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1315. 
Врз основа на член 72 став 5 од Законот за Народ-

ната банка на Република Македонија (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 3/2002 и 51/2003), Со-
бранието на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 12 септември 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ 
НА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА ОД РЕДОТ НА ВИЦЕГУВЕРНЕРИТЕ 

 
1. За членови на Советот на Народната банка на Ре-

публика Македонија од редот на вицегувернерите се 
именуваат: 

- Емилија Нацевска, вицегувернер на Народната 
банка на Република Македонија и  

- Фатмир Бесими, вицегувернер на Народната банка 
на Република Македонија. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
 Број 07-4547/1                   Претседател  

12 септември 2003 година      на Собранието на Република 
           Скопје                                             Македонија,  
       м-р Никола Поповски, с.р. 

__________ 
1316. 
Врз основа на член 11 од Законот за државната ста-

тистика (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 54/97), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 12 септември 2003 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА СТАТИСТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Се разрешуваат претседателот и членовите на 

Советот за статистика на Република Македонија: 
а) за претседател 
д-р Здравко Стојаноски,  
б) за членови: 
- Доне Влашки,  
- д-р Петре Георгиевски,  
- д-р Васил Даскаловски,  
- д-р Ѓорѓи Најдовски,  
- Мирослав Маркушески,  
- м-р Катерина Ношпалоска,  
- д-р Шабан Превала,  
- д-р Славе Ристевски,  
- д-р Нано Ружин,  
- Мерсел Биљали,  
- Ацо Спасовски и  
- Зоран Шапуриќ. 
2. За претседател и членови на Советот за статисти-

ка на Република Македонија се именуваат: 
а) за претседател  
д-р Здравко Стојаноски, професор на Економскиот 

факултет во Прилеп,  

б) за членови:  
- д-р Боро Пиперевски, професор на Електротех-

ничкиот факултет во Скопје,  
- д-р Магдалена Георгиева, професор на Природно-

математичкиот факултет во Скопје,  
- д-р Јован Корубин, професор на Филозофскиот 

факултет во Скопје,  
- Орхан Креца, дипл. економист од Гостивар,  
- Горан Михајлов, дипл. правник, секретар на Сове-

тот на Град Скопје,  
- Џеват Адеми, завршен факултет за новинарство од 

Тетово,  
- Џемал Јашари, завршен природно-математички 

факултет од Куманово,  
- Димитар Богов, дипл. економист од Скопје,  
- Миле Јанакиевски, дипл. економист од Скопје,  
- Вера Лалчевска, дипл. политиколог од Скопје,  
- Владимир Николиќ, адвокат од Скопје и  
- Мерсел Биљали, дипл. правник од Гостивар. 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
 Број 07-4537/1                 Претседател  

12 септември 2003 година      на Собранието на Република 
           Скопје                                           Македонија,  
       м-р Никола Поповски, с.р. 

__________ 
1317. 
Државната изборна комисија, врз основа на член 8 

став 2 од Законот за локалните избори (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 46/96, 48/96, 56/96 и 12/03), 
на седницата одржана на 9 септември 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
Во Одлуката за именување претседатели, членови и 

заменици на општинските изборни комисии и на Из-
борната комисија на Град Скопје (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 58/2000, 62/2000, 66/2000, 
67/2000, 68/2000, 69/2000, 70/2000, 78/2000 и 83/2000), 
се вршат следниве изменувања и дополнувања: 

 
I 

1. Александар Филипов се разрешува од функцијата 
претседател на Општинската изборна комисија во Оп-
штина Охрид, од причина што е избран за судија на 
Апелациониот суд во Битола. 
Јагода Трпеска, судија на Основниот суд во Охрид 

се именува за претседател на Општинската изборна ко-
мисија во Општина Охрид. 

2. Снежана Богданоска се разрешува од функцијата 
заменик претседател на Општинската изборна комиси-
ја во Општина Охрид, од причина што е избрана за су-
дија на Апелациониот суд во Битола. 
Иво Попоски, судија на Основниот суд во Охрид се 

именува за заменик претседател на Општинската из-
борна комисија во Општина Охрид. 
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II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

 
ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 
   Бр. 07-215/1                      Заменик претседател 

16 септември 2003 година     на Државната изборна комисија, 
      Скопје                                Сафет Алиу, с.р. 

___________ 
1318. 
Врз основа на член 13,  став 1 и 4 од Законот за гра-

дежното земјиште (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 53/2001) и член 36, став 2 од Законот за 
Владата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на  15.09.2003 
година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ 
И ПОСТАПКАТА ЗА ОТУЃУВАЊЕ  НА  ГРАДЕЖНО  
ИЗГРАДЕНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
 

Член 1 
Во Уредбата за начинот и постапката за отуѓување 

на градежно изградено земјиште сопственост на Репуб-
лика Македонија, објавена во �Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 13 од 4.03.2003 година, во чле-
нот 12, зборовите: �во рок од шест месеци� се заменуваат 
со зборовите: �до 31.12.2003 година�. 

 
Член 2 

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавување-
то во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
 Бр. 23-1091/2                    Претседател на Владата 

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

___________ 
1319. 
Врз основа на договорите, односно спогодбите за 

слободна трговија кои Република Македонија ги склучи-
ла со одделни земји, Времената спогодба за трговија и 
трговски прашања меѓу Република Македонија и Европ-
ските Заедници, Протоколот за пристапување на Репуб-
лика Македонија во Светската трговска организација и 
член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Ма-
кедонија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на  01.09.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И 
ПОСТАПКАТА  ПРИ  РАСПРЕДЕЛБА  НА  СТОКИТЕ 

ВО РАМКИТЕ НА ЦАРИНСКИТЕ КВОТИ 
 

Член 1 
Во Одлуката за начинот и постапката при распре-

делба на стоките во рамките на царинските квоти 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
29/2003) во членот 3 по ставот 1 се додаваат два нови 
става кои гласат: 

�При увозот на пченица во рамките на царинската 
квота за преференцијален увоз од земјите членки на 
Светската трговска организација и царинската квота за 
преференцијален увоз од Заедницата на државите Срби-
ја и Црна Гора ќе се користи принципот на распределба 
�прв дојден, прв корисник�. Користењето на царинските 
квоти по принципот �прв дојден, прв корисник� ќе го ос-
тваруваат увозниците од мелничко-пекарската инду-
стрија кои извршиле откуп на домашна пченица. 

Министерството за економија во согласност со Ми-
нистерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство ќе и достави на Царинската управа на Републи-
ка Македонија преглед на увозниците од член 3 став 2�. 
Ставот 2 станува став 4. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 

 
  Бр. 23-3788/1                   Претседател на Владата 

1 септември 2003 година       на Република Македонија, 
     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1320. 
Врз основа на член 29,  став 2  од Законот за социјална 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
50/97, 16/00 и 17/03), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на  10.09.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ, ВИСИНА-
ТА, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
И ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОЦИЈАЛНА 

ПАРИЧНА ПОМОШ 
 

Член 1 
Во Одлуката за условите, критериумите, висината, 

начинот и постапката за утврдување и остварување на 
правото на социјална парична помош (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 15/98, 21/98, 28/01, 
23/02 и 91/02), во членот 12, став 1, во точката ѓ по збо-
рот  �земјиште� се додаваат зборовите: �во сопственост 
или под закуп или со договор за користење на земјо-
делско земјиште на плодоуживање�. 
Во член 12, став 2, по зборот �управа� се додаваат 

зборовите: �или договор за закуп или договор за кори-
стење на земјоделско земјиште на плодоуживање�. 

 
Член 2 

Во член 14, став 1, алинеја 3, зборовите: �во текот 
на шестата година� се заменуваат со зборовите: �по 
истекот на петтата година�. 

 
Член 3 

Во член 18, по ставот 1, се додава нов став 2 кој 
гласи: 

�Корисниците на социјална помош од став 1 на овој 
член можат да бидат работно ангажирани до пет дена 
во месецот од градоначалникот на единицата на локал-
ната самоуправа, јавните претпријатија и јавните уста-
нови�. 
Став 3 се менува и гласи: 
�Работното ангажирање на корисниците на социјал-

на помош ќе се врши во соработка меѓу градоначални-
кот на единицата на локалната самоуправа, јавните 
претпријатија и јавните установи со надлежниот цен-
тар за социјална работа, односно надлежното биро за 
вработување�. 
Ставовите 2, 3 и 4 стануваат ставови 3, 4 и 5. 
По ставот 5 се додава нов став 6 кој гласи: 
�На корисниците од став 1 на овој член кој работно 

се ангажирани најмногу до пет дена месечно не им пре-
станува правото на социјална помош�. 

