи од почетници до сениори, тренинзи и нат-
превари на целата територија на Р. Македонија како и 
соработка со домашни и странски организации.  

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 02.12.2003 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (33292) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение ЗГ. бр. 

218/03 од 05.12.2003 година, во регистарот на здружени-
ја на граѓани и фондации под Рег. бр. 1661, се запишува 
здружението на граѓани АСОЦИЈАЦИЈА ЗА ГРИЖА 
ЗА ДЕЦА И МЛАДИ “СИГМАД“ - Скопје, со седиште 
во Скопје на ул. “Партизански Одреди“ бр. 151/50. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на спроведување на анализи и студии, организи-
ра семинари и советувања за вклопување на младите и 
децата во светската и домашната реалност и соработка 
со др. слични домашни и странски асоцијации од земја-
та и странство како и со здравствени институции, 
стручни и научни установи и организации во РМ.  

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 05.12.2003 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (33295) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение ЗГ. бр. 

212/03 од 08.12.2003 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1662, се запи-
шува здружението на граѓани Здружение на Албанска-
та Култура во Македонија - ЗАКАМ,  со седиште во 
Скопје на ул. “Лазар Личеновски“ бр. 31. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на развивање, унапредување, негување и афир-
мација на културно уметничката дејност, посебно во 
музичката уметност, организирани настапи, откривање 
на нови таленти од областа на музичката уметност, 
презентирање на културните и музичките вредности на 
РМ, како и надвор од неа, организирање на фестивал, 
организирање на предавања, семинари, трибини, кон-
церти, фестивали и др. манифестации како и соработка 
со соодветни здруженија во земјата и надвор од неа.  

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 08.12.2003 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (33298) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение ЗГ. бр. 

217/03 од 03.12.2003 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1660, се запи-
шува здружението на граѓани Стрелачки клуб “ПОЛН 
ПОГОДОК“ со седиште во Скопје на ул. “Митрополит 
Теодосиј Гологанов“ бр. 49. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на остварување на хуманитарна, културна, 
спортска и едукативна подршка врз принципот на сло-
бодно пристапување во рамките на уставните одредби 
на Р. Македонија, поврзани со изучување на стрелаш-
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твото, организирање тренинзи, предавања, семинари и 
курсеви, учествување на натпревари во земјата и 
странство како и соработка со др. здруженија во земја-
та и странство.  

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 03.12.2003 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (33299) 
_________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение ЗГ. бр. 

216/03 од 02.12.2003 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1657, се запи-
шува здружението на граѓани Младински Центар ВИ-
ДИК - МЦВ, со седиште во Скопје на ул. “Мајски Ма-
нифест“ бр. 16. 

Работа и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на стимулирање и развој на духовното и физич-
кото здравје кај децата и младите,развивање и поддр-
шка на вистинските културни вредности и достигнува-
ња, да развива меѓуетничка толеранција и пријателс-
тво, хуманитарни активности, да развива здрави жи-
вотни стилови, свест за здрава животна околина, за-
штита на здравјето и природата, организирање на семи-
нари, спортски групи како и соработка со сродни здру-
женија како и со други организации и инстуции.  

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 02.12.2003 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (33300) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со Ф. бр. 25/03 од 

15.09.2003 година, го запиша барањето за промена на се-
диштето на фондацијата Фондација Кераца Висулчева, од 
Скопје, со седиште на ул. “Софиска“ бр. 11, се уважува. 

Во иднина седиштето на фондацијата Кераца Ви-
сулчева, од Скопје, ќе се наоѓа на: бул. “Јане Сандан-
ски“ бр. 12/2-3, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (33308) 
___________ 

 
Основниот суд во Гевгелија со решение Зг. бр. 

11/03 од 09.12.2003 година, ја запиша во регистарот на 
Здруженија на граѓани што се води при овој суд, про-
мената на името на Здружението за помош и поддршка 
на лица со посебни потреби „Ние испорачуваме надеж“ 
од Гевгелија. 

Новото име на субјектот е: Здружение на граѓани 
од хуманитарен карактер за помош и поддршка на ста-
ри лица и лица со посебни потреби „Ние испорачуваме 
надеж“ од Гевгелија. 

Од Основниот суд во Гевгелија.        (33496) 
___________ 

 
 Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1651 се запишува здружението на граѓани 
Здружение информативно образовен центар П М Ф, со се-
диште во Скопје, на ул. “Иво Лола Рибар“ бб. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на развивање и задоволување на информатив-
ните и образовните потреби на младите и студенти-
те,едукација на членовите преку организирање на три-
бини, семинари, развивање творечка соработка со дру-
ги младински и студентски организации. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 18.11.2003 година. 

Од Основниот суд Скопје I-Скопје.        (33529) 
___________ 

 
Барањето за промена на претседател на подружницата 

на странската организација Буз, Ален и Хамилтон, со се-
диште во Скопје, ул. “Јуриј Гагарин“ бр. 15, се уважува. 

Во регистарот на странски организации под Рег. бр. 
96, се запишува промена на овластено лице за застапува-
ње на  подружницата на странската организација Буз, 

Ален и Хамилтон од Вирџинија - САД, на начин што на-
место досегашниот претставник на подружницата г-дин 
Џеjмс Рудолф Лефлер од САД, се запишува г-ѓа Мери 
Валанс Хаген од Пенсилванија - САД. 

Од Основниот суд Скопје I-Скопје.                (33531) 
___________ 

 
Во регистарот на странски организации под Рег. бр. 

137, се запишува подружница во Република Македонија 
на странската фондација МАРИТА Македонија, со седи-
ште во Осло - Кралство Норвешка. 

Седиштето на подружницата на странската фондација 
МАРИТА Македонија, во Република Македонија ќе се на-
оѓа на ул. “Дрезденска“ бр. 15/12-3. 

Работата и активностите на подружницата на стран-
ската фондација МАРИТА Македонија ќе се однесува-
ат на превенција на употреба на дрога и ширење на 
СИДА-та во Македонија преку организирање на школи 
во земјата, работење во затворите и во останатите нар-
ко-криминални средини. 

Подружницата на странската фондација МАРИТА 
Македонија стекнува својство на правно лице и може 
да започне со работа од 02.12.2003 година. 

Од Основниот суд Скопје I-Скопје.        (33532) 
___________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1654 се запишува здружението на граѓани 
Центар за електронска комуникација - ЕКО.НЕТ., со скра-
тени име ЕКОНЕТ, со седиште во Скопје, на бул. “Илин-
ден“ бб, блок 12. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на промовирање на Интернетот како начин на 
брза и едноставна комуникација меѓу невладините ор-
ганизации, за прашања од областа на заштита и уна-
предување на животната средина, развој на граѓанско-
то општество. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 18.11.2003 година. 

Од Основниот суд Скопје I-Скопје.        (33533) 
_____________________________________________ 

 
С Т Е Ч А Ј Н И   П О С Т А П К И 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 731/03 од 04.12.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник 
Претпријатие за производство, трговија и услуги 
“КОМ-КОМЕРЦ“ Ц.О. увоз-извоз Скопје, со седиште 
на ул. “Страшо Пинџур“ бр. 7, Скопје, жиро сметка бр. 
40100-601-298773 при Агенцијата за работа со блоки-
рани сметки и регистарска влошка бр. 1-533561-000 
при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.  

Истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (32544) 

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

шение на овој суд I. Ст. бр. 975/03 од 26.11.2003 година, 
се отвора стечајна постапка над должникот Трговско 
друштво за трговија, производство и услуги СМАГ-
МАК Милчо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште во 
с. Ново Село, Ѓорче Петров, Стопански двор, ул. “31“ 
бр. 121, со сметка бр. 210-0503444201-54 кај Тутунска 
банка АД Скопје и регистарска влошка бр. 02016389?-8-
01-000 и истата не се спроведува и се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води овој суд. 

Да се објави оглас на огласната табла во судот и во 
“Службен весник на РМ“ 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (32563) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 734/03 од 04.12.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник 
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Друштво за градежништво, производство, трговија и 
услуги “ГРАДИС“ ДОО Скопје, со седиште на ул. “То-
ме Пере“ бб, Скопје, жиро сметка бр. 40100-601-471636 
при Агенцијата за работа со блокирани сметки и реги-
старска влошка бр. 02034721?-3-01-000 при регистарот 
на Основниот суд Скопје I - Скопје.  

Истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (32567) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Ст. бр. 753/03 од 28.11.2003 го-
дина, се поведува претходна постапка за утврдување на 
причините за отворање на стечајна постапка над долж-
никот Претпријатие за трговија ФОРА увоз-извоз, 
Скопје, со седиште на ул. “Мито Хаџивасилев Јасмин“ 
бр. 2/7, со жиро сметка бр. 40100-601-298710 кај РМ, 
Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците 
во платниот промет-Скопје. 

За стечаен судија се определува Дејан Костовски, 
судија на овој суд и член на стечајниот совет. 

Се закажува рочиште поради изјаснување по пред-
логот за отворање на стечајна постапка на 14.01.2004 
година во 9,30 часот, во соба бр. 70, во зградата на 
Апелациониот суд во Скопје. 

Се определуваат следниве мерки за обезбедување: 
За привремен стечаен управник се определува Вла-

дислав Тамбурковски од Скопје, со адреса на ул. 
“Атинска“ бр. 25/4. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да го 
заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водење на претпријатието на должникот се до доне-
сување на одлука за отворање на стечајна постапка и 
да испита дали од имотот на должникот можат да се 
намират трошоците на постапката. 

Се повикуваат должниците на должникот своите 
обврски и должниковите солидарни содолжници и га-
ранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон 
должникот. 

Се задолжува должникот да му овозможи на при-
времениот стечаен управник да влезе во неговите 
деловни простории за да може да ги спроведе потреб-
ните дејствија како и да му допушти увид во трговски-
те книги и неговата деловна документација. 

Решението да се објави на огласна табла на судот и 
во “Службен весник на РМ“. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (32581) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Ст. бр. 739/03 од 28.11.2003 го-
дина, се поведува претходна постапка за утврдување на 
причините за отворање на стечајна постапка над долж-
никот Трговско претпријатие МАКЕДО КОМЕРЦ екс-
порт-импорт Скопје, со седиште на ул. “Борка Тале-
ски“ бр. 11, со жиро сметка бр. 40100-601-185230 кај 
РМ, Агенција за работа со блокирани сметки на учес-
ниците во платниот промет-Скопје. 

За стечаен судија се определува Дејан Костовски, 
судија на овој суд и член на стечајниот совет. 

Се закажува рочиште поради изјаснување по пред-
логот за отворање на стечајна постапка на 14.01.2004 
година во 9,45 часот, во соба бр. 70, во зградата на 
Апелациониот суд во Скопје. 

Се определуваат следниве мерки за обезбедување: 
За привремен стечаен управник се определува Вла-

дислав Тамбурковски од Скопје, со адреса на ул. 
“Атинска“ бр. 25/4. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да го 
заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водење на претпријатието на должникот се до доне-
сување на одлука за отворање на стечајна постапка и 
да испита дали од имотот на должникот можат да се 
намират трошоците на постапката. 

Се повикуваат должниците на должникот своите 
обврски и должниковите солидарни содолжници и га-
ранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон 
должникот. 

Се задолжува должникот да му овозможи на при-
времениот стечаен управник да влезе во неговите 
деловни простории за да може да ги спроведе потреб-
ните дејствија како и да му допушти увид во трговски-
те книги и неговата деловна документација. 

Решението да се објави на огласна табла на судот и 
во “Службен весник на РМ“. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (32582) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Ст. бр. 731/03 од 28.11.2003 го-
дина, се поведува претходна постапка за утврдување на 
причините за отворање на стечајна постапка над долж-
никот Претпријатие за професионална рехабилитација 
и вработување инвалиди УПА ЕНТЕРПРИСЕ-Скопје, 
со седиште на ул. “Наум Наумовски Борче“ бр. 87, со 
жиро сметка бр. 40100-603-25531 кај РМ, Агенција за 
работа со блокирани сметки на учесниците во платниот 
промет-Скопје. 

За стечаен судија се определува Дејан Костовски, 
судија на овој суд и член на стечајниот совет. 

Се закажува рочиште поради изјаснување по пред-
логот за отворање на стечајна постапка на 12.01.2004 
година во 9,00 часот, во соба бр. 70, во зградата на 
Апелациониот суд во Скопје. 

Се определуваат следниве мерки за обезбедување: 
За привремен стечаен управник се определува Вла-

дислав Тамбурковски од Скопје, со адреса на ул. 
“Атинска“ бр. 25/4. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да го 
заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водење на претпријатието на должникот се до доне-
сување на одлука за отворање на стечајна постапка и 
да испита дали од имотот на должникот можат да се 
намират трошоците на постапката. 

Се повикуваат должниците на должникот своите 
обврски и должниковите солидарни содолжници и га-
ранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон 
должникот. 

Се задолжува должникот да му овозможи на при-
времениот стечаен управник да влезе во неговите 
деловни простории за да може да ги спроведе потреб-
ните дејствија како и да му допушти увид во трговски-
те книги и неговата деловна документација. 

Решението да се објави на огласна табла на судот и 
во “Службен весник на РМ“. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (32583) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 551/03 од 04.12.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот ФОТО ФЛЕШ 
Претпријатие за трговија и услуги ДОО Скопје, со се-
диште на ул. “Сава Ковачевиќ“ бр. 23, Скопје, со жиро 
сметка бр. 40100-601-61332 при Агенцијата за работа 
со блокирани сметки на учесниците во платниот про-
мет Скопје и регистарска влошка бр. 1-7899-0-0-0 при 
регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.  

Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 

Жалбата поднесена против решението не го задр-
жува извршувањето на решението. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (32586) 
__________ 

 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-

ни Ст. бр. 58/03 од 08.12.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над Акционерското друштво за превоз 
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на патници и стоки во домашен и меѓународен сообра-
ќај ЈУГ ТУРИСТ АД Куманово, ул. “Индустриска“ бб, 
Куманово, со жиро сметка бр. 40900-601-6067 при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки на РМ, број 
на регистарска влошка 02019170?-4-06-000 и Трег. бр. 
8352/99 од 27.09.1999 година на Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 

За стечаен судија се именува Сунчица Ефремовска, 
судија на овој суд и член на стечаен совет. 

За стечаен управник се именува Драги Момиров-
ски, ул. “Владимир Комаров“ бр. 13/27, Скопје, моб. 
070 734 906. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 
истекот на осмиот ден од денот на објавувањето на ог-
ласот за отворање на стечајна постапка во “Службен 
весник на РМ“ и на огласна тaбла во судот, да ги прија-
вата своите побарувања кај стечајниот управник во 
согласност со одредбите на Законот за стечај (“Служ-
бен весник на РМ“ бр. 55/97 ЗС-став 3 на член 61 од 
ЗС), а за пријавата на побарувањата (член 185 од ЗС). 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето за огласот за отворање на сте-
чајната постапка во “Службен весник на РМ“, да ги 
пријават своите разлачни права: на подвижни предмети 
и права на должникот, на недвижностите на должникот 
кои не се запишани во јавните книги, на недвижности-
те на должникот кои се запишани во јавните книги, ако 
тие разлачни права не се запишани во тие книги. 

Во пријавата мора да се означат предметите на кои 
постои разлачно право, начинот и основот на заснова-
ње на тоа право, како и обезбеденото побарување. 

Отворањето на стечајната постапка да се запише во 
трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скоп-
је, како и во јавните книги. 

Стечајната постапка отворена на 08.12.2003 година, 
на денот во кој ова решение и огласот за отворање на 
стечајна постапка е ставен на огласна табла на овој суд. 

Испитното рочиште на собирот на доверителите на 
кое се испитуваат и утврдуваат пријавените побарува-
ња на доверителите (член 62 од ЗС) се закажува на 
21.01.2004 година во 12,00 часот во соба бр. 73/2 на Ос-
новниот суд во Куманово. 

Испитното рочиште од став 8 на ова решение на со-
брание на доверители (став 2 на член 62 од ЗС) на кое 
врз основа на извештај на стечајниот управник ќе се 
одлучува за понатамошниот тек на стечајната постапка 
се закажува за истиот ден и на истото место каде што е 
закажано испитното рочиште на собирот на доверите-
лите во 13,00 часот. 

Се повикуваат должниковите должници своите об-
врски да ги исполнат на стечајниот управник, за 
стечајниот должник без одлагање. 

Од Основниот суд во Куманово.        (32616) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 183/03 од 12.05.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над стечајниот должник Друштво 
за трговија, шпедиција, транспорт и услуги ФЕТА ПРО-
МЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. “Бу-
телски венец“ бр. 102, жиро сметка бр. 200000035037556 
и регистарска влошка бр. 02035248?-8-01-000 при реги-
старот на Основниот суд Скопје I - Скопје.  

Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (32623) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 251/02 од 28.10.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство и трговија КАЈ БУЦО ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје, со седиште на ул. “Мариовска“ бр. 3/5, со жиро 
сметка бр. 40100-601-416771 при Агенцијата за работа 
со блокирани сметки на учесниците во платниот про-
мет Скопје и регистарска влошка бр. 02007004?-8-03-
000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.  

Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 

Жалбата поднесена против решението не го задр-
жува извршувањето на решението. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (32678) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 502/96 од 25.09.2003 година, се заклу-
чува стечајната постапка над стечајниот должник Прет-
пријатие во приватна сопственост за производство и тр-
говија МАКСТЕКС од Скопје, со седиште на ул. “Геми-
џиска“ бр. 123-а и жиро сметка бр. 40110-601-39752. 

По правосилноста на решението стечајниот долж-
ник да се брише од регистарот на претпријатија при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (32767) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 877/96 од 27.06.2003 година, се зак-
лучува стечајната постапка над стечајниот должник 
Претпријатие за внатрешен и надворешен промет, уго-
стителство и транспорт БЕНИ-АН експорт-импорт 
ДОО Скопје, со седиште на ул. “14“ бр. 4, с. Петровец 
и жиро сметка бр. 40110-601-362-001. 

По правосилноста на решението стечајниот долж-
ник да се брише од регистарот на претпријатија при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (32664) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 728/03 од 04.12.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник Тр-
говско друштво за производство, промет и услуги “ГО-
НАК ТРЕЈД“ Горан ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со 
стан на ул. “Ташко Караџа“ бр. 3/3-7, жиро сметка бр. 
30000000100316 при Комерцијална банка АД Скопје и 
регистарска влошка бр. 02014389?-8-03-000 при реги-
старот на Основниот суд Скопје I - Скопје.  

Истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (32665) 

__________ 
 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 
169/2003 од 27.11.2003 година, отвори стечајна постап-
ка према должникот ДООЕЛ “МИКРОН СЕРВИС“ 
ДООЕЛ Прилеп, запишан во регистарска влошка на 
Основниот суд во Битола 001018-Битола-форма 8 МБС 
01001018 бр. на дејност 1, 3, 4, 9 под Трег. бр. 111/98 
од 11.02.1998 година на Основниот суд во Битола, со 
жиро сметка бр. 300020000088402 во Комерцијална 
банка АД Скопје филијала Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот се отвора на 
ден 27.11.2003 година во 13,00 часот. 

За стечаен судија се определува судијата Доста Лу-
кароска, член на стечаен совет при Основниот суд во 
Прилеп. 

За стечаен управник се определува Бранко Трајко-
ски, дипломиран економист, ул. “Едвард Кардељ“ бр. 
23, Прилеп, со телефон, мобилен телефон 070-839 622 
и 048 425 173. 

Се повикуваат доверителите во рок од 20 дена сме-
тано од денот на објавувањето на огласот во “Службен 
весник на РМ“ да ги пријават своите побарувања на 
адреса на стечајниот управник и пријавите да ги такси-
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раат со уплатница од 600,00 денари во корист на Ре-
публички судски такси - стопанство - трезорска сметка 
100000000063095, уплатна сметка 840-018-03338 приход-
на шифра 722211-00 депонент на Народна банка на РМ. 

Се повикуваат доверителите своите разлачни права 
на подвижни предмети и правата на должникот, како и 
разлачните права на недвижностите на должникот што 
не се запишани во јавните книги  - катастарот  и разлач-
ните права на недвижностите што се запишани во јавни-
те книги - катастарот да ги пријават во рок од 20  дена 
сметано од објавувањето на огласот во “Службен весник 
на РМ“. Пријавувањето да го извршат кај стечајниот 
управник, а во пријавата да означат на кој предметот по-
стои разлачното право, начинот и основата на засновање 
на тоа право како и обезбеденото побарување.  

Доверителот кој без оправдани причини намерно ќе  
пропушти да поднесе или ќе  одолговлекува со подне-
сувањето на пријавата, одговара за штетата која поради 
тоа би можела да настане, а во постапката ќе бидат ис-
питани само пријавените кои  пристигнале до одржува-
њето на извештајното рочиште. 

Се повикуваат должниковите должници своите об-
врски да не ги исполнуваат директно на должникот ту-
ку на стечајниот управник. 

Отворањето на стечајната постапка да се запише во 
трговскиот регистар, во јавните книги - катастарот и во 
регистарот на правата од индустриска сопственост. 

Се закажуваат  рочишта и тоа собир на доверителите 
за испитување и утврдување на пријавените побарувања 
- испитно рочиште  и рочиште за поднесување на изве-
штај - Собрание на доверителите за ден 13.01.2004 годи-
на во 13,00 часот во судница бр. 9 во Основниот суд во 
Прилеп. 

Ова решение да се објави на огласната табла во Ос-
новниот суд во Прилеп и во “Службен весник на РМ“.  

Од Основниот суд во Прилеп.                         (32671) 
___________ 

 
Се отвора стечајна постапка према должникот ДО-

ОЕЛ “МИКРОН МОТОР“ - Прилеп, запишан во реги-
старска влошка 01012352?-8-3-000 на Основниот суд 
во Битола, под Трег. бр. 1647/2000 од 15.12.2000 годи-
на, со седиште на ул. “Леце Котески“ бб, во прилеп,  со 
жиро сметка бр. 210054860090157 во Тутунска банка 
АД Скопје филијала Прилеп - денарска сметка и девиз-
на сметка во “Ик банка“ - Извозно кредитна банка 
Скопје филијала Прилеп бр. 2700000003083-47. 

Стечајната постапка према должникот се отвора на 
ден 25.11.2003 година во 12,00 часот. 

За стечаен судија се определува судијата Доста Лу-
кароска, член на стечаен совет при Основниот суд во 
Прилеп. 

За стечаен управник се определува Бранко Трајкоски 
од Прилеп, ул. “Едвард Кардељ“ бр. 23, дипломиран 
економист, со телефон моб.  070 839 622 и 048 425 173. 

Се повикуваат доверителите во рок од 20 дена сме-
тано од денот на објавувањето на огласот во “Службен 
весник на РМ“ да ги пријават своите побарувања на 
адреса на стечајниот управник и пријавите да ги такси-
раат со уплатница од 600,00 денари во корист на Ре-
публички судски такси - стопанство - трезорска сметка 
100000000063095, уплатна сметка 840-018-03338 приход-
на шифра 722211-00 депонент на Народна банка на РМ. 