 
Член 4 

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

 
 Бр. 23-3955/1                    Претседател на Владата 

10 септември 2003 година     на Република Македонија, 
     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 
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1321. 
Врз основа на член 122,  став 3  од Законот за  водите 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 4/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржана 
на  5.08.2003 година, донесе 2 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УНАПРЕДУ-
ВАЊЕ НА ВОДОСТОПАН ТВОТО ЗА 2003 ГОДИНА С  

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката за усвојување на Програмата за уна-
предување на водостопанството за 2003 година на 
Фондот за водите - Скопје, бр. 01-39/3 од 30.01.2003 
година, донесена од Управниот одбор на Фондот за во-
дите, на седницата одржана на 21.01.2003 година. 

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

 Бр. 23-1130/1                    Претседател на Владата 
25 август 2003 година            на Република Македонија, 

      Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1322. 
Врз основа на член 24-a од Царинскиот закон (�Служ-

бен весник на Република Македонија� бр. 21/98, 26/98, 
63/98, 86/99, 25/00, 109/00, 31/01, 4/02, 55/02 и 42/03), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана на  
10.0 .2003 година, донесе 9 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ДАВАЊЕ 
ПОВЛАСТЕН ТАРИФЕН ТРЕТМАН ПРИ УВОЗ НА 
СУРОВИНИ И РЕПРОМАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОТРЕ-
БИТЕ  НА  ПРЕРАБОТУВ АТА  ИНДУСТРИЈА АЧК 

Член 1 
Со оваа одлука се пропишуваат условите и крите-

риумите за повластен тарифен третман при увоз на су-
ровини и репроматеријали за потребите на преработу-
вачката индустрија.  

Член 2 
Повластен тарифен третман без плаќање на царина се 

дава при увозот на суровини и репродукциони материјали: 
- за претпријатијата од прехранбената индустрија за 

стоките од Прилогот 1  на оваа одлука; 
- за претпријатијата од текстилната индустрија за 

стоките од Прилогот 2  на оваа одлука; 
- за претпријатијата од хемиската индустрија за сто-

кит  од Прилогот 3  на оваа одлука. е 
Член 3 

Повластен тарифен третман со плаќање на повла-
стена царинска стапка од 5% се дава при увозот на су-
ровини и репродукциони материјали: 

- за претпријатијата од прехранбената индустрија за 
стоките од Прилогот 4  на оваа одлука; 

- за претпријатијата од хемиската индустрија за та-
рифната ознака 2710 11 21 00-Вајт-шпирит во количи-
на од 200 тони. 

Член 4 
Повластен тарифен третман со плаќање на повла-

стена царинска стапка од 10% се дава при увозот на су-
ровини и репродукциони материјали, за претпријатија-
та од текстилната индустрија за тарифната ознака 6217 
90 00 00- Делови за облека (Делови).  

Член 5 
Стоките содржани во членовите 2, 3 и 4 од оваа од-

лук  ќе се увезат заклучно со 31.12.2003 година. а 
Член 6 

Распределбата на стоката од членовите 2, 3 и 4 од 
оваа одлука при увозот ќе се врши по принципот �прв 
дој ен, прв корисник� (first come, first served). д 

Член 7 
Барањето за увоз на стоката со повластен тарифен 

третман во два примерока се поднесува на образец 
(Прилог 5) што е составен дел на оваа одлука. 

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

должен да поднесе: 
- доказ за исполнети минимално хигиено-технички 

услови за непосредно производство; 
- доказ за водење евиденција за увезените стоки со 

повластен тарифен третман и нормативи за нивно не-
посредно производство  и 

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

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

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

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

стоки ставени на увид за секоја поединечна царинска 
декларација и за секоја поединечна тарифна ознака. 
Царинската испостава кон која барањето е предаде-

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

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

Член 8 
Приемот на барањата од член 7 на оваа одлука во 

Царинската управа се врши секој работен ден (од поне-
делник до петок) до 14,00 часот. 
Обработувањето на барањата од член 7 на оваа од-

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

 
Член 9 

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

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

Член 10 
Распределената стока со повластен тарифен трет-

ман Царинската управа ја потврдува на образецот од 
барањето поднесено во согласност со член 7 од оваа 
одлука. 
Одговорниот царински службеник во Царинската 

управа е должен најдоцна до 12,00 часот да ги испрати 
сите потврди кои што се издадени во текот на работни-
от ден (за претходниот, односно за претходните кален-
дарски денови) по факс апарат во секоја царинска ис-
постава во која стоката треба увозно да се царини. 

 
Член 11 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-
то во �Службен весник на Република Македонија�, а ќе 
се применува 8 (осум) дена сметано од денот на објаву-
вањето.  

 Бр. 23-3913/1                     Претседател на Владата 
10 септември 2003 година     на Република Македонија, 

     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 
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1323. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 25/2002) 
и член 86 од Законот за минералните суровини (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 18/99 и 
29/2002), Владата на Република Македонија, на седни-
цат  одржана на 10 септември 2003 година, донесе а

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА EKСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-ВАРОВНИK НА 
ФОКУС МЕТАЛ ДОО СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕ-
ТОТ ВО БЛИЗИНА НА С. ДРЕН-ДЕМИР КАПИЈА  

1. На ФОКУС МЕТАЛ ДОО Скопје се дава конце-
сија за експлоатација на минерална суровина-варовник 
од лежиштето на локалитетот во близина на с. Дрен, 
општина Демир Капија, со површина на простор на 
концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓу-
себно поврзани со прави линии, а точките дефинирани 
со к ординати како е дадено во табелава, и тоа:  о

 
ТОЧКА КООРДИНАТА-Х КООРДИНАТА-У 
Т-1 4.581.375,00 7.605.000,00 
Т-2 4.581.150,00 7.607.000,00 
Т-3 4.580.625,00 7.605.900,00 
Т-4 4.580.775,00 7.605.450,00 
Т-5 4.581.100,00 7.605.800,00 
Т-6 4.581.100,00 7.605.425,00 
Т-7 4.580.900,00 7.605.000,00 

 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува Р=0,95 km2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

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

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 22/03). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија. 

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

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

 
  Бр. 23-3923/1                    Претседател на Владата      

10 септември 2003 година     на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1324. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 25/2002) 
и член 86 од Законот за минералните суровини (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 18/99 и 
29/2002), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 10 септември 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА EKСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-КВАРЦ НА МИСА-
МГ ДООЕЛ СКОПЈЕ ОД ЛЕЖИШТЕТО НА ЛОКА-
ЛИТЕТОТ КАРПАС ВО АТАРОТ НА С. ТЕОВО, 

ОПШТИНА БОГОМИЛА  
1. На МИСА-МГ ДООЕЛ Скопје, се дава концесија 

за експлоатација на минерална суровина-кварц од 
лежиштето на локалитетот Карпас во атарот на с. Тео-

во, општина Богомила, со површина на простор на кон-
цесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно 
поврзани со прави линии, а точките дефинирани со ко-
ординати како е дадено во табелава, и тоа:  

 
ТОЧКА КООРДИНАТА-Х КООРДИНАТА-У 
Т-1 4.598.350,00 7.548.375,00 
Т-2 4.598.350,00 7.549.100,00 
Т-3 4.599.350,00 7.549.100,00 
Т-4 4.599.350,00 7.548.375,00 

 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува Р=1,00 km2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

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

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 22/03). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија. 

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

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

 
Бр. 23-3921/1                      Претседател на Владата      

10 септември 2003 година     на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1325. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 25/2002) 
и член 86 од Законот за минералните суровини (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 18/99 и 
29/2002), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 10 септември 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА EKСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-МЕРМЕР НА ЈТД 
МРАМОРГРАН УВОЗ - ИЗВОЗ - ПРИЛЕП НА ЛО-
КАЛИТЕТОТ КАЈ С. ВЕПРЧАНИ, ВО АТАРОТ НА 

ОПШТИНА ВИТОЛИШТЕ, МАРИОВО 
 
1. На ЈТД МРАМОРГРАН увоз-извоз, Прилеп се 

дава концесија за експлоатација на минерална сурови-
на-мермер на локалитетот кај с. Вепрчани, во атарот на 
општина Витолиште, Мариово, со површина на про-
стор на експлотационо поле за концесија за експлоата-
ција дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави 
линии, а точките дефинирани со координати и тоа:  

 
ТОЧКА КООРДИНАТА-Х КООРДИНАТА-У 
Т-1 4.572.000,00 7.562.900,00 
Т-2 4.572.800,00 7.562.650,00 
Т-3 4.572.900,00 7.563.500,00 
Т-4 4.571.800,00 7.563.800,00 

 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува Р=0,72 km2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, како и времетраењето на даденото зем-
јиште од точка 2 од оваа одлука, ќе се определат во До-
говорот за концесија согласно Законот за минералните 
суровини. 
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3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 22/03). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за конце-
сија. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија. 