Се повикуваат доверителите своите разлачни права 
на подвижни предмети и правата на должникот, како и 
разлачните права на недвижностите на должникот што 
не се запишани во јавните книги  - катастарот  и разлач-
ните права на недвижностите што се запишани во јавни-
те книги - катастарот да ги пријават во рок од 20 дена 
сметано од објавувањето на огласот во “Службен весник 
на РМ“. Пријавувањето да го извршат кај стечајниот 
управник, а во пријавата да означат на кој  предмети по-
стои разлачното право, начинот и основата на засновање 
на тоа право како и обезбеденото побарување.  

Доверителот кој без оправдани причини намерно ќе  
пропушти да поднесе или ќе  одолговлекува со подне-
сувањето на пријавата, одговара за штетата која поради 
тоа би можела да настане, а во постапката ќе бидат ис-
питани само пријавените кои  пристигнале до одржува-
ње на извештајното рочиште. 

Се повикуваат должниковите должници своите об-
врски да не ги исполнуваат директно на должникот ту-
ку на стечајниот управник. 

Отворањето на стечајната постапка да се запише во 
трговскиот регистар, во јавните книги - катастарот и во 
регистарот на правата од индустриска сопственост. 

Се закажуваат  рочишта и тоа собир на доверителите 
за испитување и утврдување на пријавените побарувања 
- испитно рочиште  и рочиште за поднесување на изве-
штај  собранието на доверителите за ден 13.01.2004 го-
дина во 12 часот, во судница бр. 9 при Основниот суд во 
Прилеп. 

Ова решение да се објави на огласната табла во Ос-
новниот суд во Прилеп и во “Службен весник на РМ“.  

Од Основниот суд во Прилеп.                         (32681) 
___________ 

 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-

шение Ст. бр. 6/03 од 01.12.2003 година е отворена сте-
чајна постапка над должникот Друштво за ограничена 
одговорност “МЕТАЛПРОМЕТ-ТЕХНИКА“ ДОО екс-
порт-импорт Кавадарци, со седиште на ул. “Маршал 
Тито“ бб, со жиро сметка бр. 41620-601-48662 во Аген-
цијата за работа со блокирани сметки ПЕ Кавадарци. 

За стечаен судија се именува судијата Трајанка Ду-
брова, член на стечајниот совет. 

За стечаен управник се определува Васил Стојанов, 
дипломиран економист од Кавадарци, ул. “Вардарска“ 
бр. 26. 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сме-
тано од денот на објавувањето на огласот во “Службен 
весник на РМ“ да ги пријават своите побарувања кај 
стечајниот управник. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена сме-
тано од денот на објавувањето на огласот во “Службен 
весник на РМ“  кај стечајниот управник да ги пријават 
своите разлачни права на подвижните предмети и пра-
ва на должникот, како и разлачните права на недвиж-
ностите на должникот кои се запишани во јавните кни-
ги во катастарската евиденција. 

Во пријавите мора да се означат предметите на кои 
постои разлачно право, начинот и основот на заснова-
ње на тоа право како и обезбеденото побарување. 

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 (ис-
питно рочиште) и Собрание на доверители (извештајно 
рочиште) на ден 12.01.2004 година со почеток во 12 ча-
сот во судница бр. 2 во Основниот суд во Кавадарци. 

Од Основниот суд во Кавадарци.                   (32709) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 325/03 

од 04.11.2003 година над Друштвото за услуги и про-
мет “СОНЦЕ“ Битола ДООЕЛ со седиште на ул. “Кли-
мент Охридски“ бр. 70, запишано во регистарска вло-
шка   на Основниот суд во Битола бр. 01012401?-8-09-
000, со жиро сметка бр. 500-0000000602-64 при Сто-
панска банка АД Битола, со дејност шифра 52.27, сте-
чајната постапка се  отвора, стечајната постапка не се 
спроведува и се заклучува. 

Од Основниот суд во Битола.                          (32710) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. 

бр. 164/03 од 08.12.2003 година, е отворена стечајна по-
стапка над должникот Друштво за услуги, трговија и та-



 
 
 

Меѓународни договори 
 

Број 80   Понеделник, 15 декември 2003   Год. LIX
 
34. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Маке-
донија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат 

 
У  К  А  З 

ЗА  ПРОГЛАСУВАЊЕ НА  ЗАКОНОТ ЗА  РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА И ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА СТАТУСОТ И АКТИВНОСТИТЕ НА ПОЛИЦИСКАТА МИСИЈА  

НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА ВО РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА (ЕУПОЛ “ПРОКСИМА“) 
 
Се прогласува Законот за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Европската унија за статусот 

и активностите на полициската мисија на Европската унија во Република Македонија (ЕУПОЛ “ПРОКСИМА“), 
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 декември 2003 година. 
 
    Бр. 07-6324/1                                    Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА  РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ЕВРОПСКАТА УНИЈА 
ЗА СТАТУСОТ И АКТИВНОСТИТЕ НА ПОЛИЦИСКАТА МИСИЈА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА  

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (ЕУПОЛ “ПРОКСИМА“) 
 

Член 1 
Се ратификува Договорот меѓу Република Македонија и Европската унија за статусот и активностите на поли-

циската мисија на Европската унија во Република Македонија (ЕУПОЛ “ПРОКСИМА“). 
 

Член 2 
Договорот во оригинал на англиски јазик и во превод на македонски јазик гласи:  
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Број: 48-16026/1 

Игор Џундев 
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Skopje, 11 December 2003
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Член 3 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
______________ 

 
 

L I GJ I 
PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDËRMJET REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE 

UNIONIT EVROPIAN PËR STATUSIN DHE AKTIVITETET E MISIONIT POLICOR TË 
UNIONIT EVROPIAN NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË (EUPOL “PROKSIMA”) 

 
Neni 1 

Ratifikohet Marrëveshja ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe Unionit Evropian për statusin dhe 
aktivitetet e misionit policor të Unionit Evropian në Republikën e Maqedonisë (EUPOL “PROKSIMA”). 

 
Neni 2 

Marrëveshja në origjinal në gjuhën angleze dhe në përkthim në gjuhën maqedonase është si vijon: 
 

Neni 3 
Ky Ligj hyn në fuqi ditën e shpalljes në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 
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кси превоз АНТЕНА ДИОРИС Ристо Диов и др. јтд. увоз-
извоз  - Штип, со жиро-сметка бр. 200000031042029 кај 
Стопанска банка АД - Скопје, филијала во Штип. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Друштво за услуги, трговија и такси превоз АНТЕНА 
ДИОРИС Ристо Диов и др. јтд. увоз-извоз  - Штип, се 
заклучува затоа што друштвото не располага со имот 
доволен да ги покрие трошоците по постапката. 

По правосилноста на ова решение должникот  да се 
брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во 
Штип. 

Од Основниот суд во Штип.                            (32712) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 345/03 

од 05.12.2003 година над Приватното претпријатие 
“ТИПА-КОМЕРЦ“ експорт-импорт Битола ПО, со се-
диште на ул. “Елпида Караманди“ бр. 67, запишано во 
регистарска влошка   на поранешниот Окружен Сто-
пански  суд во Битола бр. 1-8960, со жиро сметка бр. 
40300-601-36516 при Агенцијата за работа со блокира-
ни сметки на учесниците во платниот промет Скопје 
ПЕ Битола, со дејност шифра 070123, стечајната по-
стапка се  отвора, стечајната постапка не се спроведува 
и се заклучува. 

Од Основниот суд во Битола.                          (32713) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 50/03 

од 10.11.2003 година над стечајниот должник Друштво 
за производство, промет и услуги “ПОЛ“ Тони и др. 
ДОО увоз-извоз Битола, со седиште на ул. “Мукос“ бр. 
112, Битола, запишано во регистарска влошка  010069-
44 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 
500000002506-75 при Стопанска банка АД Битола,   со 
дејност шифра 52.257, стечајната постапка отвори, сте-
чајната постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                          (32714) 
___________ 

 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 208/03 

од 15.11.2003 година отвори стечајна постапка према 
должникот Друштво за производство, трговија  и услу-
ги Кире Грашкоски Васви, увоз-извоз ДООЕЛ с. Вога-
ни, Кривогаштани, запишано во регистарска влошка  
01011469?-8-03-000 со решение Трег. бр. 687/2000 на 
Основниот суд Прилеп суд Битола, со основна дејност 
трговија на мало во продавници претежно со храна, пи-
јалаци и тутун, со жиро сметка 3000200000643-46 при 
Комерцијална банка АД Скопје филијала Прилеп. 

Од Основниот суд во Прилеп.                         (32715) 
___________ 

 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 204/03 

од 24.11.2003 година отвори стечајна постапка према 
должникот Друштво за такси превоз, производство, тр-
говија и услуги СТЕНД Јованоски Стеван ДООЕЛ 
увоз-извоз Прилеп, запишано во регистарска влошка  
01011391?-8-03-000 на Основниот суд Прилеп суд Би-
тола, со основна дејност такси превоз, со жиро сметка 
300020000005370 при Комерцијална банка АД Скопје 
филијала Прилеп. 

Од Основниот суд во Прилеп.                         (32716) 
___________ 

 
Со решение Ст. бр. 221/03 од 02.12.2003 година е 

отворена стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, трговија и услуги „ЛИПА-ДАЧ“ ДООЕЛ 
увоз-извоз Радовиш, со регистарска влошка бр. 
030010510?-8-01-000, Трег. бр. 944/2002 и жиро сметка 
бр. 210-052905380107 која се води во Тутунска банка АД 
Скопје, но одлучено е истата да не се спроведува поради 
немање имот на должникот заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-

вувањето на решението во „Службен 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.        (32719)  
___________ 

 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 165/03 од 24.10.2003 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ДТ увоз-из-
воз ЕКСТРАПРОМЕТ КАРАКАШЕВ ЃОШО и др. јтд 
од Радовиш, со жиро сметка бр. 200000017132326 што 
се води при Стопанска банка АД Скопје. 

Стечајната постапка над должникот не се спроведу-
ва и се заклучува поради немање имот, согласно член 
64 од Законот за стечај. 

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 должникот да се 
брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Струмица.        (32721) 
___________ 

 
Со решение Ст. бр. 115/03 од 18.11.2003 година е 

отворена стечајна постапка над должникот Трговец-по-
единец ВАСИЛЕВ СТОЈАН МЛАДЕН т.п. Струмица, 
со регистарска влошка бр. 03002953?-6-01-000, Трег. 
бр. 2245/98 од 22.01.1999 година и жиро сметка бр. 
41300-601-74049 која се води во Агенцијата за работа 
со блокирани сметки но одлучено е истата да не се 
спроведува поради немање имот на должникот заради 
што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во „Службен 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.        (32724)  
___________ 

 
Со решение Ст. бр. 223/03 од 20.11.2003 година е 

отворена стечајна постапка над должникот Друштво за 
трговија, производство и услуги „БЕЛИЧ-Б.С.“ увоз-
извоз ДООЕЛ Босилово, Босилово, со регистарска вло-
шка бр. 03008891?-8-01-000, Трег. бр. 475/2001 и жиро 
сметка бр. 210-055315510104 која се води во Тутунска 
банка  експозитура Струмица, но одлучено е истата да 
не се спроведува поради немање имот на должникот 
заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во „Службен 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.        (32726)  
___________ 

 
Со решение Ст. бр. 199/03 од 10.11.2003 година е 

отворена стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, трговија и услуги ДРВО ДЕКОР 93 јтд 
Стојанов Ристо и др. од Радовиш, со регистарска вло-
шка бр. 03002089?-1-03-000, Трег. бр. 1384/98 и жиро 
сметка бр. 41310-601-36633 која се води во Агенцијата 
за работа со блокирани сметки Радовиш, но одлучено е 
истата да не се спроведува поради немање имот на 
должникот заради што и се заклучи. 
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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.        (32728)  
___________ 

 
Со решение Ст. бр. 195/03 од 10.11.2003 година е 

отворена стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, услуги и трговија увоз-извоз ТА-МИ 
Силвана Христова и др. јтд Радовиш, со регистарска 
влошка бр. 03007873?-1-03-000, Трег. бр. 759/2000 и 
жиро сметка бр. 41310-601-77425 која се води во Аген-
цијата за работа со блокирани сметки Радовиш, но од-
лучено е истата да не се спроведува поради немање 
имот на должникот заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во „Службен 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.        (32730)  
___________ 

 
Со решение Ст. бр. 228/03 од 19.11.2003 година е 

отворена стечајна постапка над должникот Јавно тргов-
ско друштво за трговија на големо и мало увоз-извоз, 
транспорт и услуги ГЕЛЕ ДИМИТРИЕВСКИ ДРАГО-
ЉУБ и др. јтд Струмица, со регистарска влошка бр. 
03001642?-1-01-000, Трег. бр. 923/98 од 23.01.1998 го-
дина и жиро сметка бр. 220421100136790 која се води 
во Македонска банка АД Скопје, но одлучено е истата 
да не се спроведува поради немање имот на должникот 
заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во „Службен 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.        (32732)  
___________ 

 
Со решение Ст. бр. 188/03 од 07.11.2003 година е 

отворена стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, услуги, транспорт и трговија увоз-извоз 
„ВИВА-ДУГА“ ДОО Радовиш, со регистарска влошка 
бр. 03008318?-8-03-000, Трег. бр. 11207/2000 од 
27.11.2000 година и жиро сметка бр. 200000035305179 
која се води во Стопанска банка АД Скопје експозитура 
Радовиш, но одлучено е истата да не се спроведува пора-
ди немање имот на должникот заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во „Службен весник на РМ“, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тијата. 

Од Основниот суд во Струмица.        (32735)  
___________ 

 
Со решение Ст. бр. 197/03 од 25.11.2003 година е 

отворена стечајна постапка над должникот Друштво за 
трговија,услуги и производство„МЕЈТ“ увоз-извоз ДО-
ОЕЛ Струмица, со регистарска влошка бр. 0300574?-8-
01-000, Трег. бр. 1846/99 и жиро сметка бр. 
200000012705731 која се води во Стопанска банка АД 

Скопје експозитура Струмица но одлучено е истата да 
не се спроведува поради немање имот на должникот 
заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во „Службен 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.        (32740)  
___________ 

 
Со решение Ст. бр. 235/03 од 28.11.2003 година е 

отворена стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, услуги и трговија ХРИСТОЉУБ ХАРИ 
КОВАЧЕВСКИ и др. јтд увоз-извоз Радовиш, со реги-
старска влошка бр. 03007624?-1-01-000, Трег. бр. 
510/2000 и жиро сметка бр. 41310-601-77558 која се во-
ди во Агенцијата за работа со блокирани сметки но од-
лучено е истата да не се спроведува поради немање 
имот на должникот заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во „Службен 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.        (32741)  
___________ 

 
Со решение Ст. бр. 240/03 од 28.11.2003 година е 

отворена стечајна постапка над должникот Друштво за 
услуги, транспорт, угостителство и трговија увоз-извоз 
„ПЕГАЗ“ ДООЕЛ Радовиш, со регистарска влошка бр. 
03009143?-8-09-000, Трег. бр. 727/2001 и жиро сметка 
бр. 200000091437042 која се води во Стопанска банка 
АД Скопје експозитура Радовиш, но одлучено е истата 
да не се спроведува поради немање имот на должникот 
заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во „Службен 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.        (32743)  
___________ 

 
Со решение Ст. бр. 193/03 од 17.11.2003 година е 

отворена стечајна постапка над должникот Претприја-
тие за производство и услуги „БИРО-М - ИНЖИНЕ-
РИНГ“ п.о. увоз-извоз Струмица, со регистарска вло-
шка бр. 1-13489-0, Срег. бр. 2469/95 од 01.12.1995 го-
дина и жиро сметка бр. 41300-601-54502 која се води 
во Агенцијата за работа со блокирани сметки Скопје но 
одлучено е истата да не се спроведува поради немање 
имот на должникот заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во „Службен 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.        (32744)  
___________ 

 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 202/03 од 11.11.2003 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ПТП на го-
лемо и мало увоз-извоз „СЛОБОДА“ со по, с. Гечерли-
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ја-Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-44572 што 
се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки 
Скопје, запишан во регистарот на Окружниот стопан-
ски суд во Штип со бр. на вл. 1-10826/0 од 7.7.1994 го-
дина и Срег. бр. 1404/94. 

Стечајната постапка над должникот не се спроведу-
ва и се заклучува поради немање имот, согласно член 
64 од Законот за стечај. 

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 должникот да се 
брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Струмица.        (32745)  
___________ 

 
Со решение Ст. бр. 226/03 од 18.11.2003 година е 

отворена стечајна постапка над должникот Трговец-по-
единец за угостителство НАША МААЛА Алтанџиев 
Митко Атанас – Виолета Благој Атланџиева т.п. Стру-
мица, со регистарска влошка бр. 03002026?-6-09-000, 
Трег. бр. 2318/98 од 28.01.1999 година и жиро сметка 
бр. 200000028904537 која се води во Стопанска банка 
АД Скопје главна филијала Струмица, но одлучено е 
истата да не се спроведува поради немање имот на 
должникот заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во „Службен весник на РМ“, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението горенаведеното прет-
пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата. 

Од Основниот суд во Струмица.        (32746)  
___________ 

 
Со решение Ст. бр. 201/03 од 11.11.2003 година е 

отворена стечајна постапка над должникот Трговец-по-
единец АЛЕКСАНДРА ТОРОД ДЕПИНОВА тп Стру-
мица, со регистарска влошка бр. 03008669?-6-01-000 од 
12.03.2001 година, Трег. бр. 255/2001 и жиро сметка бр. 
200000036288953 која се води во Стопанска банка АД 
Скопје, но одлучено е истата да не се спроведува пора-
ди немање имот на должникот заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во „Службен весник на РМ“, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението горенаведеното прет-
пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата. 

Од Основниот суд во Струмица.        (32748)  
___________ 

 
Со решение Ст. бр. 172/03 од 10.11.2003 година е 

отворена стечајна постапка над должникот Трговец-по-
единец ХРИСТОВ ГОРГИ МИТКО т.п. Струмица, со 
регистарска влошка бр. 03005191?-6-01-000, Трег. бр. 
1290/99 и жиро сметка бр. 200000031708031 која се во-
ди во Стопанска банка АД Скопје, но одлучено е иста-
та да не се спроведува поради немање имот на должни-
кот заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во „Службен весник на РМ“, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението горенаведеното прет-
пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата. 

Од Основниот суд во Струмица.        (32749)  
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение I. Ст. бр. 893/03 од 26.11.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за трго-

вија и услуги ЕУРО 21 ДООЕЛ - Скопје, со седиште на 
бул. “Климент Охридски“ бр. 58а, со жиро сметка број 
200-0000992101-37, кај Стопанска банка АД - Скопје и 
регистарска влошка број 02026693?-8-09-000  

Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

“Службен весник на РМ“.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (32750)  

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 593/03 од 18.11.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство, трговија на големо и мало  и услуги РЕЈ-КОМ 
Ерол ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, со седиште на ул. “Ни-
кола Малешевски“ бр. 18/1-4 - Скопје, со жиро сметка 
број 40100-601-246853, при Агенцијата за работа со бло-
кирани сметки на учесниците во платниот промет Скоп-
је и регистарска влошка број 02031235?-8-01-000, при 
регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 

Жалбата поднесена против решението не го задр-
жува извршувањето на решението. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (32711)  
___________ 

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

шение II. Ст. бр. 966/03 од 26.11.2003 година, е отворена 
стечајна постапка над должникот Приватното претприја-
тие ГРАЦИЈА експорт-импорт ДОО Скопје, со седиште 
на ул. “Френклин Рузвелт“ бр. 52/1-6 и жиро сметка број 
40100-601-160584, при Агенцијата за работа со блокирани 
сметки на учесниците во платниот промет на Република 
Македонија, со регистарска влошка број 1-24623-0-0-0.  

Истата не се спроведува и се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (32705)  

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 159/03 од 09.12.2003 година, е отворена стечај-
на постапка над должникот Друштво за трговија посре-
дување и услуги М & М ДООЕЛ увоз-извоз Проби-
штип, ул. “Даме Груев“ бр. 3, Пробиштип,со жиро-сме-
тка бр. 200-000034788072 кај Стопанска банка АД - 
Скопје, филијала во Пробиштип. 

Отворената стечајна постапка над должникот Друш-
тво за трговија посредување и услуги М & М ДООЕЛ 
увоз-извоз Пробиштип, ул. “Даме Груев“ бр. 3, Проби-
штип, се заклучува затоа што друштвото не располага со 
имот доволен да ги покрие трошоците по постапката. 

По правосилноста на ова решение должникот  да се 
брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во 
Штип. 

Од Основниот суд во Штип.                            (32815) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 165/03 од 09.12.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво за производство, тр-
говија и услуги АГРОКОМЕРЦ јтд Оливера Ужевска и 
др. Владимирово, со жиро-сметка бр. 200-000015459561 
кај Стопанска банка АД - Скопје, филијала во Берово. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Друштво за производство, трговија и услуги АГРОКО-
МЕРЦ јтд Оливера Ужевска и др., Владимирово, се 
заклучува затоа што друштвото не располага со имот 
доволен да ги покрие трошоците по постапката. 
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По правосилноста на ова решение должникот  да се 
брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во 
Штип. 

Од Основниот суд во Штип.                            (32817) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 160/03 од 09.12.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Трговец поединец Јасмина Бо-
јан Спасовска тп Пробиштип, ул. “11-ти Октомври“ бр. 
17, Пробиштип, со жиро-сметка бр. 41401-601-38071 кај 
Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесници-
те во платниот промет - Скопје, Одделение во Штип. 

Отворената стечајна постапка над должникот Трго-
вец поединец Јасмина Бојан Спасовска тп Пробиштип, 
ул. “11-ти Октомври“ бр. 17, Пробиштип, се заклучува 
затоа што друштвото не располага со имот доволен да 
ги покрие трошоците по постапката. 

По правосилноста на ова решение должникот  да се 
брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во 
Штип. 

Од Основниот суд во Штип.                            (32819) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 126/03 од 09.12.2003 година, е отворена стечај-
на постапка над должникот Друштво за производство, 
промет и услуги АСТРА-2000 јтд. увоз-извоз Иванов-
ска Даниела и др. ул. “М.М. Брицо“ бр. 1-2/7, Македон-
ска Каменица, со жиро-сметка бр. 40420-601-44920 кај 
Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесни-
ците во платниот промет, Одделение во Берово. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Друштво за производство, промет и услуги АСТРА-
2000 јтд. увоз-извоз Ивановска Даниела и др. ул. “М.М. 
Брицо“ бр. 1-2/7, Македонска Каменица, се заклучува 
затоа што друштвото не располага со имот доволен да 
ги покрие трошоците по постапката. 

По правосилноста на ова решение должникот  да се 
брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во 
Штип. 