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

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

 
Бр. 23-3924/1                      Претседател на Владата      

10 септември 2003 година     на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1326. 
Врз основа  член 4 и член 14 од Законот за правата, 

обврските и одговорностите на органите на државната 
власт во поглед на средствата во државна сопственост 
што тие ги користат (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 61/2002) и член 36, став 3 од Законот 
за Владата на Република Македонија (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 59/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на  10 
септември 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ 
НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖЕН ИМОТ 

 
Член 1 

Се пренесува правото на користење на дел од при-
земјето на недвижниот имот - објект сопственост на 
Република Македонија, кој се наоѓа на ул. �Кузман Јо-
сифовски Питу� бб, Скопје, бившо Балетско училиште, 
лоциран на КП. бр. 12920, КП. 12921 и КП. 12922, КО 
Центар I, евидентиран во Имотен лист бр. 9314, кој го 
користи ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа 
- Скопје, се пренесува на Министерството за култура 
во вкупна површина од 550 м2. 

 
Член 2 

Примопредавањето на дел од објектот од член 1 на 
оваа одлука да се изврши помеѓу ЈУ Меѓуопштински 
центар за социјална работа - Скопје и  Министерството 
за култура. 

 
Член 3 

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

 
 Бр. 23-3933/1                    Претседател на Владата 

10 септември 2003 година     на Република Македонија, 
     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1327. 
Врз основа член 36, став 3 од Законот за Владата на 

Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), а во врска со чле-
новите 4 и 14 од Законот за правата, обврските и одго-
ворностите на органите на државната власт во поглед на 
средствата во државна сопственост што тие ги користат 
и располагаат (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 61/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на  10.09.2003 година, донесе 

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

НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖЕН ИМОТ 
 

Член 1 
Се пренесува правото на користење на дел од  нед-

вижен имот  на КП бр. 73, објект и земјиште во кругот 
на комплексот �Касарна Берово�, што се состои од: 
управна зграда со простории од бр. 9 до бр. 20, со вкуп-
на површина од 162,89 м2, подрумска просторија со 
површина од 62,50 м2, котлара со површина од 22,05 
м2 и магацин МЦ 30 со површина од 307,51 м2 од до-
сегашниот корисник Министерство за одбрана на Ми-
нистерството за внатрешни работи. 

 
Член 2 

Правото на користење на имотот од член 1 на оваа 
одлука се пренесува без надоместок. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кед нија�. о

 
 Бр. 23-3922/1                    Претседател на Владата 

10 септември 2003 година     на Република Македонија, 
     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1328. 
Врз основа на член 4, став 2 од Одлуката за начинот 

и постапката при распределбата на стоките во рамките 
на царинските квоти (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 29/2003, 59/2003), Министерството за 
економија, објавува 

 
Л И С Т А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА СТОКИ ЗА 
КОИ СЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ЦАРИНСКИ КВОТИ КОИ 
СЕ РАСПРЕДЕЛУВААТ ПО ПАТ НА АУКЦИЈА 

 
Во Листата на стоки за кои се определени царински 

квоти кои се распределуваат по пат на аукција (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 34/2003), 
точката 3. Царински квоти по Договор за слободна тр-
говија со Заедница на држави Србија и Црна Гора се 
менува и гласи: 

 
Тарифна
ознака 

Наименување 
на стоката 

Единечна 
мерка 

Количина Рокови 
на увоз 

0401 Млеко и павлака, 
неконцентрирани 
и без додаден ше-
ќер или други ма-
терии за засладу-
вање тони 500 

од 01.07. 
до 30.09.2003 

0401 Млеко и павлака, 
неконцентрирани 
без додаден шеќер 
или други материи 
за засладување тони 500 

од 01.10  
до 31.12.2003

0406 Сирење и урда 

тони 125 

од 01.07 
 до 

30.09.2003 
0406 Сирење и урда 

тони 125 
од 01.10  

до 31.12.2003
1101 00 Брашно од пчени-

ца или наполица тони 2.500 
од 01.09. 

до 31.10.2003
1101 00 Брашно од пчени-

ца или наполица тони 2.500 
од 01.11 

до 31.12.2003
2402 20 Цигари што  

содржат тутун парчиња 62..500.000 до 30.09.2003
од 01.07. 

2402 20 Цигари што 
содржат тутун парчиња 62..500.000 до 31.12.2003

од 01.10 

 
 
Точката 4. Царински квоти по Договор за пристапу-
е на Република Македонија во СТО се брише. вањ

      
Министерство за економија        
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1329. 
Врз основа на член 4, став 1 од Одлуката за начинот и 

постапката при распределба на стоките во рамките на ца-
ринските квоти (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 29/2003, 59/2003), Министерството за економија 
ги објавува листите на стоки за второ полугодие од 2003 
година, за кои ќе се користи принципот на распределба 
�пр  дојден, прв корисник� (first come, first served) и тоа: в 

Л И С Т А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА СТОКИ 
НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕД-
НИЦАТА НА СРБИЈА И ЦРНА ГОРА КОИ СЕ НА 
КВАНТИТАТИВНО ОГРАНИЧУВАЊЕ ПРИ УВО-
ЗОТ ВО  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА ЗА ВТОРО 

ПОЛУГОДИЕ ОД 2003 ГОДИНА  
Во Листата на стоки на царински квоти по потекло 

од Заедницата на Србија и Црна Гора кои се на кванти-
тативно ограничување при увозот во Република Маке-
донија за второто полугодие од 2003 година (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 41/2003), во при-
лог  кон анекс 1 се додава:  4 
Тарифен 
број 

(тар. озна-
ка) 

Наименување 

Квоти за 
период 
01.07 до 

30.09.2003 
(во тони) 

Квоти за 
период 
01.10 до 

31.12.2003 
(во тони)

Квота за 
период 

01.09.2003 
до 

30.06.2004
(во тони) 

1001 10 00 90 

1001 90 99 00 

Тврда пченица: 
Друга 
Друг пир, обична
пченица и наполица:
Друго 

  50.000 

  
        Министерство за економија 

___________ 
1330. 

Л И С Т А 
НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ДОГОВОР 
ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ВО СТО  
Тарифна 
ознака 

Наименување 
на стоката 

Единечна 
мерка Количина Рокови 

на увоз 
1001 90 99 00 Пченица и 

наполица, 
друго 

тони  80.000 од 01.09.2003
до 30.06.2004

   
Министерство за економија                                           Славко Младеноски ___________ 

1331. 
Врз основа на членот 6 од Законот за доброволно 

предавање и собирање огнено оружје, муниција и експ-
лозивни материи и за легализација на оружјето ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 37/2003) и 
точката 5 потточка 2 под "а", став 1 од Националната 
програма за зголемување на општата сигурност преку 
доброволно предавање на оружје, муниција и експло-
зивни материи ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 51/2003), Координативното тело за спрове-
дување на Законот за доброволно предавање и собира-
ње огнено оружје, муниција и експлозивни материи и 
за легализација на оружјето, на седницата одржана на 4 
септември 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНО-
ВИ НА ЛОКАЛНИТЕ КОМИСИИ ЗА ДОБРОВОЛ-
НО ПРЕДАВАЊЕ И СОБИРАЊЕ ОГНЕНО ОРУЖ-
ЈЕ, МУНИЦИЈА И ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ, ЗА 
ЛЕГАЛИЗАЦИЈА НА ОРУЖЈЕТО И ЗА КАМПА-
ЊАТА ЗА ПОДИГАЊЕ НА СВЕСТА ЗА РЕАЛИЗА-
ЦИЈА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЗГО-
ЛЕМУВАЊЕ НА ОПШТАТА СИГУРНОСТ ПРЕКУ 
ДОБРОВОЛНО ПРЕДАВАЊЕ ОГНЕНО ОРУЖЈЕ,  

МУНИЦИЈА И ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ 
 
1. За претседатели и членови на локалните комисии 

за доброволно предавање и собирање огнено оружје, му-
ниција и експлозивни материи, за легализација на оруж-

јето и кампањата за подигање на свеста за реализација 
на Националната програма за зголемување на општата 
сигурност преку доброволно предавање огнено оружје, 
муниција и експлозивни материи, се именуваат: 

 
Берово  Пехчево 
а) за претседател а) за претседател 
Драги Топаловски Ѓорѓи Поповски 
б) за членови б) за членови 
Горан Тасевски Соња Кирјанска 
Бранко Фурнаџиски Јордан Гошевски 
Соња Цикарска Кирил Митревски 
в) секретар в) секретар 
Виолета Мирчовска Димитар Шумански 
Битола  Бистрица 
а) за претседател а) за претседател 
Златко Вршковски Марјан Героски 
б) за членови б) за членови 
Ружа Стојановска Стојан Митковски 
Златко Младеновски Јоле Салевски 
Стефан Чекутков Владо Кајчиновски 
в) секретар в) секретар 
Бошко Китановски Јосиф Барашлиевски 
Бач Новаци 
а) за претседател а) за претседател 
Живко Стојковски Трајан Мицевски 
б) за членови б) за членови 
Горан Крстевски Горан Крстевски 
Живко Василевски Живко Василевски 
Пецо Мојановски Пецо Мојановски 
в) секретар в) секретар 
Летка Јовановска Стефче Ангелевски 
Старавина Могила 
а) за претседател а) за претседател 
Ристе Момоковски Славко Велевски 
б) за членови б) за членови 
Владо Бандевски Живко Марковски 
Петар Миладинов Иван Ѓорѓиевски 
Трајан Стојановски Боне Митревски 
в) секретар в) секретар 
Гоце Трајковски Николина Глигуровска 
Кукуречани Цапари 
а) за претседател а) за претседател 
Љупчо Белокозовски Јордан Станиновски 
б) за членови б) за членови 

Кире Божиновски 
Кире Поповски  Ѓорѓи Стефанов 
Јосиф Чекутков Јордан Китановски 
в) секретар в) секретар 
Владе Гулевски Благојче Кочановски 
Добрушево Македонски Брод 
а) за претседател а) за претседател 
Славе Петровски Лазо Станковски 
б) за членови б) за членови 
Борче Златевски Златко Лозаноски 
Димче Јошевски Раско Огненоски 
Славко Ѓорѓиев Живко Столески 
в) секретар  в) секретар  
Томче Поповски Зоре Трпевски 
Самоков Пласница 
а) за претседател  а) за претседател  
Жарко Милевски  Исмаил Јаоски 
б) за членови б) за членови 
Мирче Младеновски Петко Кузманоски 
Спасе Грујоски  Зоран Толески 
Јован Грозданоски Владо Крстески 
в) секретар в) секретар 
Милан Трпевски Ќенанзија Куртишовски 
Валандово Виница 
а) за претседател  а) за претседател  
Јован Пеев Горан Ангелов 
б) за членови б) за членови 
Ѓорѓи Илиев Ване Манасиев 
Ѓорѓе Танчев Борчо Павлов 
Мирослава Петкова Здравко Стојанов 
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в) секретар в) секретар 
Боро Киров Киро Ќурчински 
Блатец Гевгелија 
а) за претседател а) за претседател 
Бранко Јанкулов Петко Смилков 
б) за членови  б) за членови 
Драги Ефремов Ката Карајанова 
Ацо Николов Миле Попов 
Јован Диванисов Ристо Стојановски 
в) секретар в) секретар 
Ленче Ѓорѓиевска Нада Ристова 
Миравци Богданци 
а) за претседател  а) за претседател 
Сунчица Петковска Ѓорѓе Петрушев 
б) за членови б) за членови 
Марија Тодоровска  Томислав Цветковски 
Митко Ташков Илија Карагошев 
Петар Јакофовски Андон Андонов 
в) секретар в) секретар 
Ѓорѓе Гребанаков Мите Влахов 
Стар Дорјан Гостивар 
а) за претседател а) за претседател 
Никола Ајцев Џемаил Реџепи 
б) за членови б) за членови 
Горѓе Јованов Александар Тодороски 
Стојче Коев Шеху Шехат 
Бранко Георгиев Хамза Абдулахи 
в) секретар в) секретар 
Флора Граматикова Африм Јакупи 
Неготино Полошко Врапчиште 
а) за претседател а) за претседател 
Раиф Камбери Селман Селмани 
б) за членови б) за членови 
Берат Харуни Ружди Абдули 
Неџат Јонузи Абдулаким Мемеди 
Хасан Мамути Благоја Огњаноски 
в) секретар в) секретар 
Јусуф Минири Муталип Исмаили 
Ростуше Маврови Анови 
а) за претседател  а) за претседател 
Фуат Дурмиши Андон Смилевски 
б) за членови б) за членови 
Мирсат Селмани Зинија Абази 
Круме Димитриески Здравко Милошески  
Ѓорѓе Алексоски Илија Маркоски  
в) секретар  в) секретар  
Букурије Беќири  Дарко Димитриевски  
Чегране Д. Бањица 
а) за претседател а) за претседател 
Шабан Салију Демир Бекири 
б) за членови б) за членови 
Рефет Абдураими Ѓунал Хусеини 
Ацо Николоски Добривоје Башкоски 
Мерсел Османи Сервет Асани 
в) секретар в) секретар 
Тефик Реџепи Музафер Шабани 
Србиново Вруток 
а) за претседател а) за претседател 
Хамзи Керими Бајрам Ајрулаи 
б) за членови б) за членови 
Витомир Ѓиновски Наим Алију 
Ајдар Мемеди Абдул Резак Исмани  
Мефаил Османи Измит Исени 
в) секретар в) секретар 
Ѓиласоли Ибраими Имбрли Османи 
Дебар Центар Жупа 
а) за претседател а) за претседател 
Имер Ологу Нузи Шахим 
б) за членови б) за членови 
Џелал Лата Селадин Јусуфоски 
Хаќиф Илјази Фаик Фетоски 
Нури Таировски Мируше Исламовска 
в) секретар в) секретар 
Фитим Касапи Фатмир Скендер 

Делчево Македонска Каменица 
а) за претседател а) за претседател 
Илчо Илиев Перо Митревски 
б) за членови б) за членови 
Марјан Стојановски Митко Стојчевски 
Нејат Демировски Снежана Цветановска 
Бранко Синдраковски  Софран Ѓеоргиевски 
в) секретар в) секретар 
Орце Гоцевски Димче Лазаревски 
Демир Хисар Сопотница 
а) за претседател а) за претседател 
Мише Милошевски Аце Деловски 
б) за членови б) за членови 
Милојко Тасески Љупчо Дамчевски  
Петар Стојановски Трајан Најдовски 
Ристо Галовски Драган Макариовски 
в) секретар в) секретар 
Љупчо Ангелевски Љупчо Ангеловски 
Кавадарци Конопиште 
а) за претседател а) за претседател 
Панчо Минов  Душко Ѓорѓиев 
б) за членови б) за членови 
Димитар Каракулев Бранко Брковиќ 
Илија Трајков Ангел Темелков 
Александар Мојсов Славко Тренчевски 
в) секретар в) секретар 
Илија Змејковски Златко Ѓорѓиев 
Росоман Кичево 
а) за претседател а) за претседател 
Гоце Величковски Владо Коруноски 
б) за членови б) за членови 
Благој Тодев Меџат Фрачушоски 
Стеван Кузманов Михајло Љаковски 
Трајко Силев Александар Даниловски 
в) секретар в) секретар 
Лазар Симонович Нухи Јусуфи 
Другово Осломеј 
а) за претседател а) за претседател 
Кирко Мојсоски Сание Садику 
б) за членови б) за членови 
Ацо Јочески Абедин Џафери 
Миле Јосифоски Шпенд Балажи 
Драге Јаќимовски Љупчо Крлески 
в) секретар в) секретар 
Јадранка Велјаноска Бегзат Алиу 
Вранештица Зајас 
а) за претседател а) за претседател 
Радован Аргиловски Руфат Хусеини 
б) за членови б) за членови 
Илија Богатиноски Бесник Зендели 
Мито Милески Џевдет Аљдини 
Живко Миладиновски Бесим Велиу 
в) секретар в) секретар 
Ленче Србиновска Абдула Абдули 
Кочани Чешиново 
а) за претседател а) за претседател 
Тодор Пашоски Игор Манов 
б) за членови б) за членови 
Благој Јанев Пенчо Максимов 
Рина Николова Љупчо Андонов 
Спирко Стефановски Илија Анастасов 
в) секретар в) секретар 
Венцо Бојков Драгица Горгиевска 
Облешево Зрновци 
а) за претседател а) за претседател 
Бранко Горгиев Благој Николов 
б) за членови б) за членови 
Ѓорѓи Јосифов  Зоран Трајков  
Петар Пановски  Владо Илиевски  
Ѓорѓи Марковиќ  Ване Ѓорѓијовски 
в) секретар  в) секретар  
Лилјана Андонова  Методи Николов  
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Оризари Кратово 
а) за претседател а) за претседател 
Звонко Митков Стојан Миланов 
б) за членови б) за членови 
Тоде Јовевски Аце Лампевски 
Мирче Петров Страшко Стефаноски 
Косте Вучков Мирослав Георгиевски 
в) секретар в) секретар 
Панче Богданов Борис Пешов 
Крива Паланка Ранковце 
а) за претседател а) за претседател 
Љупчо Петковски Трајче Давидовски 
б) за членови б) за членови 
Драги Димитровски Стојмир Стефановски 
Тони Велиновски Слободан Ѓорѓиевски 
Стојча Димчовски Стојанче Добевски 
в) секретар в) секретар 
Драги Трајчевски Стојанче Додевски 
Куманово Липково 
а) за претседател а) за претседател 
Слободан Ковачевски Хусамедин Алили 
б) за членови б) за членови 
Александар Петрушевски Миљаим Ќазими 
Александар Ковачески Муса Абази 
Спаско Илиевски Шукри Алији 
в) секретар в) секретар 
Десанка Стошевска Неџати Османи 
Орашац Клечовце 
а) за претседател а) за претседател 
Спасо Поповски Александар Станковски 
б) за членови б) за членови 
Зоран Стајковски Винети Нешевски 
Чедомир Трајковски Станиша Мициќ 
Николчо Наумовски Будимир Стојановски 
в) секретар в) секретар 
Светлана Стевчевска Зоран Крстевски 
Старо Нагоричане Крушево 
а) за претседател а) за претседател 
Власта Димковиќ Ванчу Наумоски 
б) за членови б) за членови 
Боре Петковиќ Коста Дика 
Драган Димковиќ Шули Илиевски 
Бране Кипријановски Вера Трајчулеска 
в) секретар в) секретар 
Драгомир Трајковски  Ирена Сотироска  
Житоше Неготино 
а) за претседател а) за претседател 
Ќани Месими Стојанче Јанков 
б) за членови б) за членови 
Владо Тодороски Димитар Стефанов 
Димитар Данески Миле Станиславовиќ 
Фати Ибраими Славица Стефанова 
в) секретар в) секретар 
Живко Талески Ерол Мустафов 
Демир Капија Охрид 
а) за претседател а) за претседател 
Трајче Димитриев Никола Наумов 
б) за членови б) за членови 
Анче Крстев Миле Јаковчески 
Орце Ангелов Љупчо Прескакулов 
Никола Димитров Марица Димкоска 
в) секретар в) секретар 
Сузана Костова Ѓуладин Ѓуладин 
Белчишта Косел 
а) за претседател а) за претседател 
Љупчо Којчиновски Драган Тодоровски 
б) за членови б) за членови 
Владо Силјаноски Раде Митрески 
Сашо Матлиоски Раде Серафимоски 
Живко Нејкоски Драги Иваноски 
в) секретар в) секретар 
Љубен Стојковски Радмила Апостолска 
Мешеишта Прилеп 
а) за претседател а) за претседател 