Од Основниот суд во Штип.                            (32821) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II  - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 712/03 од 09.12.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
трговија и транспорт ДОНЕР ДООЕЛ Скопје, со седи-
ште на ул. „Михаил и Евтихи“ бр. 34 Скопје, со жиро 
сметка бр. 210-0546322001-03 при Тутунска банка АД 
Скопје, и регистарска влошка бр. 02034640?-8-01-000 
при регистарот на Основниот суд Скопје I – Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I – Скопје. 

Жалбата поднесена против решението не го задр-
жува извршувањето на решението. 

Од Основниот суд Скопје II – Скопје.        (32818) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со 

решение на овој суд I. Ст. бр. 765/03 од 28.11.2003 го-
дина, се поведува претходна постапка за утврдување на 
причините за отворање на стечајна постапка над долж-
никот ВОРЛД ИМПОРТ Трговско друштво ТОД ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. „Христо 
Смирненски“ бр. 8, со жиро сметка број 40100-601-
396400 кај РМ, Агенција за работа со блокирани сме-
тки на учесниците во платниот промет – Скопје. 

За стечаен управник се определува Дејан Костовски 
судија на овој суд и член на стечајниот совет. 

Се закажува рочиште поради изјаснување по пред-
логот за отворање на стечајната постапка на 12.01.2004 
година, во 11,00 часот, во соба број 70 во зградата на 
Апелациониот суд во Скопје. 

За привремен стечаен управник се определува Ми-
ле Стоилковски од Скопје, со адреса на ул. „Боривоје 
Милошевски“ бр. 1/21в. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да го 
заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водењето на претпријатието на должникот се до до-
несување на одлука за отворање на стечајна постапка и 
да испита дали од имотот на должникот можат да се 
намират трошоците на постапката. 

Се повикуваат должниците на должникот своите 
обврски и должниковите солидарни содолжници и га-
ранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон 
должникот. 

Се задолжува должникот да му овозможи на при-
времениот стечаен управник да влезе во неговите де-
ловни простории за да може да ги спроведе потребните 
дејствија како и да му допушти увид во трговските 
книги и неговата деловна документација. 

Решението да се објави на огласна табла на судот и 
во „Службен весник на РМ“. 

Од Основниот суд Скопје I  - Скопје.        (32850) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II  - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 776/03 од 10.12.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Трговско 
претпријатие „НЕ-ДА-КОМЕРЦ“ ДОО увоз-извоз 
Скопје, со седиште на ул. „Петар Манџуков“ бр. 209-б, 
жиро сметка бр. 40100-601-304829 при Агенција за ра-
бота со блокирани сметки и регистарска влошка бр. 1-
54603-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I 
– Скопје. Истата не се спроведува и се заклучува. 

Од Основниот суд Скопје II – Скопје.        (32876) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II  - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 719/03 од 4.12.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Производно тргов-
ско претпријатие ЗОРГО-КОМЕРЦ увоз-извоз П.О. 
Скопје, со седиште на ул. „Александар Турунџев“ бр. 5-
а, жиро сметка бр. 40100-601-353614 при Агенција за ра-
бота со блокирани сметки и регистарска влошка бр. 1-
63688-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I – 
Скопје. Истата не се спроведува и се заклучува. 

Од Основниот суд Скопје II – Скопје.        (32882) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 147/03 од 09.12.2003 година, е отворена стечај-
на постапка над должникот Услужно трговско прет-
пријатие во приватна сопственост “ТВИНС“ П. О. Ра-
довиш. ул. “Ана Поцкова“ бр. 8, Радовиш, со жиро сме-
тка бр. 41310-697-28827 кај Агенцијата за работа со 
блокирани сметки на учесниците во платниот промет, 
Одделение во Струмица. 

Отворената стечајна постапка над должникот се 
заклучува затоа што друштвото не располага со имот 
доволен да ги покрие трошоците по постапката. 

По правосилноста на ова решение должникот да се 
брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во 
Штип. 

Од Основниот суд во Штип.         (32822) 
__________ 

 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-

шение Ст. бр. 47/03 од 26.11.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство, трговија и услуги “АНЖИ-96“ експорт-им-
порт Звонко ДООЕЛ Неготино, со седиште на ул. 
“Партизанска“ бр. 2-2/3, со жиро сметка бр. 41630-601-
54747 во Агенцијата за работа со блокирани сметки ПЕ 
Кавадарци, регистрирано со решение Трег. бр. 1770/99 
од 24.05.1999 година на Основниот суд Скопје I - 
Скопје и истата поради немање имот на должникот не 
се спроведува и се заклучува. 
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По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Кавадарци.        (32824) 
__________ 

 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со реше-

не Ст. бр. 69/03 од 28.11.2003 година, се отвора стечајна 
постапка над должникот Трговско транспортно, произ-
водно, претпријатие “ЦИСКО-95“ увоз-извоз ц.о. Кава-
дарци, со седиште на ул. “22-ри Декември“ бр. 10, со 
жиро сметка бр. 41620-601-53921 во Агенцијата за рабо-
та со блокирани сметки ПЕ Кавадарци, регистрирано со 
решение Срег. бр. 6045/96 од 30.04.1996 година на 
Окружниот стопански суд Скопје и истата поради нема-
ње имот на должникот не се спроведува и се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Кавадарци.        (32825) 
__________ 

 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 167/03 од 09.12.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво за трговија и услуги 
БОЈАЏИ-ТРЕЈД ДООЕЛ Штип, ул. “Кирил и Методиј“ 
бр. 1, Штип. со жиро сметка бр. 220481100025043 кај 
Македонска банка АД Скопје, Експозитура во Штип. 

Отворената стечајна постапка над должникот се 
заклучува затоа што друштвото не располага со имот 
доволен да ги покрие трошоците по постапката. 

По правосилноста на ова решение должникот да се 
брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во 
Штип. 

Од Основниот суд во Штип.         (32827) 
__________ 

 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 168/03 од 09.12.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво за производство и 
трговија СТОКОПРОМЕТ увоз-извоз ДОО – Проби-
штип, ул. „Јордан Стојанов“ бр. 24-Пробиштип со жи-
ро сметка бр. 200-00006159589 кај Стопанска банка АД 
– Скопје, Филијала во Пробиштип. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Друштво за производство и трговија СТОКОПРОМЕТ 
увоз-извоз ДОО-Пробиштип, ул. „Јордан Стојанов“ бр. 
24 – Пробиштип се заклучува затоа што друштвото не 
располага со имот доволен да ги покрие трошоците по 
постапката. 

По правосилноста на ова решение должникот 
Друштво за производство и трговија Стокомпромет 
увоз-извоз ДОО – Пробиштип, ул. „Јордан Стојанов“ 
бр. 24 – Пробиштип да се брише од трговскиот реги-
стар кај Основниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Штип.         (32828) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 158/03 од 09.12.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво за трговија, произ-
водство и услуги ЕЛБО-ТРЕЈД Ристо Ефремовски 
увоз-извоз ДООЕЛ – Пробиштип, ул. „Миро Барага“ 
бр. 9 - Пробиштип со жиро сметка бр. 200-
000029706727 кај Стопанска банка АД – Скопје, Фили-
јала во Пробиштип. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Друштво за трговија, производство и услуги ЕЛБО-
ТРЕЈД Ристо Ефремовски увоз-извоз ДООЕЛ – Проби-
штип, ул. „Миро Барага“ бр. 9 - Пробиштип се заклучу-
ва затоа што друштвото не располага со имот доволен 
да ги покрие трошоците по постапката. 

По правосилноста на ова решение должникот 
Друштво за трговија, производство и услуги ЕЛБО-

ТРЕЈД Ристо Ефремовски увоз-извоз ДООЕЛ – Проби-
штип, ул. „Миро Барага“ бр. 9 – Пробиштип да се бри-
ше од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Штип.         (32830) 
___________ 

 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение 

на овој суд Ст. бр. 84/2003 година од 05.12.2003 година, 
е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за 
земјоделско производство, услуги и трговија „НАТУРА 
ИМЕРЛИ“ и др. ДОО увоз-извоз од с. Форино – Гости-
варско, и иста не се спроведе се заклучи. 

По правосилноста на ова решение должникот да се 
брише од трговскиот регистар при регистарско одделе-
ние при Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Гостивар.         (32831) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 284/03 

од 12.11.2003 година, над стечајниот должник Трговско 
друштво за производство, услуги и трговија на големо и 
мало Кочевска Билјана “ИБК ПРОМ“ увоз-извоз ДОО-
ЕЛ Битола, со седиште на ул. “Пецо Божиновски“ бр. 
154, Битола, запишано во регистарска влошка бр. 
01006309 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка 
бр. 290-2000000539-73 при Тетекс Kредитна банка АД 
Скопје, Филијала Битола, со дејност со шифра 52.12, 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.         (33141) 
__________ 

 
Основниот суд во Штип, постапувајќи во стечајната 

постапка над должникот “КООПЕРАЦИЈА СО МА-
ЛОПРОДАЖБА“ ДОО во стечај-Свети Николе, по одр-
жана седница на собрание на доверители од 21.11.2003 
година, го донесе следното решение:  

Се констатира дека собранието на доверителите на 
одржаното извештајно рочиште одлучи должникот 
“КООПЕРАЦИЈА СО МАЛОПРОДАЖБА“ ДОО во 
стечај-Свети Николе, да се ликвидира. 

Се задолжува стечајниот управник веднаш по доби-
вањето на ова решение да пристапи кон претворање на 
имотот во пари, предметите и други имотни права што 
претставуваат стечајна маса. 

Продажбата на имотот на должникот “КООПЕРА-
ЦИЈА СО МАЛОПРОДАЖБА“ ДОО во стечај-Свети 
Николе да се изврши по пат на јавно наддавање-лици-
тација согласно ЗИП во целина. 

Од Основниот суд во Штип.         (33142) 
__________ 

 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-

шение Ст. бр. 124/03 од 09.12.2003 година, е отворена 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за про-
изводство, трговија и услуги “ПАЛ-КРИС“ експорт-
импорт ц.о. Неготино, со седиште на ул. “Фемо Кула-
ков“, со жиро сметка бр. 41630-601-51680 во Агенција-
та за работа со блокирани сметки-Подрачна единица 
Кавадарци, регистрирано со решение Срег. бр. 
10787/94 од 27.09.1994 година на Окружниот стопан-
ски суд Скопје и истата поради немање имот на долж-
никот не се спроведува и се заклучува. 

Стечајниот должник да се брише од регистарот при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Кавадарци.        (33143) 
__________ 

 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 169/03 од 10.12.2003 година, е отворена стечај-
на постапка над должникот Друштво за превоз, произ-
водство и трговија ДИВА, увоз-извоз Валентина Каро-
ва и др. јтд Кочани, ул. “Лазар Андонов“ бр. 59, Коча-
ни, со жиро-сметка бр. 300050000029958  Комерцијал-
на банка АД-Скопје, Експозитура во Кочани. 
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Отворената стечајна постапка над должникот Друш-
тво за превоз, производство и трговија ДИВА, увоз-из-
воз Валентина Карова и др. јтд Кочани, ул. “Лазар Ан-
донов“ бр. 59, Кочани, се заклучува затоа што друш-
твото не располага со имот доволен да ги покрие тро-
шоците по постапката. 

По правосилноста на ова решение должникот  да се 
брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во 
Штип. 

Од Основниот суд во Штип.                            (33144) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 163/03 од 10.12.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Јавно трговско друштво за гра-
дежништво и трговија ИЛИДА Стојанов Давор и др. јтд 
с. Лески-Виница, со жиро-сметка бр. 40401-601-40087 
кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесни-
ците во платниот промет - Скопје, Одделение во Штип.  

Отворената стечајна постапка над должникот Јавно 
трговско друштво за градежништво и трговија ИЛИДА 
Стојанов Давор и др. јтд с. Лески-Виница, се заклучува 
затоа што друштвото не располага со имот доволен да 
ги покрие трошоците по постапката. 

По правосилноста на ова решение должникот  да се 
брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во 
Штип. 

Од Основниот суд во Штип.                            (33145) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 166/03 од 10.12.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво за превоз, трговија и 
производство ЈАГУАР-Д ДООЕЛ - Штип, ул. “Виничка“ 
бр. 2, Штип, со жиро-сметка бр. 200000090358305 кај 
Стопанска банка АД-Скопје, Филијала - Штип.  

Отворената стечајна постапка над должникот 
Друштво за превоз, трговија и производство ЈАГУАР-
Д  ДООЕЛ - Штип, ул. “Виничка“ бр. 2, Штип, се зак-
лучува затоа што друштвото не располага со имот до-
волен да ги покрие трошоците по постапката. 

По правосилноста на ова решение должникот  да се 
брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во 
Штип. 

Од Основниот суд во Штип.                            (33146) 
___________ 

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

шение на овој суд I. Ст. бр. 715/03  од 02.12.2003 година, 
се поведува претходна постапка за утврдување на причи-
ните за отворање на стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за услуги и промет со стоки на големо и ма-
ло ЉО ЕКСПОРТ увоз-извоз - Скопје,  со седиште на  ул. 
“Пиринска“ бр. 39, со жиро сметка број 40100-601-49238 
кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесни-
ците во платниот промет - Скопје, РМ. 

За стечаен судија се определува Дејан Костовски су-
дија на овој суд и член на стечајниот совет. 

Се закажува рочиште поради изјаснување на предло-
гот за отворање на стечајна постапка на ден 15.01.2004 го-
дина во 0830 часот, во соба број 70 во зградата на Апела-
циониот суд во Скопје. 

Се определуваат следниве мерки за обезбедување. 
За привремен стечаен управник се определува Зо-

ран Илиќ од Скопје, со адреса на ул. “Кеј 13-ти Ноем-
ври“ бр. 14/28. 

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

Се повикуваат должниците на должникот своите обвр-
ски и должниковите солидарни содолжници и гаранти без 
одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот. 

Се задолжува должникот да му овозможи на привре-
мениот стечаен управник да влезе во неговите деловни 
простории за да може да ги спроведе потребните дејс-
твија како и да му допушти увид во трговските книги и 
неговата деловна документација. 

Решението да се објави на огласната табла на судот и 
во “Службен весник на РМ“. 

Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (33134) 
___________ 

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

шение на овој суд II. Ст. бр. 870/03 донесено на ден 
19.11.2003 година, е отворена стечајна постапка  над 
должникот Друштво за производство, трговија и услуги 
РИВ-ПРОМ Ратко и др. ДОО увоз-извоз Скопје,  со седи-
ште на  ул. “Иван Аговски“ бр. 4, со жиро сметка број 
40120-601-64680 при Агенцијата за блокирани сметки на 
учесниците во платниот промет на Република Македони-
ја, запишан во судскиот регистар во регистарска влошка 
бр. 02027249?-3-03-000. 

За стечаен судија е определена Зорица Илиовска суди-
ја во овој суд. 

За стечаен управник се определува Душко Тодевски 
од Скопје, со адреса на ул. “Владимир Комаров“ бр. 40/8. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 
пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 

Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни пра-
ва на подвижни предмети и правата на должникот, како и 
доверителите кои имаат разлачни права на недвижности-
те на должникот што не се запишани во јавните книги (ка-
тастарот) во рок од 15 дена да ги пријават своите побару-
вања кај стечајниот управник. 

Се повикуваат должниковите должници своите обвр-
ски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 

Се закажува рочиште на собир на доверители - за ис-
питување и утврдување на пријавените побарувања и ро-
чиште на собрание на доверители на кое врз основа на из-
вештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучу-
ваат за понатамошниот тек на постапката (извештајно ро-
чиште) на ден 24.12.2003 година во 8,30 часот во соба бр. 
72 во зградата на Апелациониот суд во Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (33138) 
___________ 

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

шение II. Ст. бр. 968/03  од 26.11.2003 година,  е отворена 
стечајна постапка над  должникот Транспортно трговско 
претпријатие ДАНИВ ДОО експорт-импорт Скопје, со се-
диште на  ул. “Бриселска“ бр. 9-а,  и жиро сметка број 
40120-601-326034, при Агенцијата за блокирани сметки 
на учесниците во платниот промет на република Македо-
нија, со регистарска влошка бр. 1-58958-0-0-0, и истата не 
се спроведува,   се заклучува. 

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој 
суд. 

Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (33160) 
___________ 

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

шение на овој суд I. Ст. бр. 773/03  од 28.11.2003 година, 
се поведува претходна постапка за утврдување на причи-
ните за отворање на стечајна постапка над должникот Тр-
говско претпријатие ДАФИ увоз-извоз - Скопје,  со седи-
ште на  ул. “Гоце Делчев“ бр. 11, ДТЦ Мавровка, ламела 
А кат 1, со жиро сметка број 40100-601-261047,  кај Аген-
цијата за работа со блокирани сметки на учесниците во 
платниот промет - Скопје, РМ. 

За стечаен судија се определува Дејан Костовски су-
дија на овој суд и член на стечајниот совет. 

Се закажува рочиште поради изјаснување на предло-
гот за отворање на стечајна постапка на ден 12.01.2004 го-
дина во 1000 часот, во соба број 70 во зградата на Апела-
циониот суд во Скопје. 

Се определуваат следниве мерки за обезбедување. 
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За привремен стечаен управник се определува Драги 
Момировски од Скопје, со адреса на ул. “Владимир Ко-
маров“ бр. 13/27. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да го 
заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водење на претпријатието на должникот се до доне-
сување на одлука за отворање на стечајна постапка и 
да испита дали од имотот на должникот можат да се 
намират трошоците на постапката. 

Се повикуваат должниците на должникот своите 
обврски и должниковите солидарни содолжници и га-
ранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон 
должникот. 

Се задолжува должникот да му овозможи на при-
времениот стечаен управник да влезе во неговите де-
ловни простории за да може да ги спроведе потребните 
дејствија како и да му допушти увид во трговските 
книги и неговата деловна документација. 

Решението да се објави на огласната табла на судот 
и во “Службен весник на РМ“. 

Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (33162) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Ст. бр. 697/03  од 02.12.2003 го-
дина, се поведува претходна постапка за утврдување на 
причините за отворање на стечајна постапка над долж-
никот Трговско претпријатие АКТИВАКОМ експорт-
импорт - Скопје,  со седиште на  ул. “Борка Талевски“ 
бр. 12Б, со жиро сметка број 40100-601-283758,  кај 
Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесни-
ците во платниот промет - Скопје, РМ. 

За стечаен судија се определува Дејан Костовски 
судија на овој суд и член на стечајниот совет. 

Се закажува рочиште поради изјаснување на пред-
логот за отворање на стечајна постапка на ден 
15.01.2004 година во 1000 часот, во соба број 70 во згра-
дата на Апелациониот суд во Скопје. 

Се определуваат следниве мерки за обезбедување. 
За привремен стечаен управник се определува Дра-

ги Момировски од Скопје, со адреса на ул. “Владимир 
Комаров“ бр. 13/27. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да го 
заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водење на претпријатието на должникот се до доне-
сување на одлука за отворање на стечајна постапка и 
да испита дали од имотот на должникот можат да се 
намират трошоците на постапката. 

Се повикуваат должниците на должникот своите 
обврски и должниковите солидарни содолжници и га-
ранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон 
должникот. 

Се задолжува должникот да му овозможи на при-
времениот стечаен управник да влезе во неговите де-
ловни простории за да може да ги спроведе потребните 
дејствија како и да му допушти увид во трговските 
книги и неговата деловна документација. 

Решението да се објави на огласната табла на судот 
и во “Службен весник на РМ“. 

Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (33163) 
___________ 

 
Предлогот поднесен од доверителот Република Маке-

донија, Министерство за финансии од Скопје и предлогот 
поднесен од Агенцијата за работа со блокирани сметки на 
учесниците во платниот промет, Главна дирекција Скопје, 
за отворање на стечајна постапка над должникот Друштво 
за производство, промет и услуги ЈУГОТЕКСТ АД од 
Струмица, со седиште на ул. “Гоце Делчев“ бб, со жиро 
сметка бр. 41300-601-1632 што се води во Агенцијата за 
работа со блокирани сметки на учесниците во платниот 
промет од Скопје, со П. Трег. бр. 354/02 од 02.04.2002 го-
дина и број на регистарска влошка 03006845?-4-03-000 
регистрирано во Основниот суд во Штип. 

За стечаен управник се определува Драган Шеќер-
џиев, дипл. правник од Струмица, ул. “Јанко Цвети-
нов“ бр. 30. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 
пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 

Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 
права на подвижни предмети и правата на должникот, 
како и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижности на должникот што не се запишани во јавните 
книги (катастар) во рок од 15 дена да ги пријават свои-
те побарувања кај стечајниот управник. 

Се повикуваат должниковите должници своите обвр-
ски да ги намират без одлагање на стечајниот управник. 

Се закажува рочиште на собир на доверители за ис-
питување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на собрание на доверители на кое врз основа на 
извештајот на стечајниот управник доверителите ќе од-
лучат за понатамошниот тек на постапката кое ќе се одр-
жи на 25.12.2003 година во 10,30 часот во судница бр. 3. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат реше-
нието во рок од 8 дена од денот на објавувањето во 
“Службен весник на РМ“ преку овој суд до Апелацио-
ниот суд во Штип. 

Жалбата на ова решение не го задржува извршува-
њето на решението. 

Од Основниот суд во Струмица.        (33345) 
__________ 

 
Врз основна на член 208 од Законот за стечај, на 

предлог на стечајниот управник стечајниот совет во 
стечајната постапка отворена над должникот АД 
“ОРАНЖЕРИИ“ Кочани, свикува завршно собрание на 
доверители на АД “ОРАНЖЕРИИ“ Кочани, кое ќе се 
одржи на 12.01.2004 година во Основниот суд во Коча-
ни, судница бр. 1, со почеток во 11,00 часот, со следни-
от дневен ред: 

Расправање за завршната сметка и завршниот изве-
штај на стечајниот управник. 

Доверителите можат да ги разгледаат завршната сме-
тка и завршниот извештај во Основниот суд во Кочани 
во соба бр. 14 секој работен ден во време од 10,00-14,00 
часот каде можат да добијат и нивен препис. 

Од Основниот суд во Кочани.         (33348) 
__________ 

 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 127/2003 од 24.11.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над должникот Трговија на мало со об-
лека “МОДУС ВИВЕНДИ“ Несим Јахи Хамза ТП Те-
тово, ГТЦ, 27 Тетово, со жиро сметка бр. 41500-601-
87647 што се води при Агенцијата за работа со блоки-
рани сметки, регистриран при Основниот суд Скопје I - 
Скопје, со регистарска влошка бр. 02028904-6-01-000 и 
Трег. бр. 871/00 од 16.05.2003 година. 

Стечајната постапка над должникот не се спроведу-
ва и се заклучува поради немање на имот согласно 
член 64 од Законот за стечај. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово.          (33323) 
__________ 

 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 143/2003 од 24.11.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над должникот Производно, трговско, 
услужно претпријатие “ФИБ-ХОЛДИНГ“ ДОО екс-
порт-импорт Тетово, ул. “Гоце Делчев“ бр. 201, Тето-
во, со жиро сметка бр. 41500-601-55130 што се води 
при Агенцијата за работа со блокирани сметки Тетово-
Тетово, запишан при Окружниот стопански суд Скопје, 
со регистарска влошка бр. 1-66404-0-0-0 и Срег. бр. 
3151/96 од 28.02.1996 година. 

Стечајната постапка над должникот не се спроведу-
ва и се заклучува поради немање на имот согласно 
член 64 од Законот за стечај. 
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По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово.          (33324) 
__________ 

 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 92/2003 од 24.11.2003 година, е отворена стечај-
на постапка над должникот Налан Реџеп Муареми ТП 
“БАЛТО“ салон за чевли Тетово, ул. “Штипска“ бр. 27, 
Тетово, со жиро сметка бр. 41500-601-76657 што се во-
ди при Агенцијата за работа со блокирани сметки, ре-
гистриран при Основниот суд Скопје I - Скопје, со ре-
гистарска влошка бр. 02018991-6-01-000 и Трег. бр. 
5175/99 од 22.09.1999 година. 

Стечајната постапка над должникот не се спроведу-
ва и се заклучува поради немање на имот согласно 
член 64 од Законот за стечај. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово.          (33325) 
__________ 

 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 142/2003 од 24.11.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над должникот Хајрула Неџбедин Баки 
ТП “НИКЕ“ таксист, с. Д. Лешница, Желино, со жиро 
сметка бр. 41500-601-95180 што се води при Агенција-
та за работа со блокирани сметки, регистрирано при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со регистарска вло-
шка бр. 6-02001713-000-06 и Трег. бр. 523/98 од 
04.03.1998 година. 

Стечајната постапка над должникот не се спроведу-
ва и се заклучува поради немање на имот согласно 
член 64 од Законот за стечај. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово.          (33326) 
__________ 

 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 232/03 

од 29.10.2003 година над стечајниот должник Производ-
но трговско услужно и транспортно друштво Никола 
“ПРИПС“ увоз-извоз Битола ДООЕЛ, со седиште на ул. 
“Цар Самоил“ бр. 55, Битола, запишано во регистарска 
влошка  01003729 на Основниот суд во Битола, со жиро 
сметка бр. 40300-601-28811 при Агенцијата за работа 
со блокирани сметки на учесниците во платниот про-
мет ПЕ Битола, со дејност со  шифра 52.11, стечајната 
постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                          (33349) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 252/03 

од 22.10.2003 година над стечајниот должник Друштво 
за трговија на големо и мало увоз-извоз и услуги Симе 
Пејчиновски “ГРАВИТАЦИЈА“ Битола ДООЕЛ, со се-
диште на ул. “Маршал Тито“ бр. 100, Битола, запишано 
во регистарска влошка  01007737 на Основниот суд во 
Битола, со жиро сметка бр. 500-0000001379-61 при Сто-
панска банка АД Битола, со дејност со  шифра 52.72, 
стечајна постапка отвори, стечајната постапка не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                          (33350) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 206/03 

од 14.10.2003 година над стечајниот должник Претпри-
јатие “Р-7“ за производство, трговија на големо и мало, 
транспорт експорт-импорт и услуги Ресен со ПО,  со се-
диште на ул. “11-ти Октомври“ бр. 92,   запишано во ре-
гистарска влошка  1-11925 на Окружниот стопански суд 

во Битола, со жиро сметка бр. 40310-601-47943 при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесни-
ците во платниот промет ПЕ Ресен, со дејност со  ши-
фра 070132, стечајна постапка отвори, стечајната по-
стапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                          (33351) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 328/03 

од 05.12.2003 година над стечајниот должник Трговец 
поединец за трговија на мало Анѓа Алимпије Стојковска 
“АМОР“ Битола ТП, со седиште на ул. “Студенска“ бр. 
43, Битола, запишано во регистарска влошка  01011574 
на Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 40300-
601-102985 при Агенцијата за работа со блокирани 
сметки на учесниците во платниот промет Скопје ПЕ 
Битола, со дејност со  шифра 52.11, стечајна постапка 
отвори, стечајната постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                          (33352) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 332/03 

од 28.11.2003 година над стечајниот должник Друштво за 
угостителство, производство, трговија и услуги “КИВИ-
КОМЕРЦ“ Кире Момировски ДООЕЛ увоз-извоз Демир 
Хисар,  со седиште на ул. “Вељко Влаховиќ“ бр. 15, Де-
мир Хисар, запишано во регистарска влошка  01008106 на 
Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 500-
0000002306-93 при Стопанска банка АД Битола, со деј-
ност со  шифра 55.30/2, стечајна постапка отвори, стечај-
ната постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                          (33354) 
___________ 

 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 214/03 

од 04.12.2003 година отвори стечајна постапка према 
должникот Трговско друштво за трговија ВАКОН 
ТРЕЈД увоз-извоз ДООЕЛ Крушево, запишано во реги-
старска влошка  01003378?-8-01-000 на Основниот суд 
Прилеп суд Битола, со основна дејност надворешна тр-
говија со прехранбени и непрехранбени производи,  со 
жиро сметка 200000022790821 во Стопанска банка, 
Филијала Крушево. 

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучу-
ва, поради тоа што должникот должи на единствениот 
основач. 

Од Основниот суд во Прилеп.                         (33356) 
___________ 

 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 210/03 

од 01.12.2003 година отвори стечајна постапка према 
должникот Приватно претпријатие за производство и тр-
говија на големо и мало увоз-извоз “ДИСО“ Прилеп, за-
пишано во регистарска влошка бр. 1-715 на Окружниот 
стопански  суд во Битола, со основна дејност надвореш-
на трговија со прехранбени и непрехранбени производи, 
со жиро сметка 41100-601-18808 која се наоѓа при Аген-
цијата за работа со блокирани сметки Скопје. 

 Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-
чува, бидејќи должникот нема имот ни за покривање на 
трошоците на стечајната постапка. 

Од Основниот суд во Прилеп.                         (33357) 
___________ 

 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 174/03 

од 05.12.2003 година отвори стечајна постапка према 
должникот Друштво за трговија и услуги Лидија Коле-
га БАНЕТИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со седиште на 
ул. “Кеј 19 ти септември“ бр. 1в, запишано во регистар-
ска влошка бр. 01008370?-8-01-000 на Основниот суд 
Прилеп суд Битола, со основна дејност друга трговија 
на мало во продавница со мешовита стока, со жиро 
сметка 300020000199758 во Комерцијална банка АД 
Скопје, Филијала Прилеп. 
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Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-
чува, бидејќи должникот должел на основачот. 

Од Основниот суд во Прилеп.                         (33358) 
___________ 

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

шение III. Ст. бр. 704/03  од 11.12.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над стечајниот должник  ДИДОТ ДОО-
ЕЛ Друштво за издавачка дејност, печатење, трговија на 
големо и мало експорт-импорт Скопје, со седиште на  ул. 
“Париска комуна“ бр. 14-2/5 и  жиро сметка бр. 260-
0005488931-23 при АД Радобанка Скопје,  и регистарска 
влошка бр. 02039521?-8-11-000,  при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I- , и истата не се спроведува. 

Се заклучува  стечајната постапка над стечајниот 
должник  ДИДОТ ДООЕЛ Друштво за издавачка деј-
ност, печатење, трговија на големо и мало експорт-им-
порт Скопје.  

Од Основниот суд Скопје II- Скопје.             (33216) 
___________ 

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

шение на овој суд I. Ст. бр. 653/03  од 03.11.2003 година, 
се отвора стечајна постапка над  должникот Друштво за 
транспорт, производство, промет и услуги НИКИ КО-
МЕРЦ Ѓорѓи ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште во с. 
Вучидол, на  ул. “103“ бб, со жиро сметка број 40120-601-
190690, кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на 
учесниците во платниот промет - Скопје, РМ,  и реги-
старска влошка број 02016412?-8-03-000, и истата не се 
спроведува, и се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот  регистар кој го води овој суд. 

Да се објави оглас на огласната табла во судот и во 
“Службен весник на РМ“. 

Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (33332) 
___________ 

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

шение II. Ст. бр. 980/03  од 03.12.2003 година,  е отворе-
на стечајна постапка над  должникот Трговско друштво 
за производство, трговија и услуги ЕМСИ КОМПАНИ 
Сашо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје,  со седиште на  ул. “4-
ти Јули“ бр. 149-б,  и жиро сметка број 300000000325083 
при Комерцијална банка АД Скопје, со регистарска вло-
шка бр. 02019649?-8-03-000, и истата не се спроведува, 
па се заклучува. 

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој 
суд. 

Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (33316) 
___________ 

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

шение на овој суд I. Ст. бр. 675/03  од 17.11.2003 година, 
се отвора стечајна постапка над  должникот Друштво за 
трговија и консалтинг, услуги НЗ ДОСЕЛЕНИЧКИ 
СЕРВИС ДООЕЛ - Скопје, со седиште   на  ул. “Коле 
Неделковски“ бр. 5, со жиро сметка број 210-
0561057501-89 кај Тутунска банка АД-Скопје  и реги-
старска влошка број 02044500?-8-01-000, и истата не се 
спроведува, па се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот  регистар кој го води овој суд. 

Да се објави оглас на огласната табла во судот и во 
“Службен весник на РМ“. 

Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (33310) 
___________ 

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

шение на овој суд I. Ст. бр. 703/03  од 02.12.2003 година, 
се поведува претходна постапка за утврдување на причи-
ните за отворање на стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги на големо  
на големо и мало ДАКЗЕИН - Скопје,  со седиште на  ул. 

“Никола Вапцаров“ бр. 11/2-3, со жиро сметка број 40100-
601-253940 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки 
на учесниците во платниот промет - Скопје, РМ. 

За стечаен судија се определува Дејан Костовски 
судија на овој суд и член на стечајниот совет. 

Се закажува рочиште поради изјаснување на пред-
логот за отворање на стечајна постапка на ден 
15.01.2004 година во 0930 часот, во соба број 70 во згра-
дата на Апелациониот суд во Скопје. 

Се определуваат следниве мерки за обезбедување. 
За привремен стечаен управник се определува Јор-

дан Марковски од Скопје, со адреса на ул. “Владимир 
Комаров“ бр. 13/14. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да го 
заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водење на претпријатието на должникот се до доне-
сување на одлука за отворање на стечајна постапка и 
да испита дали од имотот на должникот можат да се 
намират трошоците на постапката. 

Се повикуваат должниците на должникот своите 
обврски и должниковите солидарни содолжници и га-
ранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон 
должникот. 

Се задолжува должникот да му овозможи на при-
времениот стечаен управник да влезе во неговите де-
ловни простории за да може да ги спроведе потребните 
дејствија како и да му допушти увид во трговските 
книги и неговата деловна документација. 

Решението да се објави на огласната табла на судот 
и во “Службен весник на РМ“. 

Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (33301) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Ст. бр. 757/03  од 28.11.2003 го-
дина, се поведува претходна постапка за утврдување на 
причините за отворање на стечајна постапка над долж-
никот Друштво за производство, угостителство, промет 
и услуги БАГИ ТРЕИД Благоја и Слободан експорт-
импорт - Скопје, со седиште на  ул. “Крсте Раковски“ 
бр. 35, со жиро сметка број 40120-601-191203 кај Аген-
цијата за работа со блокирани сметки на учесниците во 
платниот промет - Скопје, РМ. 

За стечаен судија се определува Дејан Костовски 
судија на овој суд и член на стечајниот совет. 

Се закажува рочиште поради изјаснување на пред-
логот за отворање на стечајна постапка на ден 
12.01.2004 година во 0930 часот, во соба број 70 во згра-
дата на Апелациониот суд во Скопје. 

Се определуваат следниве мерки за обезбедување. 
За привремен стечаен управник се определува Јор-

дан Марковски од Скопје, со адреса на ул. “Владимир 
Комаров“ бр. 13/14. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да го 
заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водење на претпријатието на должникот се до доне-
сување на одлука за отворање на стечајна постапка и 
да испита дали од имотот на должникот можат да се 
намират трошоците на постапката. 

Се повикуваат должниците на должникот своите 
обврски и должниковите солидарни содолжници и га-
ранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон 
должникот. 

Се задолжува должникот да му овозможи на при-
времениот стечаен управник да влезе во неговите де-
ловни простории за да може да ги спроведе потребните 
дејствија како и да му допушти увид во трговските 
книги и неговата деловна документација. 

Решението да се објави на огласната табла на судот 
и во “Службен весник на РМ“. 

Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (33303) 
___________ 

 
Основниот суд  Скопје  II – Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 464/02 од 14.03.2003 година се отво-
ра стечајна постапка над должникот Производно тргов-
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ско претпријатие „ДЕНИЗ – ТРЕИД“ увоз-извоз Ц.О. 
Скопје, со седиште на ул. „Боро Менков“ бр. 1-А/2-13, 
со жиро сметка 40100-601-74215 и регистарска влошка 
1-10603-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I 
– Скопје и истата не се спроведува, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I  - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II – Скопје.        (33336) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со 

решение на овој суд I Ст. бр. 881/03 од 03.12.2003 го-
дина, се отвора стечајна постапка над должникот Трго-
вец-поединец за промет на мало со автоделови, прибор 
и алат АУТОМАНИЈА Сашко Трајко Матов ТП – 
Скопје, со седиште на ул. „Банатска“ бр. 23, со сметка 
број 300000001514497 кај Комерцијална банка АД – 
Скопје и регистарска влошка број 02048056?-6-09-000, 
и истата не се спроведува, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води овој суд. 

Да се објави оглас на огласната табла во судот и во 
„Службен весник на РМ“. 

Од Основниот суд Скопје I – Скопје.        (33340) 
___________ 

 
Со решение на овој суд Ст. бр. 20/2002 од 

12.XII.2003 година, отворена е стечајна постапка над 
должникот ДТПУ „ОЛНО ЕКСПОРТ“ Олег и Новица 
ДОО Гостивар, со жиро сметка бр. 41510-601-73410 при 
Агенција за работа со блокирани сметки ПЕ -Гостивар. 

За стечаен управник се определува лицето Анаста-
сиески Мирослав од Гостивар, ул. „Кеј Б. Единство“ 
бр. 1, моб. бр. 070-229-355. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена по об-
јавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, да ги 
пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 

Се повикуваат должниковите должници своите об-
врски да ги исполнат спрема стечајниот управник. 

Се закажува рочиште за испитување и утврдување 
за пријавените побарувања на доверителите на стечај-
ниот должник на ден 16.01.2004 година во 12 часот, во 
сала бр. II  на овој суд. 

Од Основниот суд во Гостивар.         (33413) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со 

решение на овој суд I Ст. бр. 667/03 од 12.11.2003 го-
дина, се отвора стечајна постапка над должникот Тр-
говско друштво за производство на очни протези и 
друга медицинска протетика, промет и услуги ОРТО-
ПЕДИЈА НОВА Томислав ДООЕЛ експорт-импорт – 
Скопје, со седиште на ул. „Народен фронт“ бр. 5/2-47, 
со сметка број 300000000664583 кај Комерцијална бан-
ка АД – Скопје и регистарска влошка број 8-02001354-
000-03, и истата не се спроведува и се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води овој суд. 

Да се објави оглас на огласна табла во судот и во 
„Службен весник на РМ. 

Од Основниот суд Скопје I – Скопје.        (33416) 
___________ 

 
Се отвора стечајна постапка над должникот ТП 

„ИВА“ продавница на мешовита стока Петрова Дими-
три Иванка, ул. „Никола Оровчанец“ бр. 9, Велес, жиро 
сметка бр. 41600-601-69923 што се води при Агенција за 
работа со блокирани сметки на учесниците во платниот 
промет Скопје, и истата не се спроведува 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 трговскиот регистар како и до Државниот за-

вод за геодетски работи, одделение за премер и ката-
стар Велес, заради запишување во јавните книги. 

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 Скопје I – Скопје.        (33419) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 272/01 

над Трговско друштво за промет и услуги “ВИЛАНЕ-
ЛА“ Виолета Димовска ДООЕЛ од Битола, ул. “Парти-
занска“ бр. 16-а/1/4, Трег. бр. 01003878?-01-000, деј-
ност трговија, жиро сметка 40300-601-36-36061 при 
ЗПП Битола, отвори стечајна постапка. 

Стечајната постапка не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд во Битола.         (33481) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 314/03 од 
21.11.2003 година, над стечајниот должник Трговец поеди-
нец за превоз Талевски Трајан Вецко “ПАЈО ТРАНС“ Со-
потница ТП, со седиште во с. Вирово, Сопотница, запиша-
но во регистарска влошка бр. 01009056 на Основниот суд 
во Битола, со жиро сметка бр. 500-0000002088 при Стопан-
ска банка АД Битола, со дејност со шифра 60.24, отвори 
стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.         (33483) 
__________ 

 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 355/03 

од 11.12.2003 година, над Друштвото за производство, 
услуги и трговија “КФСРТ“ Котевски Лазар ДООЕЛ 
увоз-извоз Ресен, со седиште на ул. “Црквиште“ бр. 
1/6, запишан во регистарска влошка на Основниот суд 
во Битола бр. 01009576?-8-03-000, со жиро сметка бр. 
200000021619940 при Стопанска банка АД Скопје, Фи-
лијала Ресен, со дејност шифра 74.12, отвори стечајна 
постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.         (33484) 
__________ 

 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 258/03 

од 21.11.2003 година, над стечајниот должник Друштво за 
трговија, сообраќај и услуги Љупчо Петровски “МИЛ-
САН“ увоз-извоз Битола ДООЕЛ, со седиште на ул. “Ни-
ко Фундали“ бр. 18-2/43, Битола, запишано во регистар-
ска влошка бр. 01009876-8-01-000 на  Основниот суд во 
Битола, со жиро сметка бр. 500-0000001867-52 при Сто-
панска банка АД Битола, со дејност со шифра 60.24, отво-
ри стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.         (33486) 
__________ 

 
Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решение 

Ст. бр. 49/03 од 25.11.2003 година, е отворена стечајна по-
стапка над стечајниот должник ТП “БИНЕТАР“ од с. 
Удово и жиро сметка бр. 41301-601-66804 при Агенцијата 
за работа со блокирани сметки Скопје, но истата не се 
спроведува заради немање на имот од кој би се намириле 
трошоците на стечајната постапка. Отворената стечајна 
постапка над должникот веднаш се заклучува. 

Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 
дена од објавувањето, преку овој суд до Апелациониот 
суд во Скопје. 

Од Основниот суд во Гевгелија.        (33488) 
__________ 

 
Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 43/03 од 25.11.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над стечајниот должник ППТУТ “МИ-
РАЖ-ТРАНС“ Ц. О. експорт-импорт Гевгелија, со се-
диште на ул. “Солунска“ бр. 28 и жиро сметка бр. 
41610-601-45543 кај Агенцијата за работа со блокирани 
сметки Скопје, но истата не се спроведува заради нема-
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ње на имот од кој би се намириле трошоците на стечај-
ната постапка. Отворената стечајна постапка над долж-
никот веднаш се заклучува. 

Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 
дена од објавувањето, преку овој суд до Апелациониот 
суд во Скопје. 

Од Основниот суд во Гевгелија.        (33491) 
__________ 

 
Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 47/03 од 25.11.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над стечајниот должник ДППУ “СЛО-
МАК“ ДОЕЛ од Гевгелија, со седиште на ул. “Гоце 
Делчев“ бр. 44/3-10 и жиро сметка кај Стопанска банка 
АД Скопје бр. 200000012993433 и регистарска влошка 
бр. 02024106?-8-03-000, но истата не се спроведува за-
ради немање на имот од кој би се намириле трошоците 
на стечајната постапка. Отворената стечајна постапка 
над должникот веднаш се заклучува. 

Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 
дена од објавувањето, преку овој суд до Апелациониот 
суд во Скопје. 

Од Основниот суд во Гевгелија.        (33492) 
__________ 

 
Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 30/96 од 18.12.2001 година, е заклучена сте-
чајната постапка над стечајниот должник УП “СЛОБО-
ДА“ во стечај од Богданци, со седиште на ул. “М. Ти-
то“ бр. 165 и жиро сметка бр. 41610-601-26789. 

Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 
дена од објавувањето, преку овој суд до Апелациониот 
суд во Скопје. 

Од Основниот суд во Гевгелија.        (33494) 
__________ 

 
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 

203/2003 од 15.12.2003 година, отвори стечајна постап-
ка над стечајниот должник Трговско услужна задруга 
“УРСУС“ увоз-извоз Прилеп, п.о. со седиште на ул. 
“Благоја Николоски“ бр. 18 во Прилеп, запишан во ре-
гистарска влошка бр. 2-731-Битола, со решение Срег. 
бр. 1330/98 на Основниот суд во Битола, со основна 
дејност, продажба на мало на делови и прибор за мо-
торни возила, со жиро сметка бр. 300020000055422 при 
Комерцијална банка АД Скопје, Филијала Прилеп. 

Стечајната постапка над должникот не се спроведу-
ва, но се заклучува. 

Од Основниот суд во Прилеп.         (33495) 
__________ 

 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 131/2003 од 24.11.2003 година е отворена сте-
чајна постапка над должникот Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги АТС МАРКЕТ ДООЕЛ 
увоз-извоз Тетово, ул. „Железничка“ бб, Тетово, со жи-
ро сметка бр. 210-048381140154 што се води при Ту-
тунска банка АД Скопје, регистриран при Основниот 
суд Скопје I – Скопје, со рег. влошка бр. 02016380-8-
03-000 и Трег. бр. 5046/98 од 21.06.1999 и Трег. бр. 
3324/03 од 30.10.2003 година. 

Стечајната постапка према должникот не се спрове-
дува и се заклучува, поради немање на имот согласно 
член 64 од Законот за стечај. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд Скопје I – Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово.         (33617) 
_______________________________________________ 

 
Л И К В И Д А Ц И И  

 
Основниот суд Скопје I- Скопје, објавува дека со 

решение I. Л. бр. 53/03 од 07.10.2003 година, е отворе-
на ликвидациона постапка над Трговското претприја-
тие на големо и мало “ХАБИБ - 52“ ЦО експорт-им-
порт - Скопје, ул. “4“ бр. 37, с. Батинци. 

За ликвидатор се определува Мито Арминовски од 
Скопје, ул. “4“ бр. 37, с. Батинци. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во “Службен весник на РМ“, до ли-
квидаторот со пријава во два примерока со докази, а нај-
доцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.    

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према   Трговското претпријатие на големо и мало 
“ХАБИБ - 52“ ЦО експорт-импорт - Скопје, во ликви-
дација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци 
од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (32752) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 124/03 

од 09.12.2003 година, отвори ликвидациона постапка 
над Претпријатието во приватна сопственост за транс-
порт и шпедиција, трговија на големо и мало увоз-из-
воз ЧИПЕ Пехчево П.О. ул. “Први Мај“ бр. 2, со жиро 
сметка бр. 40400-601-27814, кај Агенцијата за работа 
со блокирани сметки на учесниците во платниот про-
мет - Скопје - Одделение во Берово. 