Илија Дуклески Сашо Пирганоски 
б) за членови б) за членови 
Велко Спространов Горан Петрески 
Наумче Јосифоски Тони Петрески 
Кристафил Трпоски Стеванка Николовска 
в) секретар в) секретар 
Зоран Ногачески Тошо Биновски 
Долнени Тополчани 
а) за претседател а) за претседател 
Марјан Крстески Раде Балабаноски 
б) за членови б) за членови 
Божо Стефаноски Рубин Ацески 
Илчо Дујакоски Кирил Христовски 
Драган Казанџиски Љупчо Мицевски 
в) секретар в) секретар 
Ќанија Алиовски Рубинчо Наноски 
Кривогаштани Витолишта 
а) за претседател  а) за претседател  
Тони Пашоски Стојан Биновски 
б) за членови б) за членови  
Илчо Степаноски Илко Неделкоски 
Лазар Барбакоски Мирјана Велјаноска 
Живко Тркалески Стојан Ристевски 
в) секретар в) секретар 
Рубин Дурдановски Маре Наумовска 
Пробиштип Злетово 
а) за претседател а) за претседател 
Стефан Стојанов Станко Владимиров 
б) за членови б) за членови 
Дејан Јованов Киро Минковски 
Милан Харалампиев Јово Стојчевски 
Горица Митрова Александар Михајловски 
в)секретар  в)секретар 
Славе Димовски  Јованка Данева  
Радовиш Конче 
а) за претседател а) за претседател 
Ристе Кукутанов Стојан Лазарев 
б) за членови б) за членови 
Венцо Јордев Живко Спасов 
Драги Стојанов Јован Јовановски 
Илија Андонов Стојче Ристов 
в) секретар в) секретар 
Лилјана Мартинова Тинка Ангелова 
Подареш Ресен 
а) за претседател а) за претседател 
Блажо Ѓорѓиев Димко Тосковски 
б) за членови б) за членови 
Љупчо Трајанов Лилјана Потиќ 
Коле Стефанов Пецко Табаковски 
Петар Газепов Дивна Барандовска 
в) секретар в) секретар 
Ванчо Трајков Кире Китевски 
Свети Николе Лозово 
а) за претседател а) за претседател 
Јордан Ѓорчев Јордан Павлов 
б) за членови б) за членови 
Лилјана Стојева Стоје Атанасов 
Тано Лугов Ванчо Атанасов 
Болољуб Серафимов Невенка Јованова 
в) секретар в) секретар 
Кирил Макаровски Стевче Стојчев  
Струмица Ново Село 
а) за претседател а) за претседател 
Кирил Јанев Кирил Чавков 
б) за членови б) за членови 
Кире Мицев Наце Митев 
Стојан Стојанов Бранко Пандев 
Ленче Петровска Савета Папулева 
в) секретар  в) секретар  
Кирил Прталов  Ѓорѓи Чукарски  
Валисево Босилево 
а) за претседател а) за претседател 
Славчо Христов Ристо Стаменов 
б) за членови б) за членови 
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Тодор Трајков Зуица Донева 
Марјан Даутов Лазар Јорданов 
Ристо Таов Георге Петров 
в) секретар в) секретар 
Татјана Донкова Атанас Карабичаков 
Куклиш Муртино 
а) за претседател а) за претседател 
Киро Христов Стојан Бансколиев 
б) за членови б) за членови 
Бистра Глигорова Нада Тилева 
Киро Манџиров Александар Коцев 
Глигор Лапевски Панчо Колев 
в) секретар в) секретар 
Наталија Галева Љупчо Трајковски 
Струга Луково 
а) за претседател а) за претседател 
Ромео Деребан Бранко Белкоќески 
б) за членови б) за членови 
Миле Чолакоски Јован Ѓонески 
Гоце Трајаноски Круме Шикулески 
Шебрит Реџепи Вељо Колоски 
в) секретар в) секретар 
Иванка Котевска Томе Бојковски  
Делогожда Лабуништа 
а) за претседател а) за претседател 
Менди Асани Јакуп Казимоски 
б) за членови б) за членови 
Нефи   Шемшедини Адиљ Беќироски 
Веваир Насуфи Зоран Џутески 
Насто Маркоски Амер Алиед 
в) секретар в) секретар 
Латиф Жаку Стојан Јовчески 
Велешта Вевчани 
а) за претседател а) за претседател 
Тахир Хани Васил Радиновски 
б) за членови б) за членови 
Беса Жута Бошко Гогоски 
Илија Милески Леон Станкоски 
Мерфит Ризвани Алимпије Попоски 
в) секретар  в) секретар 
Амедон Мена Лилјана Батковска 
Тетово Џепчиште 
а) за претседател а) за претседател 
Муртезан Исмаили Веби Исмаили 
б) за членови б) за членови 
Газменд Цека Бесим Несими 
Љупчо Живковиќ Шабан Ибраими 
Мујдин Бајрами Сервет Абдули 
в) секретар в) секретар 
Рамије Цара Неџад Зендели 
Теарце Брвеница 
а) за претседател а) за претседател 
Локмен Елези Насуф Синани 
б) за членови б) за членови 
Зејдин Абази Станимир Ристески 
Живко Ристоски Драгомир Стеваноски 
Ќамил Селмани Миломир Трајаноски 
в) секретар в) секретар 
Неџмедин Исмаили Аким Мислими 
Каменање Боговиње 
а) за претседател а) за претседател 
Нуриман Тевфику Хазби Идризи 
б) за членови б) за членови 
Аднан Абази Метали Асани 
Садик Рустеми Гурсел Мета 
Гафур Дервиши Сафет Абази 
в) секретар в) секретар 
Хуријет Куртиши Садула Изаири 
Шипковица Желино 
а) за претседател а) за претседател 
Зулќуфли Ајвази Мафаил Османи 
б) за членови б) за членови 
Јетмир Абази Беким Исани 
Ашим Мемеди Меаз Емрулаи 