По правосилноста на решението должникот Прет-
пријатие во приватна сопственост за транспорт и шпеди-
ција, трговија на големо и мало увоз-извоз ЧИПЕ Пехче-
во П.О. ул. “Први Мај“ бр. 2 да се брише од судскиот ре-
гистар што се води кај Основниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Штип.                            (32834) 
__________ 

 
Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 

841/03 од 14.10.2003 година, во регистарска влошка бр. 
03008410?-8-06-000, ја запиша во трговскиот регистар 
ликвидацијата на ДООЕЛ на Друштвото за сообраќај, 
производство, услуги и промет на големо и мало СЛИ-
ВА-ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз с. Истибања, Виница. 

Друштвото за сообраќај, производство, услуги и 
промет на големо и мало СЛИВА-ТРАНС ДООЕЛ 
увоз-извоз с. Истибања, Виница, престанува  со работа 
сметано од 01.07.2003 година со одлука на единствени-
от содружник бр. 01-01 од 30.09.2003 година. 

Со престанокот на друштвото ќе се спроведе пос-
тапка за ликвидација на друштвото. 

За ликвидатор на друштвото се именува Бранка 
Анакиева од Кочани, ул. “Киро Кикенски“ бр. 13, дип-
ломиран економист. 

Од Основниот суд во Штип.         (32928) 
__________ 

 
Ликвидаторот Наташа Кировска од Скопје, ул. “Иво 

Рибар Лола“ бр. 94-2/7, запишана во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. 
бр. 1847/03 година, објавува дека Друштвото за трговија и 
услуги ГМС 1 ДОО Скопје, ул. “Козле“ бр. 74, со број на 
жиро сметка бр. 220401100128934, отворена при Маке-
донска банка  Скопје, е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања по објавувањето на огла-
сот во “Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна од пос-
ледната објава. 

Од ликвидаторот.                                              (33192) 
___________ 

 
Ликвидаторот Фетахи Нагиб од Скопје, запи-

шан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - 
Скопје, со решение П. Трег. бр. 2391/02 година, објаву-
ва дека Друштвото ШКУПИ Азам ДООЕЛ  Скопје, е во 
ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања по објавувањето на огла-
сот во “Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна од пос-
ледната објава. 

Од ликвидаторот.                                              (33334) 
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Ликвидаторот Жаклина Павиќевиќ од Радовиш, 
ул. “Вардарска“ бр. 25, запишана како ликвидатор под 
П. Трег. бр. 1012/03, во трговскиот регистар при Ос-
новниот суд во Штип, објавува дека Друштвото за про-
изводство и трговија УЛУС ОНДЕР САЛИОВ И др. јтд 
увоз-извоз ОД с. Тополница, Радовиш, со број на жиро 
сметка бр. 41310-601-75618, отворена при ЗПП Радо-
виш, 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.                                              (33498) 
_______________________________________________ 

 
Н О Т А Р С К И   О Г Л А С И 

 
Над подвижен имот, основни средства за произ-

водство, сопственост на Друштвото за транспорт и 
промет ШТУЗ Предраг ДООЕЛ, Куманово е  заснован 
залог, со Договор за залог врз подвижни предмети за-
верен кај нотарот Драган Георгиев од Куманово, под 
ОДУ бр. 473/03 од 05.12.2003 година, во корист на за-
ложниот доверител Комерцијална банка АД Скопје за 
обезбедување на парично побарување во износ од 
89.000 евра.           (32720) 

_________ 
 

Врз основа на приватна исправа - Договор за залог 
на недвижен имот со својство на извршна исправа, по-
тврдена од нотарот Стојмир Николов од Виница, под 
ОДУ бр. 347/2003 од 03.12.2003 година, склучен помеѓу 
Комерцијална банка АД - Скопје, како заложен довери-
тел и Друштво за градежништво, производство, промет, 
финансии и технички инженеринг ТЕХНОКОМ ДОО 
Скопје од Скопје, бул. “Октомвриска револуција“ бб, ка-
ко должник и заложен должник, засновано е заложно 
право - хипотека од втор ред врз недвижен имот наведен 
во договорот за залог на недвижен имот со својство на 
Извршна исправа, потврдено од нотарот Стојмир Нико-
лов од Виница под ОДУ. бр. 347/2003, сопственост на 
залогожниот должник и должник.                           (32723) 

_________ 
 
Врз основа на нотарски акт сочинет од Ружа Костов-

ска заменик на нотарот Нове Костовски од Скопје под 
ОДУ. бр. 420/03 од 21.11.2003 година, заложниот долж-
ник Акционерско друштво за производство и трговија 
МЕТРОПОЛИТЕН АД Скопје, со седиште на ул. “Ску-
пи“ бб - Скопје, МБ 5424453, има заложено свој недви-
жен имот подробно опишан во нотарскиот акт, во полза 
на заложниот доверител Комерцијална банка АД Скопје, 
кој залог е запишан во јавната книга што се води при 
Основниот суд Скопје I - Скопје.         (32725) 

________ 
 

Над подвижниот и недвижниот имот сопственост 
на Трговското друштво за новинско издавачка дејност 
и графичко производство ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР КМ 
Креатив ДООЕЛ Скопје, со бдс. бр. 5313945 кој прет-
ставува: предмет машина Heidelberg Speedmaster Four 
Kolor Offset press ( за во четири бои ) 52 x 74 см модел 
SM 74-4-H, сер. бр. 620527, година на производство 
1995 и недвижност деловен простор производна хала 
во Скопје, построен на К.П. бр. 183/1, план 5, скица 5, 
на м.в. “Голема Нива“, под објект со површина од 630 
м2, со право на трајно користење на земјиштето што му 
служи на објектот за негова редовна употреба на К.П. 
бр.183/1, план 5, скица 5, на м.в. “Голема нива“, нива 
трета класа, со површина од 636 м2, односно вкупна по-
вршина од 1266 м2 во КО Злокуќани, според Договор за 
купопродажба на недвижен имот потврден од нотарот 
Мери Весова од Скопје под ОДУ бр. 411/00 од 

05.09.2000 година во Скопје и поседовен лист бр. 417 из-
даден од ДЗГР - катастар Скопје, заснован е залог   
ОДУ. бр. 410/03 од 04.12.2003 и ОДУ бр. 409/03 од 
04.12.2003 година, составени од нотарот Поповски Сло-
бодан од Скопје, како средство за обезбедување на дого-
вор за рамковен револвинг кредит бр. 01-2410 од 
07.10.2003 година, помеѓу ЕУРОСТАНДАРД БАНКА 
АД Скопје и Трговско друштво за новинско издавачка 
дејност и графичко производство ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР 
КМ Креатив ДООЕЛ Скопје со бдс. бр. 5313945, за из-
нос од 30.000.000,00 денари, во корист на заложниот до-
верител ЕУРОСТАНДАРД банка АД Скопје.       (32588) 

__________ 
 

Се продава недвижен имот- пасиште, 4-та класа со 
површина од 535 м2, евидентирано на К.П. бр. 36, м.в. 
“Лопушан“, КО Долно Соње, сопственост на Љубица 
Радојичиќ.  

Се повикуваат сопствениците на соседните парце-
ли, во рок од 30 дена, од денот на објавувањето на ог-
ласот во “Службен весник на РМ“,  доколку се заинте-
ресирани да ја купат гореопишаната недвижност, пис-
мено 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. 

Изјавата за прифаќање на понудата да се достави до 
нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџовска 
од Скопје, ул. “Иван Козаров“ бр. 24, лок 23 (ДТЦ 
“Стара Рампа“).                                                       (32620) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот 4/8 идеален дел од нива 

3-та класа со површина од 579 м2, евидентирано на 
К.П. бр. 431, м.в. “Лопушан“, КО Долно Соње, сопс-
твеност на Данче Панковска, Весна Кимовска и Горда-
на Здравковска.  

Се повикува сопственикот на останатите 4/8 идеален 
дел од наведената недвижност, како и сопствениците на 
соседните парцели, во рок од 30 дена, од денот на објаву-
вањето на огласот во “Службен весник на РМ“,  доколку 
се заинтересирани да ја купат гореопишаната недвиж-
ност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. 

Доколку не се јават во наведениот рок, истите го гу-
бат правото на првенствено купување на предметната 
недвижност. 

Изјавата за прифаќање на понудите да се достави 
до нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџов-
ска од Скопје, ул. “Иван Козаров“ бр. 24, лок 23 (ДТЦ 
“Стара Рампа“).                                                       (32619) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште: КО Кавадарци 1 
вон, К.П. бр. 5111, план 009, скица 009, м.в. “Голи газ“, 
култура-лозје, класа 4, со вкупна површина од 2.500м2, 
сопственост на Ристо Савиќ од Кавадарци, евидентира-
но во Имотен лист бр. 2689, издаден од Државниот за-
вод за геодетски работи-Одделение за премер и ката-
стар Кавадарци, за цена од 60.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето кое 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 спро-
тивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се доставата 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул. “Блажо Алексов“ бб, 
Кавадарци.           (32727) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: Илозје на 
К.П. бр. 2023/2, класа 5, со површина од 3478м2, нива 
на К.П. бр. 2023/3 од класа 5 од 555м2, Илозје на К.П. 
бр. 2023/1, класа 5 од 3849м2, нива на К.П. бр. 2023/4, 



15 декември 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 80 - Стр. 39 
 
класа 5 од 769м2 и камењар на К.П. бр. 2023/5 од 762м2, 
м.в. “Круши“ по Имотен лист бр. 1122, КО Марена, за 
цена од 100.000,00 денари, сопственост на Александар 
Лазов и Лазо Ѓорѓиев од Кавадарци. 

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. Се повикуваат исти-
те доколку се заинтересирани да достават писмени по-
нуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до 
нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. 
“7-ми Септември“ бр. 41. Во спротивно, ќе се смета де-
ка не се заинтересирани за купување.        (32729) 

__________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: пасиште на 

К.П. бр. 6303, м.в. “Манастириште“, класа 4, со повр-
шина од 1514м2 и илозје на К.П. бр. 6305, м.в. “Мана-
стириште“, класа 4, со површина 5177м2, по Имотен 
лист бр. 86, КО кавадарци 1 вон, за цена од 60.000,00 
денари, сопственост на Илија Шемов од Кавадарци. 

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. Се повикуваат исти-
те доколку се заинтересирани да достават писмени по-
нуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до 
нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. 
“7-ми Септември“ бр. 41. Во спротивно, ќе се смета де-
ка не се заинтересирани за купување.        (32729) 

__________  
Се продава земјоделско земјиште и тоа: пасиште, 

шума и лозје на КП бр. 27 до 37, на м.в. “Ресавски Дол“ 
со вкупна површина од 48479 м2 во Имотен лист бр. 
100 КО Дабниште за цена од 700.000 денари, сопстве-
ност на Јанинка Леова од Кавадарци. 

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, се повикуваат исти-
те доколку се заинтересирани да достават писмени по-
нуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до 
нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. 
“7-ми Септември“ бр. 41. Во спротивно,  ќе се смета 
дека не се заинтересирани за купување.               (32733) 

___________ 
 

Над подвижен имот основни средства за производс-
тво, сопственост на Друштвото во мешовита сопстве-
ност за производство, промет и услуги КРИ КРИ Гор-
дана и др. ДОО Куманово, е заснован залог со Договор 
за залог врз по0движни предмети заверен кај нотарот 
Драган Георгиев од Куманово, под ОДУ бр. 467/03 од 
03.12.2003 година и Договор за залог на недвижен 
имот - хипотека заверен кај нотарот Драган Георгиев 
од Куманово, под ОДУ бр. 466/03 од 03.12.2003 година 
во корист на заложниот доверител Стопанска банка 
А.Д. Скопје, за обезбедување на парично побарување 
во износ од 300.000,00 ЕУР.                                  (32717) 

___________ 
 
Над подвижен имот основни средства за производс-

тво сопственост на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги ЕУРОМИЛК ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО 
експорт-импорт Скопје, е заснован залог со Договор за 
залог на недвижен имот - хипотека заверен кај нотарот 
Драган Георгиев од Куманово, под ОДУ бр. 469/03 од 
04.12.2003 година во корист на заложниот доверител 
АЛФА БАНКА А.Д. Скопје за обезбедување на парич-
но побарување во износ од 990.405,00 ЕУР.        (32718) 

___________ 
 
Се продава пасиште класа 4, на К.П. бр. 3416, во 

м.в. “Мелој“, во површина од 1660 м2, заведена во По-
седовен лист бр. 594, за КО Ореовец, сопственост на 
Ангелска Роза од Прилеп, ул. “Никола Тесла“ бр. 31, за 
цена од 30.000,00 денари.  

Се повикуваат заедничките сопственици, како и со-
сопствениците и соседите кои граничат со погоренаведе-
ната парцели, во рок од 30 дена, од денот на објавувањето 
на огласот во “Службен весник на Република Македони-
ја“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до  нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. “Сотка 
Ѓорѓиоски“ бб.                                                        (32832) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште-овошна градина, 
опишана во поседовен лист бр. 772, за КО Косел, како 
К.П. бр. 525/1, со површина од 1455 м2, сопственост на 
Христова Јованка од Битола, Новеска Слоботка од 
Охрид и Недеска Илинка од с. Косел, Охрид, за цена од 
150.000,00 денари.  

Се повикуваат сите можни  сосопственици и соседни 
чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, пис-
мено да се изјаснат дали се заинтересирани за прифаќање 
на понудата, во рок од 30 дена, од објавувањето на пону-
дата-огласот во “Службен весник на РМ“. Во спротивно, 
го губат правото на првенство.  

Изјабите за прифаќање на понудите да се доста-
вуваат до нотарот Момана Ивановска од Охрид, ул. 
“Македонски Просветители“ бр. 8 (мезанин).     (32833) 

___________ 
 

Врз основа на Договор за регистриран залог врз 
подвижни предмети потврден од нотарот Зорица Пу-
лејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ број 554/03 од 
28 ноември 2003 година, склучен меѓу КОМЕРЦИЈАЛ-
НА БАНКА А.Д. Скопје, како заложен доверител, и 
Друштвото за угостителство и туризам АВИОТУРС 
Киро и др. ДОО - Скопје, со седиште во Градски тргов-
ски центар бб, во Скопје и Друштвото за угостителство 
и туризам АВИОТУРС СЕРВИС Киро и други ДОО 
експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. “Лисец“ бр. 
120 во Скопје, како заложни должници, засновано е за-
ложно право-регистриран залог врз подвижни предме-
ти на заложниот должник, кое заложно право е реги-
стрирано во Централниот регистар на 01.12.2003 годи-
на со единствен деловоден идентификационен број 
10120030001602 и 10120030001603.                     (32813) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште, сопственост на 

Трпчевски Драган од Скопје, заведен во Поседовен лист 
бр. 420 за К.О. Усје и тоа: К.П. 1257, план 6, скица 12, 
в.м. “Нерезини“, култура нива  класа 6, со површина од 
992 м2, од кои предмет на купопродажба се 331 м2. 

Предметната недвижност се продава за купопродаж-
на цена од 200 денари по метар квадратен. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите и други лица што имаат првенс-
твено право на купување и лица чие земјиште граничи 
со земјиштето што се продава во рок од 30 дена  од де-
нот на објавувањето 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 понудата да се испраќаат 
до нотарот Хакија Чоловиќ, ул. “Ниџе Планина“ бр. 16, 
Скопје.                                                                      (32863) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот: 450/1342 м2 идеален дел 

од нива на КП 7727/2 план 014, скица 014, во м.в. “Глув-
човец“, катастарска класа 5 во површина од 1342 м2 заве-
дена во Имотен лист бр. 1197 за КО Кавадарци 1, издаден 
од ДЗГР - Одделение за премер и катастар Кавадарци, 
сопственост на Јанков Радо Златко, ул. “Ресавка“ бр. 13 во 
Кавадарци, за купопродажна цена од 10.000,00 денари. 
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Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чие што земјиште граничи со 
земјиштето што се продава и кои имаат првенствено 
право на купување како и сите заинтересирани лица во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
“Службен весник на Република  Македонија“, писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го 
губат правото на првенство. 

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојано-
ска, ул. “ЈНА“ бр. 45, Кавадарци.                          (32981) 

___________ 
 

Се врши продажба на земјоделско земјиште, К.П. број 
4/14, план 3, скица 4, м.в. “Горна Јурија“, култура нива, 
класа 4, 1/2 вкупна површина  од 1030м2, КО Кадино,  
сопственост на Малиновски Сретен од Скопје - с. Мари-
но, по цена 7 евра од метар квадратен, во денарска про-
тиввредност. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно , го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Матилда Бабиќ ул. “Јани Лукровски“ бр. 3, Пен-
зионерски дом во Автокоманда - Општина Гази Баба. 

                                                                                (32921) 
_________ 

 
Се продава земјоделско земјиште - нива, К.П. бр. 

771/9, план 2, скица 3, во КО Матка, м.в. “Јаруга“, нива 7 
класа, со површина од 400м2, сопственост на Барлаковски 
Бошко, според Поседовен лист број 310 на КО Матка, за 
вкупна цена од 300.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно , го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мери Весова ул. “Ѓорче Петров“ бр. 10-а, 
локал 2, Скопје.                                                      (32913) 

_________ 
 
Над недвижниот имот сопственост на Внатрешна и 

надворешна трговија “ТЕХНОКОМЕРЦ“ АД Скопје и 
тоа: деловен простор кој се наоѓа на бул. “Партизански 
одреди“ бр. 107, во КО Карпош, на К.П. бр. 1586, згра-
да 1, влез 001, ПР, со површина од 84м2 и деловен про-
стор на К.П. бр. 1586, зграда 1, влез 002, ПР, со повр-
шина од 80м2, односно недвижности со вкупна повр-
шина од 164м2, запишани на Имотен лист бр. 9048 из-
даден од ДЗГР-Сектор за премер и катастар-Скопје, е 
заснован залог со солемнизација-Потврда на приватна 
исправа на Договор за залог на недвижен имот со 
својство на извршна исправа заведен под ОДУ бр. 
85/03 на 05.12.2003 година од нотарот Симона Нико-
лиќ од Скопје, за обезбедување на парично побарување 
во износ од 124.200,00 ЕУР во корист на доверителот 
Комерцијална банка АД Скопје.                           (33090) 

__________ 
 
Врз основа на нотарски акт-Договор за регистриран 

залог врз подвижни предмети, составен од нотарот Зо-
рица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ бр. 
570/03 од 08.12.2003 година, склучен помеѓу Стопан-
ска банка АД Скопје, како заложен доверител и Друш-
тво за транспорт, промет и услуги ИНТЕРШПЕД Тони 
и други ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. 
“Маџари-“ бр. 31, Скопје, како заложен должник, зас-
новано е заложно право-регистриран залог врз подвиж-
ни предмети на заложниот должник, кое заложно право 

е регистрирано во Централниот регистар на 09.12.2003 
година со единствен деловоден идентификационен 
број 10120030001656.                                      (33190) 

__________ 
 

Над подвижен предмет-возило, сопственост на 
Друштвото за производство, трговија, услуги и транс-
порт Ѓ-Ж ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз со карактеристи-
ки: вид- MERCEDES тип/модел BENZ 2435L 6X2, со 
број на шасијата - WDB65821315768443 и број на мо-
тор-442 94410 664113, година на производство-1992, 
сила на моторот-269 KW, со работна зафатнина на мо-
торот-14618см3, и боја БЕЛА 01, со број на сообраќајна 
дозвола МК 0705663 и регистарски број VE-499-KB, е 
заснован залог со нотарски акт - Договор за обезбеду-
вање на парично побарување со засновање регистриран 
залог врз подвижни предмети заведен под број ОДУ 
88/03 на 08.12.2003 година, од нотарот Симона Нико-
лиќ од Скопје, за обезбедување на парично побарување 
во износ од 1.100.000,00 денари, во корист на довери-
телот ТЕТЕКС-КРЕДИТНА банка АД - Скопје. (33091) 

_________ 
 
Се врши продажба на земјоделско земјиште во Скопје, 

построено на КО Ќојлија, на К.П. број 1226, на м.в. “Ег-
ленче“, нива 4 класа, со површина  од 23/144, идеален дел 
од 8370м2, на која е сопственик Ибраим Шабановски, за 
цена од 150,00 денари, за метар квадратен.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно , го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Марковска Дојчинова Снежана, Скопје ул. 
“Палмиро Тољати“ бр. 173.                                      (33097) 

_________ 
 
Се врши продажба на земјоделско земјиште во Скопје, 

построено на КО Инџиково, на К.П. број 547, на м.в. “Ге-
ран“, нива 3 класа, во површина  од 3/6, идеален дел од 
13610м2, на која е сопственик  Спасовски Цветан, за цена 
од 450,00 денари, за метар квадратен.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно , го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Марковска Дојчинова Снежана, Скопје ул. 
“Палмиро Тољати“ бр. 173.                                      (33136) 

_________ 
 
Над подвижниот имот патничко моторно возило 

марка Сеат СА, тип 6Л Ибиза со рег. таблици ГВ-321-
БХ со број на шасија VSSZZZ6LZ4R091399, сопстве-
ност на Друштво за производство, трговија ВИВИ АЛ-
БОС – КОМПАНИ Виолета ДООЕЛ експорт-импорт е 
заснован залог со Договор за засновање на регистриран 
невладетелски залог врз подвижни предмети со својс-
тво на извршна исправа – солемнизација ОДУ-183/03 – 
нотар Филип Трифуновски од Гостивар во корист на 
заложниот доверител Прокредит банка А.Д. Скопје, за 
обезбедување на парично побарување во износ од 
10.000 евра во денарска противвредност.        (33139) 

___________ 
 
Со нотарски акт бр. ОДУ бр. 257/03 од 07.11.2003 

година, составен од нотарот Јован Ѓорѓовски од Беро-
во, извршена е продажба на заложена недвижност и 
тоа: куќа во Берово на ул. „Маршал Тито“, изградена 
на КП број 280/03 во површина под објект од 885 м2, 
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двор во Берово на ул. „Маршал Тито“, на К.П. број 
280/3, во површина од 655 м2, нива на м.в. „Рокалица“, 
која лежи на КП 282, во површина од 1572 м2, овошна 
градина на м.в. „Рокалица“, која лежи на КП 283, во 
површина од 677 м2, запишани во Поседовен лист број 
2341 за КО Берово, како сопственост на Текстил Ин-
вест – ДООЕЛ  увоз-извоз – Штип, која недвижност 
пред реализацијата на хипотеката била сопственост на 
хипотекарниот (заложен) должник ТРИКОТАЖА – 
СИМАГ ИНВЕСТ и др. ДОО увоз-извоз, Берово. 

Со правото на сопственост врз наведената недвиж-
ност, се стекнува ЕКСПОРТ-ИМПОРТ БАНКА – А.Д. 
Скопје.                          (33140) 

___________ 
 
Се продава недвижниот имот на К.П. 106 на м.в. 