Насер Бајрами Исмет Челеби 
в) секретар в) секретар 
Џемшит Максути Исамедин Лимани 
Јегуновце Вратница 
а) за претседател а) за претседател 
Петре Антовски Тони Коцески 
б) за членови б) за членови 
Љупчо Маринкоски Јовица Премчевски 
Мирко Ристоски Даме Гаврилоски 
Душко Бојкоски Цветко Савески 
в) секретар в) секретар 
Љупчо Столевски Милева Младеновска 
Велес Богомила 
а) за претседател а) за претседател 
Аце Коцевски Филип Митревски 
б) за членови б) за членови 
Ангел Петров Светле Арсовски 
Златко Костов Тони Цветковски 
Данчо Трајков  Ѓорѓи Ѓорѓиевски  
в) секретар  в)  секретар  
Петре Најдов  Билјана Донева 
Градско Чашка 
а) за претседател а) за претседател 
Глигор Коцев Димче Андреевски 
б) за членови б) за членови 
Сашо Иванов Зоран Димовски 
Стојан Стојановски Златко Трајков 
Сава Тасова Панче Најдов 
в) секретар в) секретар 
Виолета Малчева Бојанка Мирова 
Извор Штип 
а) за претседател а) за претседател 
Киро Најдовски Димитар Ефремов 
б) за членови б) за членови 
Марјан Павловски Галбче Нацева 
Блаже Донев Зоран Пеев 
Никола Ристов Ванѓа Срцева Романова 
в) секретар в) секретар 
Весна Далева Валентина Арсова 
Карбинци Арачиново 
а) за претседател а) за претседател 
Борис Гаврилов Решат Ферати 
б) за членови б) за членови 
Зоранчо Шоров Музафер Кадриевски 
Милорад Николиќ Андреја Дојчиновски 
Ташко Наков Ќенан Биљали 
в) секретар в) секретар 
Делче Стоилов Елмаз Исеини 
Студеничани Зелениково 
а) за претседател а) за претседател 
Садики Азем Љупчо Кузмановски 
б) за членови б) за членови 
Сафет Јонузи Слободан Здравковски 
Мишо Цицонков Мирко Наумоски 
Аќиф Рамадановски Зоран Павловски 
в) секретар в) секретар 
Хамди Исени Стојанчо Јовчевски 
Петровец Илинден 
а) за претседател а) за претседател 
Орце Божиновски Чедомир Ристовски 
б) за членови б) за членови 
Горан Мисевски Богољуб Грујовски 
Милисав Рикаловски Слободан Стојчевски 
Раде Здравковски Трајче Георгиевски 
в) секретар в) секретар 
Зоран Велковски Гордана Стојковска 
Сопиште Сарај 
а) за претседател а) за претседател 
Љубиша Јовановски Имер Селмани 
б) за членови б) за членови 
Делчо Миговски Севдиљ Љатифов 
Борче Заковски Сашо Антоновски 
Борче Јаневски Петре Деспотовски 
в) секретар в) секретар 
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Мито Петровски  Џелал Јакупи 
Кондово Чучер Сандево 
а) за претседател а) за претседател 
Раим Лимани Воислав Киранџиќ 
б) за членови б) за членови 
Лекат Мемети Ангеле Петковски 
Мирче Маргиновски Слободан Вуковиќ 
Зунет Јусуфи Весна Трајановска 
в) секретар в) секретар 
Ељмас Сељами Рамадан Адемовиќ 
Гази Баба Ѓорче Петров 
а) претседател а) за претседател 
Борче Стефановски Ане Василевски 
б) за членови б) за членови 
Мирче Петровски Јакимчо Стоилков 
Крсте Шерденковски Ненад Неделковски 
Ацо Илиевски Драган Трајковски 
в) секретар в) секретар 
Мирко Передевски Бошко Стојановски 
Карпош Кисела Вода 
а) за претседател а) за претседател 
Стефчо Јакимовски Љупчо Димов 
б) за членови б) за членови 
Филип Поповски Живко Димовски 
Климент Арсов Марче Христовски 
Надежда Миновска Сузана Николоска 
в) секретар в) секретар 
Трифун Трифуновски Ѓорѓи Стрезовски 
Центар Чаир 
а) за претседател а) за претседател 
Иванчо Вучески Аце Миленковски 
б) за членови б) за членови 
Мијалче Гелев Илчо Георгиев 
Љупчо Настов Велко Ристовски 
Радмило Савовски Јован Алексовски 
в) секретар в) секретар 
Гоце Грујоски Стојан Арсов 
Шуто Оризари  
а) за претседател  
Ердуан Исени  
б) за членови  
Владо Гоцевски  
Филип Јоскоски  
Елизабета Јовановска   
в) секретар   
И рина Лабачевска  

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија".  
        Бр. 07-3020/28               Координативно тело  
4 септември 2003 година                      Претседател, 
             Скопје   Г`зим Острени, с.р. 

___________ 
1332. 
Согласно со Националната програма за зголемува-

ње на општата сигурност преку доброволно предавање 
на огнено оружје, муниција и експлозивни материи 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
51/03), Координативното тело за спроведување на За-
конот за доброволно предавање и собирање огнено 
оружје, муниција и експлозивни материи и за легализа-
ција на оружјето, донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА РАБОТА НА РЕГИОНАЛНАТА И ЛОКАЛНА-
ТА КОМИСИЈА ЗА ПРИФАЌАЊЕ, ЕВИДЕНЦИЈА 
И КЛАДИРАЊЕ НА ПРЕДАДЕНОТО ОРУЖЈЕ С 

1. Формирање на комисијата 
Локалната комисија за прифаќање, евиденција и 

складирање на предаденото оружје (во натамошниот 
текст: локална комисија), е составена од пет члена и тоа: 

- еден претставник од Министерството за внатреш-
ни работи - од административниот дел; 

- еден претставник од Министерството за одбрана - 
од административниот дел; 

- еден претставник од Министерството за правда и 
- двајца претставници од органот за локална самоу-

права на чија територија се наоѓа пунктот каде што ќе 
се собира доброволно предаденото оружје и тоа секре-
тарот и градоначалникот, односно претседавачот на 
Советот на локалната самоуправа. 
Лицата кои се во состав на комисиите ги именува 

Координативното тело за спроведување на Законот за 
доброволно предавање и собирање огнено оружје, му-
ниција и експлозивни материи и за легализација на 
оружјето (во натамошниот текст: координативно тело), 
по предлог на Министерството за внатрешни работи, 
Министерството за одбрана, Министерството за правда 
и Министерството за локална самоуправа. 
Заради координација на активностите на локалните     

комисии, Координативното тело формира и шест реги-
онални комисии со ист состав како и локалните коми-
сии. Реонот на работа на секоја регионална комисија е 
територијата на соодветната изборна единица. Регио-
налната комисија подготвува: 

- план за медиумска и друга кампања на регионално 
ниво, при што ги усогласува и ја следи реализацијата 
на оваа задача на локално ниво; 

- врши оспособување на локалните комисии за пра-
ктична работа за реализација на оперативната задача за 
собирање, транспорт, складирање и уништување на со-
браното оружје и 

- се грижи за легализацијата на оружјето што граѓани-
те неовластено го поседуваат, а за кое може да се издаде 
дозвола за поседување и носење во согласност со закон. 
Локалната комисија е должна да постапува според 

барањата на регионалната комисија и да и поднесува 
извештај. 
Имајќи предвид дека може да бидат предадени раз-

ни видови, марки и калибри на оружје, во составот на 
комисијата се обезбедува присуство на стручни лица, 
кои го прифаќаат, идентификуваат и ја одредуваат по-
стапката со оружјето. Овие лица се од составот на Ми-
нистерството за внатрешни работи и Министерството 
за одбрана овластени за оваа намена од надлежните ор-
гани, што е и гаранција за нивната стручност. 

Co локалната  комисија раководи лице -  претседа-
тел, претставник на локалната самоуправа, што го име-
нува Координативното тело. 
Локалната комисија има секретар. Секретарот на 

Советот на локалната самоуправа е и секретар на ло-
калната комисија и тој ги врши административните и 
книговодствените работи на комисијата. 
Локалната комисија во текот на својата работа им 

овозможува на членовите на меѓународните организа-
ции, на невладините организации и здруженија на гра-
ѓани, да ја следат нивната работа при собирањето на   
оружјето, транспортот, складирањето и уништувањето. 
Заради обезбедување правилна работа, локалната 

комисија е должна да се придржува и работи според 
ова патство.  у 

2. Цели 
Co ова упатство се настојува да се постигне: 
а) оспособување на регионалната и локалната коми-

сија за спроведување на медиумската и друга кампања 
на локално ниво за создавање на свест и совест кај гра-
ѓаните за штетата што ја предизвикува оружјето што 
неовластено се чува кај граѓаните, заради убедување за 
доброволно предавање на истото; 
б) оспособување на локалната комисија за практич-

на работа за реализација на оперативната задача за со-
бирање, транспорт, складирање и уништување на пре-
даденото оружје и 
в) оспособување за учество во процесот на легали-

зацијата на оружјето што граѓаните неовластено го по-
седуваат, а за кое може да се издаде дозвола за поседу-
вање и носење во согласност со закон. 
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3. Основни принципи на работа на комисијата 
Работата на комисијата се заснова на следниве 

принципи: 
- Националната програма да се афирмира како на-

ционална, а не како политичка; 
- граѓаните го предаваат оружјето врз основа на ја-

вен повик за доброволно предавање на оружјето; 
- при предавањето на оружјето нема да се врши 

идентификација  и евиденција на лицата кои го преда-
ваат оружјето; 

- против лицата кои доброволно ќе го предадат 
оружјето нема да се преземаат кривични или прекр-
шочни мерки; 

- спроведување на безбедна, јавна и транспарентна 
акција за собирање и уништување на оружјето и спре-
чување на злоупотребата на огненото оружје, муници-
јата и експлозивните материи за време на собирањето 
до уништувањето. 

 
4. Активности на комисијата за реализација на 

стратешките активности 
4.1. Медиумска кампања 
а) Локална медиумска и друга кампања 
Активностите кои треба да се преземат во областа 

на медиумската кампања, а за успешна реализација на 
оваа задача се: 

- организирање на сеопфатни активности што ќе   
придонесат за вклучување на целото население, како 
главен услов за успех; 

- организирање кампања преку локалните средства 
за јавно информирање, за успешно делување врз јавно-
то мислење и придонесување  за  создавање на  свест и 
совест  за  опасноста  што произлегува од неовластено-
то и на недозволен начин на чување на оружјето и дру-
гите експлозивни средства и муниција; 

- преземање соодветни активности за вклучување на 
локалните претставници на верските заедници со мож-
ност давање на свој придонес кон оваа хумана акција; 

- вклучување на млади активисти од месната заед-
ница за реализација на задачите од кампањата, како и 
раководители на месната заедница кои уживаат автори-
тет кај граѓаните; 

- со  цел за вклучување на целото население и акци-
јата да добие национален, а не политички карактер ло-
калната и регионалната комисија ќе соработува во реа-
лизирање на посебната програма за медиумска и друга  
кампања,  за  што се очекува помош од УНДП во  насо-
ка на координирање на работите и активностите со  
средствата  за  јавно информирање и 

- во подготовките и за време на траењето на акцијата, 
можат да бидат вклучени и невладините организации. 
б)Параметри на медиумската и друга кампања 
Организирањето на медиумската кампања ги опфа-

ќа следниве параметри: 
- изработка на план за кампања; 
- пренесување на пораката на Координативното те-

ло со која ќе се води и претставува кампањата; 
- дистрибуција на информации преку летоци, спо-

тови,  документарни филмови, контактни емисии, дне-
вен и периодичен печат; 

- организирање на форуми за дискусија (јавни дебати); 
- вклучување на Советот на локалната самоуправа, 

на месните заедници и домашните невладини организа-
ции во  информативно-пропагандните активности и ко-
ординација на активностите на локално ниво; 

- постојано информирање на јавноста за резултати-
те на акцијата на собирање на оружјето и 

- прифаќање на помошта што ја дава УНДП. 
4.2. Организација на работата за собирање на оруж-

јето 
а) Одредување на местото за собирање на оружјето-

работна точка 
При одредување на местото за работа на Комисијата 

за собирање на оружјето што граѓаните доброволно ќе 
го предаваат, треба да бидат исполнети следниве услови: 

- да е подалеку од населено место поради безбед-
ност во случај на евентуална несреќа при работа; 

- да не е покрај пат кој се користи за време на рабо-
та на комисијата; 

- да се обезбеди грудобран или буре со песок со ме-
тална цевка, за да се провери дали оружјето е празно, 
односно да се испразни ако е наполнето; 

- да има лесен приод и друго. 
б) Шема на разместување на работна точка 
Откога по пат на извидување ќе се одреди местото, 

односно работната точка на која ќе работи локалната 
комисија се подготвува шема на разместување на ко-
мисијата за работа со што се решава: 

- физичкото обезбедување, што ќе се врши според 
планот на Министерството за внатрешни работи, во 
согласност со Законот за доброволно предавање и со-
бирање огнено оружје, муниција и експлозивни мате-
рии и за легализација на оружјето за неидентификација 
на граѓаните кои доброволно го предаваат оружјето; 

- одредувањето на место за контрола на применото 
оружје и работа на стручните лица кои ќе го прегледу-
ваат и примаат оружјето, на начин што нема да ги из-
ложи на опасност другите членови на локалната коми-
сија и граѓаните кои го предаваат оружјето, за што ќе 
се уреди грудобран или друга заштита, буре со песок за 
празнење на оружјето и слично; 

- одредување на местото за административна работа 
на секретарот на комисијата за евиденција на оружјето 
(вид, марка калибар, сериски број, состојба во која се 
наоѓа оружјето и др.) и поставување на одредени по-
требни материјално-технички средства за работа на ло-
калната комисија (клупи, столици, материјални листи, 
заверени  материјални  картони, пенкала и др.) и 

- изнаоѓање на решенија за прилагодување на вре-
менските прилики (дожд, снег и др.). 
в) Примање и евиденција на предаденото оружје 
Оружјето што го предаваат граѓаните го прима 

стручното лице од составот на комисијата на безбедна 
оддалеченост. 
По примањето на оружјето, стручното лице, откако ќе 

го оддалечи лицето кое го донело оружјето, започнува со 
вршење на технички преглед на оружјето. При тоа, се 
проверува дали е празно, а доколку е мина дали е разору-
жана, односно дали има во неа поставена запалка. Откако 
ќе констатира дека оружјето е безбедно по неговиот жи-
вот и животот на другите лица околу него, стручното ли-
це кое го извршило прегледот, на секретарот на локалната 
комисија гласно му ја диктира содржината за пополнува-
ње на соодветниот формулар-материјална листа за приме-
ното оружје. Секретарот веднаш ги внесува податоците во 
документот, а потоа отвора евидентен материјален картон 
за секој вид оружје посебно и оформува документација за 
материјално книговодство. Стручното лице го запишува 
евидентниот број од материјалната листа на самото оруж-
је со бела мрсна боја или соодветен фломастер. Докумен-
тацијата ја потпишува локалната комисија, со која се за-
должува ракувачот на магацинот, кој ќе ги чува средства-
та, до предавањето на комисијата за уништување. Мате-
ријалната документација - материјалната листа се подго-
твува во четири примероци, од кои еден примерок за ло-
калната комисија, еден примерок за ракувачот, еден при-
мерок за Регионалната комисија и еден примерок се до-
ставува до Координативното тело заедно со извештаите. 
Регионалната комисија изготвува материјални имотни 
картони врз основа на материјалните имотни картони до-
биени од локалните комисии, а потоа ги доставува до Ко-
ординативното тело. Евидентните картони ги подготвува 
ракувачот на складиштето, врз основа на материјалната 
листа која му се дава на ракувачот каде ќе се складираат 
средствата при задолжување со истите по пат на матери-
јална листа од страна на локалната комисија. Документа-
цијата од материјалното книговодство, оформена при 
примањето на оружјето, по уништувањето се чува заедно 
со записникот за уништување и се доставува до Коорди-
нативното тело. 
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г) Објекти за складирање и чување 
Министерството за одбрана ги одредува времените 

регионални и централни магацини и ракувачи кои ќе го 
примаат и чуваат оружјето кое доброволно ќе биде 
предадено од граѓаните до неговото уништување, за 
што писмено го известува Координативното тело. 
Оружјето и муницијата што ќе се собере од калибар 

до 12 милиметри се чува во складиштата на АРМ, за 
што се задолжуваат ракувачите со оружје од соодвет-
ните органи. 
Експлозивните средства и муницијата од калибар 

над 12 милиметри по оценување на опасноста од стра-
на на стручното лице во комисијата за собирање, да се 
смести во соодветни наменски магацини или веднаш да 
се транспортира на определено место. Ако за тоа нема 
услови, тогаш треба да се преземаат мерки за уништу-
вање од страна на стручните лица. Во вакви случаи да 
не се чека 90 дена за уништување, туку стручната гру-
па да оди на местото на настанот и таму да одлучи. 
Ракувачот со соодветни превозни средства за време 

на работа на локалната комисија може да биде на ра-
ботната точка и веднаш да ги прими средствата, или да 
доаѓа на повик на локалната комисија во одредено вре-
ме и врши изземање на средствата. 
Задолжително се врши задолжување на ракувачот 

со оружјето и другите собрани средства преку матери-
јална листа, а тој е должен да оформи и евидентна до-
кументација според постојните правила и прописи за 
складирање, чување, одржување и евиденција на мате-
ријално-техничките средства. 
Обезбедувањето на средствата за време на нивното 

складирање ќе биде во согласност на планот за обезбе-
дување на магацините-складиштата од страна на сопс-
твениците. 
д) Транспорт на оружјето и експлозивните материи 
Оружјето, собрано на локално ниво, од местото ка-