„Кременица“, катастарска култура 15000, класа 2, во по-
вршина од 2617 м2 кој имот  подробно е опишан во ли-
стот „Б“ од Имотен лист 102 за КО Новоселани, сопстве-
ност на Спасе Анакиевски од с. Тројкрсти, Прилеп за 
вкупна купопродажна цена од 25.000,00 денари. 

Се повикуваат лицата кои полагаат право на пре-
димство на купување и тоа сосопствениците, заеднич-
ките сопственици и соседи чие земјиште граничи со 
недвижниот имот предмет на продажбата 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 пре-
димство на купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Виолета Ангеловски, ул. „Јосиф Јосифов-
ски“ бб, 7000 Битола.                        (33154) 

___________ 
 
Се продава недвижност: 2/3 – една идеална полови-

на од КП 99 на м.в. „Ореов Клуч“,2/3 – една идеална 
половина од КП 783 на м.в. „Разари“, 2/3 – една идеал-
на половина од КП 904 на м.в. „Село“, 2/3 – една иде-
ална половина од КП 904 на м.в. „Село“, 2/3 – една 
идеална половина од КП 904 на м.в. „Село“,2/3 – една 
идеална половина од КП 904 на м.в. „Село“,2/3 – една 
идеална половина од КП 913 на м.в. „Село“,2/3 – една 
идеална половина од КП 1067/1 на м.в. „Нинченица“, 
2/3 – една идеална половина од КП 1202 на м.в. „Мра-
нови“, 2/3 – една идеална половина од КП 1273 на м.в. 
„Мранови“, 2/3 – една идеална половина од КП 1287 на 
м.в. „Мранови“, 2/3 – една идеална половина од КП 
1338 на м.в. „Голема Нива“, 2/3 – една идеална полови-
на од КП 2496 на м.в. „Извор“, 2/3 – една идеална по-
ловина од КП 2497 на м.в. „Извор“, со вкупна површи-
на од 20612 м2, сопственост на Јовче Буџаковски од 
Скопје, кој недвижен имот е подробно опишано во 
Имотен лист 65 за КО Ивањевци, и К.П. 1778 на м.в. 
„Св. Петка“, К.П. 1818 на м.в. „Св. Петка“, во вкупна 
површина од 10838 м2, сопственост на Јовче Буџаков-
ски од Скопје, кој недвижен имот е подробно опишан 
во Имотен лист 249 за КО Ивањевци, за купопродажна 
цена од 15 денари м2. 

Се повикуваат лицата кои полагаат право на пре-
димство на купување и тоа сосопствениците, заеднич-
ките сопственици и соседите чие земјиште граничи со 
недвижниот имот  предмет на продажбата во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен 
весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето 
на понудата. Во спротивно, го губат правото на пре-
димство на купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Виолета Ангеловска, ул. „Јосиф Јосифов-
ски“ бб, 7000 Битола.                        (33155) 

___________ 
 
Се продава недвижност, 8/18 идеални делови од  

К.П. број 31, на м.в. “Смрдулка“, катастарска култура 
11000,  класа 3, од вкупна површина  од 2664м2, кој 

имот е подробно опишан во листот “Б“ од Имотен лист 
бр. 155, за КО Вашареица, сопственост на Дончо Ку-
зевски од Битола, за купопродажна цена од 20,00 дена-
ри по метар квадратен.  

Се повикуваат лицата кои полагаат право на пре-
димство на купување и тоа сосопствениците, заеднич-
ките сопственици и соседите чие земјиште се граничи 
со недвижниот имот предмет на продажбата  во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Служ-
бен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
предимство на купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Виолета Ангеловска, ул. “Јосиф Јосифовски“ 
бб, 7000 Битола.                                                         (33156) 

_________ 
 
Се продава недвижен имот за КО Добрушево во 

ПЛ. бр. 222, К.П. бр. 3277, на м.в. “Село“, нива класа 2, 
во површина од  1194м2, сопственост на Тошевски 
Александар од с. Добрушево, за вкупна купопродажна 
цена од 30.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твеници и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно , го губат правото на првенствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот м-р Веселинка Здравкова од Битола ул. “Меч-
кин Камен“ бр. 20.                                                     (33157) 

_________ 
 
Се продава земјоделско земјиште, во КО Пепелиште, 

парцела бр. 1427/3, во м.в. “Бела земја“, нива со површина 
од 935м2, во КО Пепелиште, парцела бр. 1428/1, во м.в. 
“Бела земја“, нива со површина од 5917м2, во КО Пепели-
ште, сопственост на Димовска Зора од Велес, населба Ту-
нел, блок бр. 2/9, цена на продажба 34.540,00 денари.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно , го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Бинов Гело од Неготино ул. “Јане Сандански“ 
бр. 3.                                                                             (33158) 

_________ 
 
Се продава земјоделско земјиште, во КО Пепели-

ште, парцела бр. 1515, во м.в. “Стреа“, нива со површи-
на од 8700м2, во КО Пепелиште, сопственост на Трај-
кова Натка од Велес, ул. “4 Јули“ бр. 11, цена на про-
дажба 52.650,00 денари.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно , го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Бинов Гело од Неготино ул. “Јане Сандански“ 
бр. 3.                                                                             (33159) 

_________ 
 
Над подвижниот предмет сопственост на ДПТГМ 

ИНТЕГРАЛ Зоран ДООЕЛ Тетово, кој претставува: то-
варно моторно возило марка Iveco, тип New Daily 
35C13V, број на шасија ZCFC3591005389831, товарно 
моторно возило марка Iveco, тип 35C, број на шасија 
ZCFC359100-5347780,  товарно моторно возило марка 
Opel, тип Combo-C-VAN, број на шасија 
WOLOXCE253-3037415,  товарно моторно возило мар-
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ка Opel, тип Combo-C-VAN, број на шасија 
WOLOXCF2533026507, е заснован залог со нотарски 
акт – Анекс Договор кон договор за залог (хипотека) и 
на Договор за регистриран невладетелски залог врз 
подвижни предмети, заверен кај нотарот Тодор Бо-
шковски од Тетово, под ОДУ бр. 432/03 на ден 
03.12.2003 година, во корист на заложниот доверител 
Тутунска банка АД Скопје, за обезбедување на парич-
но побарување во износ од 105.000,00 евра.        (33202) 

___________ 
 
Врз основа на Договор на залог, во својство на из-

вршна исправа од прв ред, составен во форма на нотар-
ски акт од нотарот Муцунски Борис од Делчево, ул. 
„Булевар Македонија“ бб, под ОДУ бр. 295/03 од 
09.12.2003 година, склучен помеѓу Стопанска банка 
АД Скопје – филијала Делчево како доверител и Друш-
тво за производство, промет и услуги „КЛАС“ Јанчо 
Вангеловски и др. ЈТД увоз-извоз с. Стамер – Делчево, 
како заложен должник, засновано е заложно право за-
лог од прв ред и врз недвижен имот сопственост на за-
ложниот должник Друштво за производство, промет и 
услуги „КЛАС“ Јанчо Вангеловски и др. ЈТД увоз-из-
воз с. Стамер-Делчево, кој е сосопственик на недвижен 
имот заведен во Имотен лист бр. 105888 КО Делчево и 
Имотен лист бр. 10743 КО Делчево заведен под бр. 
1217/1026 од 08.12.2003, а се однесува за следниот 
имот со П=70 м2, зграда  1, влез 1, кат ПО, стан 24 м22, 
П 7м2, деловен простор на ул. „Орце Николов“, зграда 
1, влез 1, кат ПР со П=98 м2 и зграда 1, влез 1, кат ПО 
со П=31 м2, стан 70 м2 е изграден 1990 година, а делов-
ниот простор со П=98 м2 е изграден 1978 година, про-
ценката е од 11.11.2003 година бр. 1-5/1571. Проценета 
вредност на имотот изнесува 63.000 евра односно 
3.843.000,00 денари над кој се воспоставува заложно 
право, во корист на Стопанска банка А.Д. Скопје – Фи-
лијала Делчево како доверител, кој залог е регистриран 
во јавни книги што се води при ДРЗГУ – Одделение за 
премер и катастар Делчево.         (33342)  

___________ 
 
Заложниот должник Друштво за меѓународен 

транспорт и шпедиција ЗМАЈ-ПРОМЕТ ДОО Штип за 
обезбедување на парично побарување на заложниот до-
верител Охридска банка АД Охрид по основ на Дого-
вор за одобрување на девизен инвестиционен кредит 
бр. 07-1208/2 од 22.04.2003 година со Анекс бр. 1 од 
24.11.2003 година за износ од 400.000 евра, како и До-
говор за рамковен кредит бр. 07-5916/3 од 23.09.2003 
година одобрен до вредност од 6.000.000 денари, зало-
жува недвижен имот како предмет на заложно право – 
хипотека од прв ред и тоа деловен простор – Логистич-
ки транспортен центар на ул. „Балканска“ бб, Штип, 
К.П. 330/28, ПЛ 153 за КО Три Чешми и тоа под објект 
во површина 2646 м2и двор во површина од 12906 м2 
со право на долгорочен закуп на градежно земјиште од 
99  година, за што е склучен Нотарски акт – Договор за 
залог на недвижност – хипотека со својство на извршна 
исправа ОДУ бр. 170/03 од 28.11.2003 година пред но-
тарот Соња Катранџиска – Кимова од Штип, и извршен 
упис на хипотека со Решение на Основниот суд во 
Штип Р.бр. 738/03 од 09.12.2003 година.        (33343) 

___________ 
 
Заложниот должник МК ЛИЕНА ДООЕЛ Штип со 

седиште на ул. „Киро Аџи Арсов“ бр. 12, за обезбедува-
ње на паричното побарување на заложен доверител Сто-
панска банка АД Скопје по основ Договор за рамковен 
лимит бр. 09-3228 од 18.07.2002 година во износ од 
14.000.000 денари со Анекс кон Нотарски акт – Договор 
за хипотека ОДУ бр. 95/02 од 06.09.2002 година со 
својство на извршна исправа на нотарот Соња Катранџи-
ска – Кимова од Штип, како и обезбедување на побару-
вањето на Банката по основ на Договор за долгорочен 

кредит бр. 09-3456 од 01.12.2003 година во износ од 
200.000 евра со Нотарски акт – Договор за залог на нед-
вижност – хипотека ОДУ бр. 174/03 од 03.12.2003 годи-
на со својство на извршна исправа на нотарот Соња Ка-
транџиска – Кимова од Штип, заложи недвижен имот во 
негова сопственост и тоа: Деловен објект бр. 5 – Женски 
програма на ул. „Гоце Делчев“ бр.  34, Штип, во сопс-
твеност од ½ и тоа Под објект дел во површина 3117,35 
м2 и заеднички делови од објектот во површина од 
250,54 м2, К.П. бр. 988, ПЛ бр. 551 за КО Штип 1; Инди-
видуална семејна куќа во Штип на ул. „Киро Хаџи Ар-
сов“ бр. 12, К.П. бр. 781/13, Ко Штип 2, во површина од 
324,90 м2; Деловен простор во Штип на ул. „Ванчо Пр-
ќе“ Д-2, локал 18 со површина 32,07 м2, односно залож-
ниот должник МК Линеа ДООЕЛ со Нотарски акт за 
невладетелски залог на подвижни предмети ОДУ бр. 
175/03 од 01.12.2003 година со својство на извршна ис-
права на нотарот Соња Катранџиска – Кимова од Штип, 
заложи машини од текстилната индустрија – конфекција 
број 87 за производство на женска конфекција во сопс-
твеност на МК Линеа ДООЕЛ Штип, утврдени со Запис-
ник УЗП 2209/03.                           (33344) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот  за КО Велушина во ПЛ. 

бр. 22, К.П. 1346 на м.в. „Ограге“ нива кл. 3 во повр-
шина од 493 м2, неплодно земјиште во површина од 
500 м2 и неплодно земјиште во површина од 133 кат. 
или се заедно во површина од 1126 м2 сосопственост 
на Темовска Донка од с. Велушина, Битолско, а сега во 
Канада, преку полномошник Тодоровска Љубица од с. 
Канино, за вкупна купопродажна цена од 4.750 евра 
или во денарска противвредност од 292.125,00 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 понудите да се достават 
до нотарот Мр. Веселинка Здравкова од Битола, ул. 
„Мечкин Камен“ бр. 20, Битола.         (33370) 

___________ 
 
Над подвижните предмети сопственост на Тргов-

ското радиодифузно друштво СПЕКТРА ДООЕЛ Оп-
штина Лабуништа, ТВ предавател 50 вати со антенски 
систем тип 100.508 со 3 панел антени, пет камери Па-
насоник, два компјутери П-4 со видео карта, три видео 
SVHS-Панасоник, видео миксер Панасоник, видео 
NIX, шест Панасоник видео, седум монитори Самсунг, 
аудио миксер Tascam, две дигитални САТ антени, два 
клима уреди LG, заснован е залог со Договор за залог 
на недвижен имот заверен кај нотарот Вирѓинија Баута 
од Струга, под ОДУ број 219/03 година, во корист на 
заложниот доверител Совет за радиодифузија, за обез-
бедување на парично побарување во износ од 
720.000,00 денари.                                                  (33482) 

___________ 
 
Над недвижниот имот сопственост на Трговското 

друштво за производство, трговија, угостителство и ус-
луги МАРЕЛИ ТРЕЈД Владо ДООЕЛ увоз-извоз Тето-
во, кој недвижен имот претставува - механичарска ра-
ботилница на КП број 6672, план број 48, скица број 
149, на место викано “Деребој“, под објект во површи-
на од 344 м2 и двор од 5360 м2, по Поседовен лист број 
13186 за КО Тетово, заснован е залог со два нотарски 
акти- Договори за залог (хипотека) со својство на из-
вршна исправа сочинети од страна на нотарот Тодор 
Бошковски од Тетово, под ОДУ бр. 442/03 и ОДУ бр. 
443/03  и двата на ден 11.12.2003 година, а во корист на 
заложниот доверител Република Македонија, Мини-
стерство за финансии, Компензационен фонд од стран-
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ска помош - Јапонија, Скопје, за обезбедување на па-
рично побарување во износ од 2.800.000,00 денари ка-
ко обезбедување на кредит од должникот Трговско 
друштво за производство, трговија, угостителство и ус-
луги БУФКО КОМЕРЦ Јовица ДООЕЛ увоз-извоз Те-
тово (по нотарски акт ОДУ 442/03), и обезбедување на 
парично побарување во износ од 6.160.000,00 денари 
како обезбедување на кредит на должникот Трговско 
друштво за производство, трговија, угостителство и ус-
луги МАРЕЛИ ТРЕЈД Владо ДООЕЛ увоз-извоз Тето-
во, (по нотарски акт ОДУ 443/03).                        (33485) 

___________ 
 

Над подвижниот имот-машини за производство, кои 
се во функција на технолошки процес за производство 
на конфекција за ХТЗ заштита, сопственост на Друштво-
то за производство и промет АЛЕНА ДООЕЛ Скопје, со 
седиште на ул. “Дане Крапчев“ бр. 6-А, Скопје, со мати-
чен број 4289951, е заснован залог од втор ред, со нотар-
ски акт изготвен од нотарот Славјанка Андреева од Ве-
лес, под ОДУ број 368/03, во корист на заложниот дове-
рител Стопанска банка АД Скопје,  Филијала Велес, со 
седиште на ул. “Маршал Тито“ бб, во Скопје, со мати-
чен број 4065549, за обезбедување  на паричното поба-
рување во износ од 40.000,00 евра, запишан во Централ-
ниот регистар на Република Македонија, Регистрациона 
канцеларија број 6, во Велес под единствен деловоден 
идентификационен број 10620030000127.              (33487) 

_________ 
 

Над подвижниот имот-машини за производство, 
кои се во функција на технолошки процес за произ-
водство на конфекција за ХТЗ заштита, сопственост на 
Друштвото за производство и промет АЛЕНА ДООЕЛ 
Велес, со седиште на ул. “Дане Крапчев“ бр. 6-А, 
Скопје, со матичен број 4289951, е засновано заложно 
право од прв ред, со нотарски акт Договор за залог (со 
својство на извршна исправа) изготвен од нотарот 
Славјанка Андреева од Велес, под ОДУ број 367/03 од 
05.12.2003 година,  во корист на заложниот доверител 
Стопанска банка АД Скопје,  Филијала Велес, со седи-
ште на ул. “Маршал Тито“ бб, во Скопје, со матичен 
број 4065549, за обезбедување  на паричното побарува-
ње во износ од 25.000,00 евра, запишан во Централни-
от регистар на Република Македонија, Регистрациона 
канцеларија број 6, во Велес под единствен деловоден 
идентификационен број 10620030000126.           (33490) 

_________ 
 

Се продава земјоделско земјиште, 2/3 идеален дел, за 
КО Сопот, К.П. бр. 2728, план 11, скица 582, м.в. “Весело-
ва Падина“, култура-лозје, класа 2, со вкупна површина 
од  1500м2, КО Сопот, К.П. бр. 2728, план 11, скица 582,  
м.в. “Веселова Падина“, култура-нива, класа 2, со вкупна 
површина од 3.795м2,  сопственост на Ванчо Ѓелев од 
Скопје, евидентирано во Поседовен лист бр. 913, издаден 
од Државиот завод за геодетски работи, Одделение за 
премер и катастар Кавадарци, за цена од 60.000,00 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 на огласот во “Службен весник на РМ“, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Ристо Самарџиев, ул. “Блажо Алексов“ бб, Ка-
вадарци.                                                                       (33493) 

_________ 
 
Над недвижен имот, деловен простор со површина 

од 342м2, на приземје во зграда 1, влез 1 и деловен про-
стор со површина од 279м2, во подрум од зграда 1, влез 
1, на К.П. бр. 8892, КО Центар 1, со запишано право на 
сопственост во лист В од Имотниот лист бр. 45247, на 
име на заложниот должник АД ТРГОТЕКСТИЛ МА-
ЛОПРОДАЖБА Скопје, со седиште на ул. “Мито Хаџи-

василев Јасмин“ бр. 50, Скопје и со БДС бр. 4085779, за-
пишан во трговскиот регистар со број на регистарска 
влошка бр. 020439377?-4-01-000 при Основниот суд 
Скопје I- Скопје, засновано е заложно право-хипотека од 
прв ред по Договор за хипотека ОДУ бр. 368/03, соста-
вен од нотарот Никола Стоименовиќ од Скопје, а во ко-
рист на заложниот доверител Тутунска банка АД Скоп-
је, со седиште на ул. “12-та Ударна бригада“ бб, Скопје 
и со БДС бр. 4664531, запишано во трговскиот регистар 
со број на регистарска влошка бр. 02005240?-8-03-000 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, а по основ на До-
говорот за одобрување на рамковен револвинг кредит-
лимит бр. 09-2778, склучен на 11.12.2003 година, со 
должникот Друштво за производство, промет и услуги 
ВАН-МАК Јованчо ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со 
седиште на бул. “Гоце Делчев“ бр. 11, Скопје и со БДС 
бр. 5000017, запишан во трговскиот регистар со број на 
регистарска влошка бр. 02005240?-8-03-000 при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје.          (33418) 

__________  
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште, 

на сите субјекти со право на првенство на купување, сопс-
твеникот Дурански Војислав, им ги нуди на продажба, 
К.П. бр. 5681/12, нива,  класа 4, од 70м2, К.П. бр. 5682/11, 
нива, класа 4, од 173м2 и К.П. бр. 5682/12, нива, класа 5,  
од 17м2, или севкупно 260м2, се устроено на план 27, ски-
ца 45, во м.в. “Бел Камен“, евидентирано во ПЛ број 1968 
за КО Кучевиште, под следниве услови:  недвижноста 
продавачот ја нуди за вкупна цена од 160.000,00 денари. 

Рокот за плаќање е веднаш на денот на склучување на 
договорот. Купувачот го плаќа данокот на промет и тро-
шоците за пренос на недвижноста. 

Изјавите за прифаќање на понудата, понудените, во 
писмена форма да ги достават до нотарот Верица 
Симоновска 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 го 
губат правото на првенствено купување на предметната 
недвижност.                                                                (33267) 

__________  
Во огласот бр. 30210 за промена на органи на упра-

вување на ЕМО, Охрид, АД, за истражување, проекти-
рање, производство и изградба на енергетски и индуст-
риски објекти, с. Косел, објавен во "Сл. весник на РМ" 
бр. 74/2003, на почетокот и на крајот наместо: "Основ-
ниот суд Скопје I-Скопје" треба да стои: "Основниот 
суд во Битола".    

__________  
Во нотарскиот акт бр. 32576, објавен во "Службен 

весник на РМ" бр. 79/2003, направена е техничка греш-
ка во првиот став, наместо: "земјоделско земјиште-
нива, построено на КП 886", треба да стои: "земјодел-
ско земјиште-нива, построено на КП 866".       
_______________________________________________ 

 
М А Л И    О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважечки следните 
документи: 

Пасош бр. 1230610/99 издаден од СВР-Скопје на име 
Дритон Заири, бул. "Македонско косовска бригада" бр.  
29/2-6, Скопје.                         (32791) 

Пасош бр. 0717461/95 издаден од СВР-Велес на име 
Михајлов Драган, ул. "Прва комуна" бр. 3, Велес. 

Пасош бр. 207791/94 издаден од СВР-Скопје на име 
Даути Мумин, ул. "2" бр.29, с. Кондово, Скопје. 

Пасош бр. 826500/96 на име Бајрами Васфије, 
Гостивар.                                                     (32886) 

Пасош бр. 1615246 на име Локмани Сабри, Гостивар. 
Пасош бр. 1632511 на име Пецова Елизабета, ул. 

"Кирил и Методиј" бр. 28, Виница.           (32888) 
Пасош бр. 1695944 на име Коцев Атанас, Струмица. 
Пасош бр.1344718 издаден од СВР-Куманово на име 

Младеновска Даниела, ул. "В. С. Бато" бр.52, 
Куманово.                                                     (32929) 
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Пасош бр. 977602/97 издаден од СВР-Скопје на име 
Вера Давидова, ул. "И. Маџовски" бр. 40/1-3, Скопје. 

Пасош бр. 1742974/02 издаден од СВР - Скопје на 
име Назим Асани, ул. Г. Стојчевски бр. 5/3-11, Скопје. 

Пасош бр. 401179 на име Елези Мустафа, с. Деб-
реше, Гостивар.                                                       (19822) 

Пасош бр.746933 издаден од СВР-Скопје на име 
Павле Тушевски, ул. "50" бр.10, Скопје.       (33135) 

Пасош бр. 1095950/98 издаден од СВР-Куманово на 
име Назим Рушити, с. Ваксинце,Куманово. 33164 

Пасош бр. 1796706 на име Ибески Нусрет, с. Деб-
реште, Прилеп.                                                    (33181) 

Пасош бр. 1630483/01 на име Шерифи Наим, ул. 
"Индустриска" бр. 4, Куманово.                      (33185) 

Пасош бр. 0362969 на име Цветанка Ѓоргиева, 
Радовиш.                                                                 (30391) 

Пасош бр. 1979789/03 издаден од СВР-Тетово на име 
Петровска Олгица, ул."Б. Стефановски" бр. 14- а, 
Тетово.                                                       (33203) 

Пасош бр. 1427329 издаден од СВР-Гостивар на име 
Стамески Небојша, с. Здуње, Гостивар.        (33252) 

Пасош бр. 1953100/03 издаден од СВР-Тетово на име 
Јусуфи  Абдулваит, ул. "М. Тито" бр. 75/8, Тетово.  

Пасош бр. 1486009/01 издаден од СВР-Тетово на име 
Јусуфи Хатиџе, ул. "Р. Цониќ" бр. 89, Тетово. 

Пасош бр.1851953 издаден од СВР-Скопје на име 
Милков Сашко, ул. "Железничка" бр. 44/2-6, Скопје.  

Пасош бр. 1352250 издаден од СВР-Тетово на име 
Самет Рамизи, с. Раковец, Тетово.           (33433) 

Пасош бр. 0585316 на име Салији Мумин, с. 
Врапчиште, Гостивар.                                     (33444) 

Пасош бр. 1155373/98 на име Басри Абдији, с. 
Боговиње, Тетово.                                     (33445) 

Пасош бр. 1125361 на име Ѓореска Ребека, Охрид. 
Пасош бр. 1228566 на име Синани Дашмир, с. 

Групчин, Тетово.                                       (33447) 
Пасош бр. 1269728 на име Марјан Бандоски, Струга.   
Пасош бр. 1666053 на име Горгиевски Горги, 

Кочани.                                                                   (24714) 
Пасош бр.1139887/98 издаден од СВР-Скопје на име 

Бесим Ковачи, ул. "Дижонска" бр. 13/22-а, Скопје.  
Пасош бр. 787253/95 издаден од СВР-Скопје на име 

Бафќари Атнан, ул."Н. Малешевски" бр.18/1-6, Скопје. 
Пасош бр. 1349432/00 издаден од СВР-Тетово на име 

Шабани Тефик, с. Селце, Тетово.        (33476) 
Пасош бр. 226209/94 издаден од СВР-Гостивар на 

име Канбери  Гафур, с. Аџиевци, Гостивар.         (33497) 
Пасош бр. 0655997/95 издаден од СВР-Велес на име 

Гиевски Александар, с. Башино Село, Велес. 
Пасош бр. 1667411/02 издаден од СВР-Тетово на име 

Синани Љуљзим, ул. "102" бр. 4, Тетово.             (33507) 
Пасош бр. 1273563/99 издаден од СВР-Скопје на име 

Мусли Идризи, с. Моране, Скопје.           (33523) 
Пасош бр. 475423/94 издаден од СВР-Скопје на име 

Арсов Јордан, ул. "К. Охридски" бр. 28/6, Скопје.  
Пасош бр. 1614483/01 издаден од СВР-Гостивар на 

име Арифи Абдурахман, ул. "18-ти Ноември" бр. 300, 
Гостивар.                                                    (33527) 

Чекови од тековна сметка бр. 8043246 од бр. 1118021 
до бр. 1118027 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Васев Симеон, Скопје.       (32796) 

Чекови од тековна сметка бр. 2834/64 од бр. 6010755 
до бр. 6010767 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Јарчевски Владимир, Скопје. 

Чекови од тековна сметка бр. 4586126 од бр. 1098988 
до  бр. 1099000 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Антоноска Трајанка, Скопје. 

Чек од тековна сметка со бр. 0820000219786 издаден 
од Комерцијална банка АД Скопје-Филијала Штип на 
име Марјан Јосев, ул. "Косовска" бр. 18, Штип. 

Чек од тековна сметка бр. 3496520 со бр. 825166 из-
даден од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Симовски Драгољуб, Скопје.                      (32890) 

Чекови од тековна сметка со бр. 2727000021560 и бр. 
2727000035132 издадени од Комерцијална банка на 
име Недевски Зоранче, ул. "Мирче Ацев" бр. 91, Велес. 

Чекови од тековна сметка бр. 11090224 со бр. 8007-
67, 800768 и бр. 800769 издадени од Комерцијална 
банка АД  Скопје на име Костовска Драгица, Скопје.  

Чекови од тековна сметка бр. 12662001 од бр. 778096 
до бр. 778100 и бр.  590099, 778094 издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Поп Јорданова 
Нада, Скопје.                                        (33417) 

Чекови од тековна сметка бр. 12887-50 од бр. 219883 
до бр. 219886 и бр. 219880, 219881 издадени од Маке-
донска банка АД Скопје на име Викторија Перцан, 
Скопје.                                                     (33450) 

Чекови од тековна сметка бр. 12873234 со бр. 7668-
59, 766860 и бр. 766861 издадени од Комерцијална бан-
ка АД - Скопје на име Перцан Викторија, Скопје.  

Чекови од тековна сметка бр. 471160 од бр. 1539668  
до бр. 1539681 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Панова Олгица, Скопје.         (33505) 

Чекови од тековна сметка бр. 6440355 од бр. 6899246 
до бр. 6899252 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Муканов Васил, Скопје.          (33518) 

Работна книшка на име Стојковиќ Љупчо, Скопје.   
Работна книшка на име Стојковиќ Соња, Скопје. 
Работна книшка на име Османи Реџеп, с. Студени-

чани, Скопје.                                                     (32808) 
Работна книшка на име Владо Мартиноски, Скопје. 
Работна книшка на име Божиновски Роберто, ул. "М. 

Пецанов" бб, Гевгелија.                        (32812) 
Работна книшка на име Нехат Алиев, Скопје. 
Работна книшка на име Ќаил Фаредин, с. Грушино, 

Скопје.                                                         (32823) 
Работна книшка на име Садија Карафили, Скопје. 
Работна книшка на име Марика Старделова, ул. 

"Сава Михајлов" бр. 13/6, Гевгелија.       (32864) 
Работна книшка на име Асановски Вергин, ул. 

"Љубојно" бр. 35-Г, Битола.                      (32866) 
Работна книшка на име Исламоска Шефка, с. Црни-

лиште, Прилеп.                                       (32867) 
Работна книшка на име Шутеска Јорданка, Прилеп. 
Работна книшка на име Атанасоски Дејан, Тетово.  
Работна книшка на име Асип Беќири, с. Пршовце, 

Тетово.                                                      (32873) 
Работна книшка на име Стоијменов Љубен, Кочани. 
Работна книшка на име Тони Тасев, ул. "Ленинова"  

бр. 25, Штип.                                       (32879) 
Работна книшка на име Ружди Идризов, с. Г. Јабол-

чиште, Велес.                                       (32881) 
Работна книшка на име Стојановски Климент, 

Охрид.                                                                    (32899) 
Работна книшка на име Дрита Халими, Кондово, 

Скопје.                                                                    (33092) 
Работна книшка на име Ивчев Димче, Скопје. 
Работна книшка на име Лазаревски Игор, Скопје. 
Работна книшка на име Насер Зулбехари, с. Копа-

ница, Скопје.                                                     (33161) 
Работна книшка на име Ристеска Весна, Битола. 
Работна книшка на име Маѓеровска Мери, с. 

Бистрица, Битола.                                     (33166) 
Работна книшка на име Алексоска Андријана, ул. 

"11-ти Септември" бр. 91, Кичево.          (33167) 
Работна книшка на име Стојмилова Јагутка, Кочани. 
Работна книшка на име Вања Димитриевска, Ресен. 
Работна книшка на име Спасовски Ангеле, Скопје. 
Работна книшка на име Ѓурчиновска Убавка, Скопје. 
Работна книшка на име Ѓурчиновска Гордана, 

Скопје.                                                                    (33227) 
Работна книшка на име Перковски Марјанчо, Скопје. 
Работна книшка на име Лилјана Димковска, Скопје. 
Работна книшка на име Станче Талевска, Скопје. 
Работна книшка на име Истрефи Фадил, Струга. 
Работна книшка на име Милеска Сузана, Скопје. 
Работна книшка на име Јантелиќ Наташа, ул. "Д. 

Наредникот"бр. А1/1/2, Прилеп.                      (33432) 
Работна книшка на име Томевски Бошко, с. Непрош-

тено, Тетово.                                       (33438) 
Работна книшка на име Гоцев Миле, Кочани. 
Работна книшка на име Димоски Душко, Крушево. 
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Работна книшка на име Свеканкоски Ацо, Крушево. 
Работна книшка на име Василевска Маја, Битола. 
Работна книшка на име Верица Коминовска, ул. "С. 

Чешма" бр. 21, Битола.                        (33457) 
Работна книшка на име Исмет Зеќири, с. Лојане, 

Куманово.                                                     (33458) 
Работна книшка на име Дани Аргетиме, Струга. 
Работна книшка на име Златанов Илија, с. Мокриево 

бр. 318, Струмица.                                     (33469) 
Работна книшка на име Алија Сакиба, ул. "Ѓ. Нау-

мов" бр. 59, Битола.                                     (33473) 
Работна книшка на име Мерсимовски Нури, Скопје. 
Работна книшка на име Али  Дура, Скопје.     (33512) 
Работна книшка на име Аневска Катерина, Скопје.   
Воена книшка на име Михајлов Тодорче, Скопје. 
Воена книшка на име Стефковски Стефче, Скопје.   
Воена книшка на име Никола Николовски, Скопје.     
Воена книшка на име Трајков Димитар, с. Ињево, 

Радовиш.                                                    (33427) 
Воена книшка бр. Б-0021526 на име Младеновски 

Горан, ул. "И. Л. Рибар" бр. 10/6, н. "Црквиште", Ресен. 
Воена книшка на име Дамјан Јанев,Скопје.     (33528) 
Свидетелства за 1, 2 и 3 година издадени од ДУЦ 

"Георги Димитров"-Скопје на име Етемовски Мирсат, 
Скопје.                                                       (32806) 

Свидетелства за 2 и 3 година издадени од ДСУ 
"Димитар Влахов" на име Каранфилоска Лилјана, 
Скопје.                                                                    (32810) 

Свидетелство од 8 одделение на име Атиџе Хакики, 
с. Нераште, Тетово.                                     (32811) 

Свидетелство од 8 одделение на име Ислам Мурати, 
с. М. Речица, Тетово.                                     (32869) 

Свидетелство од 8 одделение на име Незири Ханум-
ша, с. Групчин, Тетово.                         (32870) 

Свидетелства од 7 и 8 одделение на име Николовска 
Славјанка, Мак. Каменица.                      (32874) 

Свидетелство од 8 одделение на име Дивјакоска 
Винета, с. Крушеани, Прилеп.                      (33168) 

Свидетелство на име Бујар Јахи, с. Палатица, Тетово. 
Свидетелство од 8 одделение на име Мисљими 

Јусуф, с. Копачин Дол, Тетово.                      (33170) 
Свидетелство од 4 одделение на име Желека Абду-

римова, с. Корешница, Демир Капија.        (33173) 
Свидетелство на име Петров Киро, Велес.       (33174) 
Свидетелство за завршено 8 одделение на име 

Мишевски Ристо, ул. "Илинденска" 43-21, Тетово. 
Свидетелство на име Николовска Даниела, Велес. 
Свидетелство на име Башким Брути,Скопје.   (33415) 
Свидетелство од 2 година на име Јакимче Јованов-

ски, Злетово, Пробиштип.                          (33420) 
Свидетелство на име Лирије Шабани, ул. "Д. Шутев-

ски" бр. 29, Куманово.                         (33422) 
Свидетелство од 8 одделение на име Делова 

Трајанка, с. Долни Дисан, Неготино.       (33428) 
Свидетелство на име Абдиоски Муамет, Велес. 
Свидетелство на име Арслановска Бедра, Велес. 
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 одделение на име Бануши 

Нијаз Ремзи, с. Наколец, Ресен.          (33434) 
Свидетелство од 8 одделение на име Билали Исмаил, 

с. Теново, Тетово.                           (33436) 
Свидетелство на име Реци Дилбере,Струга.    (33437) 
Свидетелство на име Страторски Драган, с. Русино-

во, Берово.                                                    (33442) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ 

"Карпош" на име Петковска Лидија, с. Љубодраг. 
Куманово.                                                                (32683) 

 Свидетелства и диплома на име Крстеска Сузана, 
Охрид.                                                                    (33459) 

Свидетелство од 8 одделение на име Офелија Попов-
ска, ул. "Македонска" бр. 60, Делчево.            (33460) 

Свидетелство на име Трајчева Кристина, Пробиштип. 
Свидетелство на име Рушиди Алили, Гостивар. 
Свидетелство на име Китаноски Стојан, с. Челопеци, 

Кичево.                                                          (33464) 
Свидетелство на име Василев Сашко, с. Злеово, 

Радповиш.                                                     (33468) 

Свидетелство од 8 одделение на име Јусуфоска Мак-
буле, с. Црнилиште, Прилеп.           (33472) 

Свидетелство од 8 одделение на име Аднана 
Сулејмани, с. Ново Село бр. 1, Тетово.       (33474) 

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "25-ти 
Мај"-с. Синѓелиќ-Скопје на име Салајдин Рамадани, 
Скопје.                                                     (33477) 

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "26-ти 
Јули"-Скопје на име Ибраим Џеват, Скопје. 

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Кирил 
Печиновиќ"-Скопје на име Елена Петровска, Скопје.   

Ученичка книшка издадена од ССУ "Лазар Танев"-
Скопје на име Петрушевска Наташа, Скопје. 

Индекс бр. 9613 издаден од Природно математички 
факултет-Скопје на име Петковски Илин, Скопје. 

Индекс бр.0136-321 М/01 издаден од ММ-Колеџ на 
име Стоичкова Елена, Скопје.          (33187) 

Индекс бр. 37257 издаден од Економски факултет - 
Скопје на име Мрчковски Роберт, Скопје.           (33355) 

Диплома од средно образование на име Милески 
Тони, Охрид.                                                     (32865) 

Диплома на име Максимов Драганчо, с. Прибачево, 
Кочани.                                                        (32877) 

Диплома издадена од "Зеф Љуш Марку" на име 
Муслиу Бесим, Куманово.                            (33365) 

Диплома на име Кантурска Дијана, Берово.     (33424) 
Диплома на име Андова Валентина, ул. "Д. Груев" 

бр. 60, Штип.                                             (33425) 
Диплома за завршено средно образование на име 

Минова Марија, Скопје.                                     (33439) 
Диплома на име Алили Самет, ул. "В. Пелагиќ" бр. 

9А, Куманово.                                         (33440) 
Диплома за завршено средно образование на име 

Ѓердовски Алексеј, Берово.                      (33453) 
Диплома издадена од "Гоце Делчев" на име Јашари 

Ељхам, ул. "Н. Вапцаров", Куманово.       (33465) 
Диплома издадена од  на име Стојанов Душко, ул. 

"К. Вранински" бр. 27, Кочани.                      (33466) 
Диплома од средно ветеринарно училиште на име 

Стефановска Маргарита, ул."100" бр.78, Куманово. 
Дозвола за носење оружје бр. 18579, бр. 18579/83, бр. 

18580/83 и бр. 19425/84 издадена од СВР Скопје на име 
Стојче Тапанџиоски, ул. "Радишанска" бр. 19/2-22, Скопје. 

Здравствена легитимација на име Димова Лилјана, 
ул. "Трајко Бошковски" бр. 15, Велес.             (32880) 

Здравствена легитимација на име Стојановска Евица, 
Пробиштип.                                         (33172) 

Здравствена легитимација на име Михајлов Драган, 
ул. "Прва Комуна" бр. 3, Велес.             (33431) 

Здравствена легитимација на име Димовска Славица, 
ул. "Д. Груев" бр. 49, Велес.          (33471) 

Уверение издадено од Економски факултет-Скопје 
на име Велкова Соња, Скопје.                  (32837) 

Даночна картичка бр. 4030991132288 издадена од 
Управа за јавни приходи Скопје на име Баис компани 
ДОО, Скопје.                                       (32816) 

Даночна картичка издадена од Управа за јавни 
приходи на име Махмути Абдулџавит, с. Градец, 
Гостивар.                                                     (33178) 

Даночна картичка бр. 4007999120180 издадена од 
Управа за јавни приходи на име Агрон Фејзулаи, ул. 
"Питарница" 3/5, Гостивар.                       (33180) 

Даночна картичка бр. 4011992102094 издадена од 
Управа за јавни приходи на име ТРИ БОР Забевски 
Коле, Кавадарци.                                                     (30503) 

Даночна картичка бр. 4030991189026 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име Цубехер-
Бехелтер, Скопје.                                         (33317) 

Даночна картичка бр. 5030001214475 издадена од  
Управа за јавни приходи-Скопје на име Сендвичара 
"Вилијамс", Скопје.                                     (33327) 

Даночна картичка издадена од Управа за јавни 
приходи на име Сулејманова Гулзија, Велес.      (33435) 

Даночна картичка бр. 4030992158302 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име ЈБ  Борче  
ДООЕЛ, Скопје.                                        (33441) 
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Даночна картичка издадена од Управа за јавни при-
ходи  на име Јулијана Милуновиќ, Кочани.  

Даночна картичка бр. 5026989103153 издадена од 
Управа за јавни приходи  на име Оџа Незиф, с. Велеш-
та, Струга.                                                   (10495) 

Даночна картичка издадена од Управа за јавни при-
ходи на име ПП ЕЗЕРСКИ ВИС, Попоска Весна, 
Струга.                                                       (33479) 

__________  
Престанува со вршење на занаетчиска дејност 

Мостра- Радован Неделковски, Скопје.       (33509) 
_______________________________________________ 

 
Ј А В Н И   П О В И Ц И 

 
Врз основа на член 11 и 17-34 од Законот за јавни 

набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002 – пречи-
стен текст), Комисијата за јавни набавки на Мини-
стерството за економија, донесе 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 11/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
ИНФОРМАТИЧКА ОПРЕМА И СОФТВЕР ЗА 
НАДГРАДБА НА ИНФОРМАЦИСКИОТ СИСТЕМ  

НА ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по овој отворен повик е Министерс-

твото за економија со седиште на ул. „Јуриј Гагарин“ 
бр. 15, Скопје. 

1.2. Предмет на набавка е информатичка опрема 
(BRAND NAME) и софтвер за надградба на Информа-
цискиот систем на Државен пазарен инспекторат, сог-
ласно тендерска документација. 

1.3. Тендерската документација од точка 1 на овој 
отворен повик, може да се подигне од Архивата на Ми-
нистерството за економија, секој работен ден од 11-15 
часот, без надомест. 

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен,со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.5. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик, во согласност со Законот за јавни набавки. 

1.6. Набавката по овој отворен повик е делива на 
хардвер и софтвер. 

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

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на произ-

водителот на информатичката опрема и софтверот. 
2.3. Понудата треба да содржи единечна цена по по-

зиции и вкупна цена со сите трошоци, вклучувајќи ја 
вредноста на опремата и софтверот, транспорт, данок 
на додадена вредност и други трошоци. 

2.4. Цената на понудата да биде искажана во денари 
и истата да биде непроменлива се до конечно исполну-
вање на набавката. 

2.5. Понудата треба да содржи услови на плаќање. 
2.6. Понудата треба да содржи рок на извршување 

на набавката, искажана во календарски денови. 
2.7. Понудата треба да има рок на важност. 
2.8. Понудите од странските понудувачи треба да 

бидат преведени на македонски јазик. 
 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕТНАЦИЈА 
Со  понудата понудувачот треба да ја достави след-

ната документација. 
3.1. Документ за бонитет од Централниот регистар 

за економската и финансиската способност на понуду-
вачот, во оригинал или фотокопија заверена кај нотар. 

Странскиот понудувач треба да достави ревизорски 
извештај од странска реномирана ревизорска институ-
ција регистрирана за вршење на ревизија, која треба да 

содржи податоци за  вкупното економско работење на 
странскиот понудувач во последните 3 (три) години, 
преведени на македонски јазик и заверен кај нотар. 

3.2. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 

3.3. Потврда од надлежен суд дека не е отворена 
постапка за стечај или ликвидација. 

3.4. Потврда од надлежен суд дека нема правосилна 
пресуда со која е изречена мерка на безбедност забрана 
за вршење на дејност. 

3.5. Извод од регистрација на дејноста (решение за-
едно со обрасците од 1-7).  

Наведените документи, освен Изводот од регистра-
ција на дејност, не смеат да бидат постари од 6 (шест) 
месеци и истите треба да се оригинал или фотокопија 
заверена кај нотар. 

3.6. Доказ за техничката способност на понудувачот. 
- Список на извршени услуги од овој или сличен 

вид и назив на корисниците на услугите во последните 
три години. 

3.7. Понудувачот треба да приложи писмено овла-
стување за претставникот на понудувачот за учество  
на јавното отворање. 

 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
Најповолниот понудувач ќе се избере според след-

ните критериуми: 
- Цена    40, 
- Квалитет    40, 
- Рок на извршување на набавката   5, 
- Начин и рок на плаќање    5, 
- Гарантен рок   10. 
 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува во согласност со член 

55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки. 
5.2. Секој понудувач може да достави само една понуда. 
Понудата  се доставува во еден оригинален приме-

рок потпишан и заверен од понудувачот. 
5.3. Рокот за доставување на понудите е 15 дена од 

денот на објавувањето во весниците „Дневник“, 
„Утрински весник“ и „Службен весник на РМ“. 

5.4. Доставувањето на понудите може да се изврши 
преку пошта на адреса: Министерство за економија, ул. 
„Јуриј Гагарин“ бр. 15, со предавање во архивата на 
Министерството за економија или со предавање на Ко-
мисијата за јавни набавки на лице место, но најдоцна 
до денот и часот на јавното отворање на понудите. 

5.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
29.12.2003 година, во 14 часот во просториите на Ми-
нистерството за економија на ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 
15 – Скопје, во присуство на овластени претставници 
на понудувачите и овластен претставник од Мини-
стерството за финансии. 

Понудата се доставува во затворен коверт кој во се-
бе содржи два затворени коверти. Едниот од внатреш-
ните коверти ја содржи понудата и носи ознака „пону-
да“, а другиот внатрешен коверт ја содржи документа-
цијата и ја носи ознаката „документација“. 

На предната страна од ковертот, на горниот лев 
агол, да биде назначено „не отворај“ како и бројот на 
барањето, а во средина на ковертот треба да биде наз-
начена адресата на набавувачот. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-
дениот рок ќе се сметаат за задоцнети, а оние кои не се 
изработени според барањето од овој повик и Законот за 
јавни набавки, како и оние кои ја немаат целокупната 
документација која се бара во овој повик нема да се 
разгледуваат. 

Дополнителни информации може да се добијат на 
тел. 3093-483 и 3162-341.  

Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 19 и 27 од Законот за јавни наба-
вки („Службен весник на РМ“ бр. 21/02), Комисијата за 
јавни набавки при АД „Електростопанство на Македо-
нија“ во државна сопственост – Подружница „Електро-
дистрибуција“ – Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 25/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРА-
ЊЕ ЗА РАМКОВЕН ДОГОВОР ЗА СЕРВИСИРАЊЕ 

НА ТЕШКИ И ЛЕСНИ ВОЗИЛА 
 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на барањето бр. 25/2003 АД „Еле-

ктростопанство на Македонија“ во државна сопстве-
ност – Подружница „Електродистрибуција“ Скопје, со 
седиште на ул. „Ленинова“ бр. 45 – Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е прибирање понуди за 
рамковен договор за:  

- сервисирање и поправка на тешки и лесни возила, 
според спецификација. 

1.3. Барањето е јавно, при што набавката ќе се спро-
веде со постапка отворен повик согласно со Законот за 
јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/02). 

1.4. Набавувачот го задржува правото, исполнува-
њето на предметната набавка да ја додели на двајца 
или повеќе понудувачи. 

1.5. Понудувачите за комерцијалниот дел од понуда-
та, информации може да добијат на телефон 3119-654. 

 
2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА И ПОДИГАЊЕ НА 

ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Заинтересираните понудувачи, тендер докумен-

тацијата може да ја подигнат во просториите на По-
дружница „Електродистрибуција“ – Скопје, соба 67, од 
10 до 12 часот. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба да ја содржи цената со ДДВ и 

вкупни трошоци. 
3.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќа-

ње и тоа само еден недвосмислен дефиниран начин на 
плаќање. 

3.4. Понудата треба да го содржи рокот на реализа-
ција на набавката. 

3.5. Понудата треба да го содржи гарантниот рок за 
реализираните работи. 

3.6. Понудата треба да има рок на важност. 
3.7. Понудата треба да содржи референтна листа за 

извршени работи во Подружница „Електродистрибуци-
ја“ – Скопје како и кај други субјекти. 

3.8. Понудата треба да содржи доказ за техничка и 
кадровска екипираност на понудувачот. 

 
4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА 

ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ (во сог-
ласност со член 46 од Законот за јавни набавки) 

4.1. Документ за бонитет кој го издава Централниот 
регистар, согласно член 24 од Законот за јавни набавки 
(„Сл. весник на РМ“ бр. 21/2002). Странско правно или 
физичко лице, треба да достави ревизорски извештај од 
странска реномирана ревизорска институција, реги-
стрирана за вршење на ревизија. Ревизорскиот изве-
штај треба да содржи податоци за вкупното економско 
работење на странскиот понудувач во последните три 
години. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во став 1 (а и б) од член 26 од Законот за јавни на-
бавки. 

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 

4.4. Понудувачот треба да достави референтна ли-
ста за извршени работи од ваков тип во Подружница 
„Електродистрибуција“ – Скопје како и кај други суб-
јекти. 

4.5. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на Отворениот по-
вик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни наба-
вки. 

4.6. Целокупната документација треба да е ориги-
нална или заверени копии верни на оригиналот не по-
стари од 6 месеци. 

 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (член 27 од ЗЈН) 
- цена   30 бода; 
- начин на плаќање  10 бода; 
- рок на реализација  10 бода; 
- квалитет   30 бода; 
- гаранција   20 бода. 
 
6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Рок на доставување на понудите е најдоцна до 

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

ват во согласност со членовите 55, 56 и 57 од Законот 
за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 21/02). 

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: АД „Електростопанство на Ма-
кедонија“, во државна сопственост – Подружница 
„Електродистрибуција“ Скопје, Комисија за јавни на-
бавки - ул. „Ленинова“ бр. 45 – 1000 Скопје, или на ли-
це место. 

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
06.01.2004 година во 11 часот, во салата на третиот 
спрат во зградата на Подружница „Електродистрибу-
ција“ – Скопје на ул. „Ленинова“ бр. 45, во присуство 
на овластени претставници на понудувачите. 

 
7. ЗАВРШИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та на Отворениот повик, како и оние кои ја немаат це-
локупната документација која се бара во Отворениот 
повик, нема да се разгледуваат. 

7.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 

(„Службен весник на РМ“ бр. 21/2002), Комисијата за 
јавни набавки во АД „Електростопанство на Македо-
нија“ - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-240/03 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА 
НА КОМУНИКАЦИСКА ОПРЕМА 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на Барањето бр. 01-240/03 е АД 

„Електростопанство на Македонија“ на ул. „11 Октом-
ври“ бр. 9, 1000 Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање понуди за 
телекомуникациска опрема, според тендер специфика-
ција која има 4 (четири) лота и тоа: 

- Телефонски централи 5 ком.; 
- Исправувачи 2 ком.; 
- Осцилоскоп 1 ком.; 
- Модеми 2 ком. 
Подетални технички карактеристики за бараната 

опрема дадено е во тендер спецификацијата. 
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1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на еден или повеќе понудувачи, по лотови и 
во рамките на еден лот. 

 
2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА И ПОДИГАЊЕ ТЕН-

ДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Обемот на набавката е даден во тендерската до-

кументација. Тендерската документација заинтересира-
ните понудувачи можат да ги подигнат во просториите 
на АД „ЕСМ“ ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје (стара 
зграда) 9 спрат соба бр. 1, секој работен ден од 7.30 до 
9.30 часот, при што треба да приложат упатница во из-
нос од 1.000,00 денари, уплатени на жиро сметка 
200000002447884 АД „ЕСМ“ Скопје, даночен број 
4030989128346, депонент на Стопанска банка - Скопје 
со назнака за  Отворен повик бр. 01-240/2003. 

2.2. Дозволена е делумна понуда по лотови. 
2.3. Контакт телефони: за техничкиот дел 02/3149-

081 и за комерцијален дел 02/3149-171. 
 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и се-

диштето на понудувачот и производителот на опремата. 
3.2. Понудата треба да ги содржи единечни и вкуп-

ни цени за секоја позиција од обемот на набавката, ка-
ко и вкупната вредност на целата понуда на паритет 
ДДП-Скопје, со посебно искажан ДДВ на вкупната 
вредност на понудата и изразена во ЕУР.  

При одлучувањето, договарањето и реализацијата 
на набавката ќе се применува средниот курс на НБМ. 

Понудувачите да ги пополнат добиените тендер 
спецификации. 

3.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
3.4. Понудата треба да го содржи рокот на испорака 

на опремата. 
3.5. Во понудата треба да се наведе квалитетот и 

потеклото на опремата.  
 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиска и економска способност согласно член 24 од ЗЈН. 
4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-

нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во член 26 од Законот за јавни набавки. 

4.3. Понудувачот треба да достави извод од реги-
страција на дејноста. 

4.4. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 25 од ЗЈН референтна 
листа за вакви испораки. 

4.5. Преставниците на понудувачите треба да дадат 
писмено овластување за учество на отворен повик, сог-
ласно член 31 став 2 од ЗЈН. 

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

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
5.1. Цена     60 поени. 
5.2. Квалитет    30 поени. 
5.3. Начин на плаќање     5 поени. 
5.4. Рок на испорака     5 поени. 
 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки. 
6.2. Рокот за доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса АД „Електростопанство на Ма-
кедонија“, за Комисијата за јавни набавки, ул. „11 
Октомври“ бр. 9, 1000 Скопје. 

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на 
9.01.2004 година, во 11 часот, во просториите на АД 
„Електростопанство на Македонија“, ул. „11 Октом-
ври“ бр. 9 Скопје (стара зграда) во присуство на овла-
стените претставници на понудувачите. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

дениот рок и оние кои не се изработени согласно бара-
њата на отворениот повик, како и оние кои ја немаат 
целокупната документација која се бара во отворениот 
повик, нема да се разгледуваат. 

7.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 

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

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-247/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА   
НА ЏИПОВИ “УАЗ“ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-247/2003 е  

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

1.2. Предмет  на набавката  е прибирање на понуди 
за набавка на нови теренски возила “УАЗ“ тип 31519, 
снага 62,5 KW (84 ks), 2900 sm3 со лимен покрив и хи-
драуличен волан. 

Количина: 6 (шест) возила. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 

на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи. 

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

седиштето на понудувачот. 
     2.2. Понудата треба да го содржи називот на произ-
водителот на возилата. 

2.3. Понудата треба да содржи единечната  и фикс-
ната вкупна цена на целата набавка (со сите давачки 
согласно член 57, став 3 од Законот за јавни набавки - 
ако набавката е од странство), на паритет (нагласено во 
понудата) ДДП Скопје, со посебно искажан ДДВ на 
вкупната вредност на понудата изразена во ЕУР. 

 При одлучувањето, договарањето и реализацијата 
на набавката ќе се применува продажен курс на девиз-
ната берза. 

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака 

на стоката. 
2.6. Понудувачот треба да даде понуда за целокуп-

ниот обем и количина на набавката. 
2.7. Понудата треба да  ја содржи годината на про-

изводство на возилата. 
2.8. Понудувачот треба во понудата да го наведе 

гарнтниот рок на возилата. 
2.9. Понудата треба да има рок на важност. 
2.10. Понудите од странските понудувачи  со про-

пратната документацијата освен техничката треба да 
бидат преведени на македонски јазик, од овластен пре-
ведувач. 
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3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиска и економска способност. Домашните понудувачи 
треба да приложат документ за бонитет од Централни-
от регистар, а странските понудувачи треба да достават 
ревизорски извештај од странска реномирана ревизор-
ска институција, регистрирана за вршење на ревизија 
со податоци за последните три години. 

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во член 26 од Законот за јавни набавки . 

3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 

3.4. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно  член 31 став 2 од Законот за јавни набавки. 

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

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (согласно член  27 од Законот за јавни 
набавки) 

4.1. Цена на набавката                           70 бода; 
4.2. Начин и услови на плаќање           10 бода; 
4.3. Рок на испорака                               10 бода; 
4.4. Постпродажни услуги и сервис     10 бода. 
 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

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

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

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

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

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
13.01.2004 година во 11 часот, во просториите на А.Д.  
“Електростопанство Македонија“, ул. “11 Октомври“ 
бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрум-
ски простории во присуство на овластените претстав-
ници на понудувачите. 

5.6 Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според барањата 
на отворениот повик, и оние кои  немаат целокупна до-
кументација која се бара во отворениот повик, нема да 
се разгледуваат.  

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 18 и член 19 од Законот за јавни 

набавки (“Службен весник на РМ“ бр. 21/2002 година), 
Комисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие 
Македонска радиодифузија Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по отворениот повик бр. 02/2003 е 

ЈП Македонска радиодифузија - Скопје, бул. “Гоце 
Делчев“ бб, 1000 Скопје. 

1.2. Предмет на набавката, вид и количина:  
- Репетиторска опрема (VHF репетитори, UHF репети-

тори и UHF мултиплексери) – по дадена спецификација. 
1.3. Спецификацијата може да се подигне во про-

сториите на ЈП МРД Скопје секој работен ден од 08-15 
часот. 

1.4. Набавката може да биде делива. 
1.5. Рокот на важност на понудата да биде согласно 

Законот за јавни набавки односно 90 дена. 

1.6. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица кои вршат стопанска дејност. 

1.7. Постапката по повикот се спроведува согласно 
со Законот за јавни набавки (“Службен весник на РМ“ 
бр. 21/2002 година). 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата на заинтересираните понудувачи тре-

ба да содржи: 
2.1.1. Име, адреса и седиште на понудувачот;  
2.1.2. Цена, поединечна и вкупна;  
Домашните понудувачи цената ја искажуваат со по-

себно искажан данок на додадена вредност. Пресметка-
та и плаќањето ќе се изврши во согласност со Законот 
за облигациони односи, со примена на среден курс на 
Народна банка на Република Македонија на ЕУР валу-
тата. 

Странските понудувачи цената да ја искажат во 
евра со паритет ЦИП Скопје. 

2.1.3. Начин и рок на плаќање;  
2.1.4. Начин и рок на испорака;  
2.1.5. Гарантен рок на предметот на набавката;  
2.1.6. Сервисирање и постгаранциска поддршка;  
2.1.7. Референци за изведување на ваков вид наба-

вки;  
2.1.8. Рок на важење на понудата;  
2.1.9. Техничка документација (карактеристики) за 

предметот на набавка. 
2.2. Во прилог кон понудата понудувачот задолжи-

телно треба да ја достави и следната придружна доку-
ментација: 

2.2.1. Извод од регистрација на дејноста;  
2.2.2. Доказ за техничка способност согласно член 

25 од Законот за јавни набавки;  
2.2.3. Економско - финансиски бонитет, издаден од 

Централниот регистар;  
2.2.4. Потврда за платени даноци, придонеси и дру-

ги јавни давачки издадена од Управата за јавни прихо-
ди;  

2.2.5. Потврда дека на понудувачот не му е изрече-
на мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност 
издадена од надлежен суд;  

2.2.6. Потврда дека понудувачот не е под стечај или 
во процес на ликвидација, издадена од овластен орган. 

2.3. Документите наведени во точките 2.2.3., 2.2.4., 
2.2.5. и 2.2.6. се доставуваат во оригинал или копија за-
верена кај нотар и не постари од 6 (шест) месеци. 

2.4. Странските понудувачи под точките 2.2.3. како 
доказ за својата финансиска и економска способност 
доставуваат ревизорски извештај од странска реноми-
рана ревизорска институција регистрирана за вршење 
на економска ревизија. Ревизорскиот извештај треба да 
содржи податоци за вкупното работење на понудува-
чот во последните три години. 

  
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
3.1. Секој понудувач може да учествува на отворе-

ниот повик за прибирање понуди, само со една понуда. 
3.2. Понудите се доставуваат во оригинален приме-

рок, заверен и потпишан од страна на одговорното ли-
це на понудувачот. Понудите задолжително да бидат 
изработени на македонски или англиски јазик. 

3.3. Понудите се доставуваат по пошта  или со пре-
давање во Архивата на набавувачот на адреса: ЈП “Ма-
кедонска радиодифузија Скопје“, (Комисија за јавни 
набавки) бул. “Гоце Делчев“ бб, 1000 Скопје, Републи-
ка Македонија. Понудувачите своите понуди може да 
ги достават и лично со предавање на Комисијата за јав-
ни набавки, но најдоцна до денот и часот на јавното 
отворање на понудите. 
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3.4. Понудата и придружната документација се до-
ставуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол 
треба да стои ознаката “не отворај“ и бројот на отворе-
ниот повик за прибирање понуди, Во средината на пли-
кот треба да биде напишана точната адреса на набаву-
вачот. 

3.5. Во затворениот плик треба да има два посебни 
и затворени пликови. Во едниот внатрешен плик треба 
да биде ставена понудата со документите наведени во 
точката 2.1. и на истиот да стои ознака “понуда“. Во 
другиот внатрешен плик треба да е содржана севкупна-
та придружна документација наведена во точките 2.2. и 
2.4. и треба да ја носи ознаката “документација“ и точ-
ниот назив и адреса на понудувачот. 

3.6. Пликовите во кои се доставуваат понудите не 
смеат да имаат било каква ознака со која би можел да 
се идентификува понудувачот (напишана, залепена, 
втисната или на поинаков начин внесена од самиот по-
нудувач). 

3.7. Краен рок за поднесување на понудите е 
23.01.2004 година, согласно со член 20 став 1 од Зако-
нот за јавни набавки. 

 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
4.1. Изборoт за најповолен понудувач ќе се изврши 

согласно следните критериуми:  
4.1.1 Квалитет и технички карактеристики  
на понудената опрема       45 бода, 
4.1.2. Цена        30 бода,  
4.1.3 Услови и начин на плаќање    10 бода,  
4.1.4. Рок на испорака         5 бода,  
4.1.5. Гаранција, понудени услови  
на поддршка и одржување       5 бода, 
4.1.6. Референци на понудувачот за  
слични проекти и техничка опременост       5 бода. 
        . 
5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Отворањето на понудите е јавно и ќе се изврши 

со присуство на понудувачите на 03.02.2004 година во 
12,00 часот, во просториите на ЈП МРД - Скопје (Сала 
за состаноци XV кат, канцеларија бр. 1502). 

Претставниците на понудувачите, кои ќе присуству-
ваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за 
јавни набавки треба да и предадат писмено овластување 
за учество пред почетокот на јавното отворање. 

5.2. Понудите што ќе пристигнат после утврдениот 
краен рок и понудите што не се изготвени согласно со 
одредбите од Законот за јавни набавки, Комисијата за 
јавни набавки нема да ги земе во предвид при разгле-
дувањето. 

5.3. Дополнителни информации понудувачите можат 
да добијат во Секторот репетиторска техника, лице за 
контакт дип. инж. Бранко Пешевски, тел. ++389 2 3 297 
158, fax. ++389 2 3 119 107, и дип. инж. Лазар Данов на 
тел. ++389 2 297 159, секој работен  ден од 08-15 часот. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 15, став 1, алинеја 3 и член 45 и 

47 од Законот за јавни набавки (“Службен весник на 
РМ“ бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки при Ин-
ститути-Медицински факултет Скопје, објавува 

 
БАРАЊЕ БР. 6/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 
 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
2. Набавувач: Институти-Медицински факултет 

Скопје, ул. “50 Дивизија“ бр. 6. 
 
3. Предмет на набавката:  
- школски микроскопи за потребите на/п Институ-

ти-Медицински факултет Скопје. 

3.1. Спецификацијата со количината и видот на ма-
теријалите што се предмет на набавката дадени се во 
тендерската документација (список). 

3.2. Тендерската документација може да се подигне 
во архивата на Институти-Медицински факултет Скоп-
је, ул. “50 Дивизија“ бр. 6, секој работен ден од 8,00-
12,00 часот по извршена уплата на неповратен износ од 
1.000,00 деари на ж-ска 270000000121622, даночен број 
4030989239091 ИК Банка. 

3.3. Барањето е јавно, при што набавката ќе се спро-
веде со отворен повик и со јавно отворање на понудите 
согласно член 18 став 1 на Законот за јавни набавки. 

 
4. Содржина на понудата: 
Понудувачот треба да ги содржи следните податоци: 
- Име и адреса на понудувачот;  
- Име на производителот и земјата на производство 

на материјалот;  
- Спецификација со количина и видот на материја-

лите што се нудат;  
- Цена во денари со сите давачки франко магацин;  
- Начин и рок на плаќање;  
- Рок на испорака. 
 
5. Придружна документација 
Со понудата понудувачот е должен да ја достави 

следната документација:  
5.1. Извод од регистрација на дејноста. 
5.2. Документ за бонитет од Централниот регистар. 
5.3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

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

изречена мерка безбедност забрана на вршење дејност. 
5.5. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-

ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 
5.6. Сертификат за квалитетот од производителот. 
5.7. Каталози за карактеристиките и својствата на 

школските микроскопи. 
бараните документи треба да се достават во ориги-

нален примерок или заверено копие од нотар, не поста-
ри од 6 (шест) месеци. 

 
6. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
- Квалитет     40;  
- Цена на чинење со сите давачки  
франко магацин    30;  
- Рок на плаќање   20;  
- Рок на испорака   10. 
 
7. Рокови 
Отворањето на понудите ќе се одржи на 27.01.2004 

година во 12,00 часот во просториите на Институти-
Медицински факултет Скопје, ул. “50 Дивизија“ бр. 6, 
Скопје. 

 
8. Начин и рок на доставување на понудите: 
8.1. Понудите се доставуваат во согласност со чле-

новите 55, 56  57 од Законот за јавни набавки. 
8.2. Секој понудувач може да достави само една по-

нуда. 
8.3. Рокот на доставување на понудите е 36 дена 

сметано од денот на објавувањето на барањето. 
8.4. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на 

утврдениот рок, како и оние што не се изработени спо-
ред тендерската документација и условите утврдени во 
овој повик, нема да бидат разгледани. 

8.5. Понудата и придружната документација да се 
доставуваат преку пошта на адреса Институти-Меди-
цински факултет Скопје, ул. “50 Дивизија“ бр. 6 или 
лично во архивата на Институти-Медицински факулте-
ти Скопје, секој работен ден од 8,00-14,00 часот. 

Дополнителни информации можат да се добијат на 
телефон 3163-866.  

                                            Комисија за јавни набавки  
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И С П Р А В К А 
 
Комисијата за јавни набавки при АД „Електросто-

панство на Македонија“ - Скопје, објавува исправка по 
Отворениот повик бр. 01-244/2003 во точките:  

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
12.01.2004 година во 12 часот, во просториите на АД 
„Електростопанство на Македонија“ Скопје, ул. „11 
Октомври“ бр. 9, стара зграда, подрумска сала за соста-
ноци, во присуство на овластените претставници.  

Комисија за јавни набавки 
_______________________________________________ 

 
К О Н К У Р С 

 
Врз основа на членот 142 од Законот за вршење на 

нотарски работи („Службен весник на РМ“ бр. 59/96 и 
25/98) и член 2 од Правилникот за критериумите за бро-
јот и распоредот на службените седишта на нотарите во 
Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
52/97, 112/2000 и 30/2001), министерот за правда го рас-
пишува дванаесеттиот конкурс за именување на нотари. 

1. Се распишува Конкурс за именување нотари за 
следното нотарско седиште: 

- за едно нотарско место со службено седиште на 
подрачјето на Основниот суд Скопје I. 

2. Kандидатите кои ќе конкурираат за именување 
на нотар треба да ги исполнуваат условите наброени во 
членовите 10 и 11 од Законот за вршење на нотарски 
работи („Службен весник на РМ“ бр. 59/96 и 25/98). 

3. Рокот за пријавување на заинтересираните канди-
дати е 30 дена, сметано од денот на објавувањето на кон-
курсот во „Службен весник на Република Македонија“. 
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4. Пријавите со прилозите во оригинал или ориги-
нално заверено копие со кои се докажува дека се ис-
полнети условите за именување на нотар предвидени 
во членот 10 од Законот за вршење нотарски работи 
(„Службен весник на РМ“ бр. 59/96 и 25/98) се подне-
суваат до Нотарската комора. 

                 Министер за правда, 
                   Иџет Мемети, с.р. 

_______________________________________________ 
 

O Б Ј А В А  
 

Врз основа на член 74  од Законот за сметководство 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/93, 
48/93, 6/95, 32/98, 39/99, 70/2001), Државниот завод за 
статистика ги утврдува и објавува 

 
К О Е Ф И Ц И Е Н Т И Т Е 

ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ  И ПОРАСТОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ  НА  ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ  НОЕМВРИ 2003 ГОДИНА  

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на 
производители на индустриски производи во ноември 
2003 година во однос на октомври 2003 година е 0.006. 

2. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи од почетокот на го-
дината до крајот на месецот  е  -0.004. 

3. Коефициентот на пораст на цените на производи-
тели на индустриски производи во ноември 2003 годи-
на во однос на истиот месец од претходната година 
изнесува  -0.003. 

4. Коефициентот на пораст на просекот на животните 
трошоци во Република Македонија од почетокот на го-
дината до крајот на ноември 2003 година во однос на  
просекот на животните трошоци за 2002 година во Ре-
публика Македонија е 0.011. 

                                                      Директор, 
                                    м-р Дончо Герасимовски, с.р. 
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