де што работи комисијата до регионалното складиште 
на АРМ, ќе го транспортираат единици на АРМ, завис-
но од тоа во кое складиште ќе се чува, додека од регио-
налното складиште до местото за уништување транс-
портот ќе го врши Министерството за внатрешни рабо-
ти или АРМ зависно од тоа која екипа ќе врши уни-
штување на истото. 
За време на транспортот да се преземат сите мерки, 

согласно со прописите и правилата за транспорт на 
оружје, муниција и експлозивни материи. Комисијата 
за уништување на оружјето го следи транспортот на 
оружјето се до неговото складирање и уништување. 
ѓ) Уништување на оружјето, муницијата и експло-

зивните материи 
Уништувањето на оружјето, муницијата и експло-

зивните материи го вршат стручни групи, составени од 
претставници на Министерството за внатрешни работи 
и Министерството за одбрана. 
Групите ќе бидат одредени од соодветното мини-

стерство, при што ќе бидат задолжени да направат 
сопствен план и друга документација за уништување 
на оружјето, муницијата и експлозивните материи, сог-
ласно со прописите и правилата што ја регулираат оваа 
постапка. 
Групата подготвува записник за уништеното оружје 

и записникот го оверуваат со свој потпис најмалку три 
члена од Комисијата за уништување на оружјето, му-
ницијата и експлозивните материи. Комисијата има 
право да провери дали се уништува собраното оружје 
по вид, марка, калибар и број, ако смета дека тоа е по-
требно за правилно вршење на својата задача. Оружје-
то може да се уништи со фрлање во печка за топење на 
метали, со газење со валјак, или сечење, за што одлучу-
ва екипата за уништување. Оружјето што ќе биде уни-
штено со топење ќе се фрла во печки на "Макстил"-
Скопје, а муницијата и експлозивните материи по пат 
на експлозија на воените полигони "Криволак" и 
"Стенковец". 

е) Легализација на оружјето 
Сите граѓани имаат право да се обратат до Мини-

стерството за внатрешни работи за легализација на 
оружјето за кое тие сметаат дека треба да го легализира-
ат. Оваа постапка треба да ја извршат пред почнувањето 
на акцијата за собирање на оружјето, така што овој про-
цес ќе биде завршен до 15 октомври 2003 година. Докол-
ку легализацијата на оружјето не е благовремено извр-
шена, тогаш на пунктовите каде што се врши добровол-
но предавање на оружјето, лицата кои поседуваат оружје 
за кое немаат одобрение за набавување и дозвола за 
оружје согласно со Законот за набавување, поседување и 
носење оружје, можат да поднесат барање за издавање 
на дозвола за оружје. Образецот на барањето за издава-
ње на дозвола за оружје пропишан од Министерството 
за внатрешни работи ги содржи следниве податоци: лич-
ни податоци за лицето (име и презиме, датум и место на 
раѓање, државјанство, живеалиште и адреса на станот, 
единствен матичен број на граѓанинот), вид, марка и ка-
либар на оружјето кое е предадено. 
Барањето за издавање на одобрение за оружје преку 

комисиите се поднесува до Министерството за вна-
трешни работи. 
Министерството за внатрешни работи, без да го 

утврди потеклото на оружјето ќе издаде дозвола за 
оружје, ако лицето кое поднело барање ги исполнува 
условите пропишани со Законот за набавување, посe-
дувањe и носење оружје. 
ж) Начин на одржување на врски со Координатив-

ното тело 
Во текот на реализацијата на сите овие и други за-

дачи регионалните и локалните комисии постојано ќе 
бидат во меѓусебен контакт, како и со Координативно-
то тело. Комуникацијата ќе се врши преку постојните 
локални и републички врски. 
з) Информирање 
Комисиите доставуваат редовни дневни и неделни 

извештаи и целосен извештај 15 дена по завршувањето 
на задачата. 
Вонредни извештаи ќе се достават според сопстве-

ната оцена и по барање на надлежната комисија или 
Координативното тело. 
Ова Упатство влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република 
Ма едонија". к

 
     Бр. 07-3020/24               Координативно тело 
19 август 2003 година       Претседател, 
          Скопје   Г`зим Острени, с.р. 

___________ 
1333. 
Координативно тело за спроведување на Законот за 

доброволно предавање и собирање огнено оружје, му-
ниција и експлозивни материи и за легализација на 
ружјето, донесе  о

 
П Л А Н  З А  К А М П А Њ А  

ЗА ПОДИГАЊЕ НА СВЕСТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 
НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЗГОЛЕМУ-
ВАЊЕ НА ОПШТАТА СИГУРНОСТ ПРЕКУ ДОБ-
РОВОЛНО  ПРЕДАВАЊЕ НА  ОГНЕНО  ОРУЖЈЕ,  

МУ НИЦИЈА И ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ 
1. Краток опис на проектот 
Итно се потребни активности за смалување на доту-

рот, побарувачката и употребата на оружје во Македо-
нија заради зголемување на безбедноста, смалување на 
ненамерните смртни случаи/повреди меѓу цивилите и 
зголемување на можностите на државата за вршење на 
основните дејности. 
Тековниот процес покренат од Владата што треба 

да кулминира со доброволно предавање на оружјето, 
значајно ќе придонесе за враќање на довербата и сигур-
носта меѓу заедниците, ќе ја одведе Македонија чекор 
поблиску до безбедноста и стабилноста и ќе создаде 
услови за економско закрепнување и одржлив развој. 
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Еднаквоста и неутралноста се водечките начела при 

приодот кон безбедносните проблеми на граѓаните за да 
се избегнат евентуалните приговори дека една од заед-
ниците некоректно профитирала на сметка на другите. 
Посебните цели вклучуваат: 
1) поддршка на националната координација и поли-

тичките  ставови за стрелачките оружја; 
2) креирање и спроведување на медиумска кампања во 

целата земја и остварување координација со медиумите; 
3) развивање на свеста за МОЛН и чувствителноста 

на заедницата за општествено-економските  последици 
од употребата/достапноста на стрелачките оружја; 

4) вклучување на цивилното општество во смисла  
на развивање локални активности за поддршка на Про-
грамата и нејзиното создавање; 

5) поддршка за развој на стратегијата за пристап   
кон прекуграничното пренесување на оружје; 

6) информирање на локалното население за програ-
мите за амнестија на оние кои ќе го предадат оружјето  
во соседните земји; 

7) осмислување и спроведување на едукација за ос-
новниот ризик; 

8) информирање на населението за модалитетите и 
процедурите за собирање и легализација на оружјето и 

9) убедување на цивилното население доброволно 
да  о предаде оружјето на собирните пунктови. г

 
2. Анализа на ситуацијата 
а) Развојниот проблем 
Употребата и достапноста на нелегалното мало  

оружје веќе неколку години е проблем во Македонија1, 
Оваа состојба се јави како рефлексија на еден сплет на 
неповолни економски, политички и безбедносни со-
стојби на Балканот, особено по дезинтеграцијата на по-
ранешната СФР Југославија, војните во Босна и Херце-
говина и Хрватска, вооружените судири и нереди во 
СР Југославија - Косово и Јужна Србија, нередите и 
беззаконието во Албанија, како и настаните во Репуб-
лика Македонија во текот на 2001 година и присутните 
транзициони и економски процеси во земјата. 
Географската положба на Република Македонија, 

како средиште на коридорите што го сочинуваат т.н. 
Балкански пат, условува голем дел од криминалните 
активности, вклучувајќи ја и трговијата со оружје, да 
се одвиваат низ нејзината територија. Врз основа на на-
веденото се претпоставува дека во Република Македо-
нија нелегално се поседуваат значајни количества ору-
жје, муниција и експлозивни материи. 
Благодарение на важноста на вклучувањето на ло-

калното население и создавањето на клима на доверба за 
доброволно предавање и озаконување на оружјето, прое-
ктот ќе го поддржи спроведувањето на една кампања за 
развивање на свеста за МОЛН во рамките на Национал-
ната програма за подобрување на општата безбедност 
преку доброволно предавање на нелегалното оружје. 
Клучните карактеристики на оваа кампања вклучуваат: 

- Целосна медиумска кампања: вклучување на сите 
медиумски канали во Македонија (телевизија, радио, 
печатени медиуми), како и Здружението на новинари 
за поддршка и промоција на Програмата и емитување 
на информациите врз начелата, модалитетите и проце-
дурите на Програмата и нејзиниот придонес во справу-
вањето со негативните ефекти од малото оружје. 

- Побезбедни општински планови: промовирање на 
активно учество и мобилизација на граѓани и лидери 
на заедници во  

- Побезбедни општинеки пладовиг: промовиранзв  
на активно учество и мобилизација на граѓани и лиде-
ри на заедници во процесите на локалното планирање 
за Националната програма за собирање и озаконување 
на оружјето а и потоа. 
                            
1 Благодарение на спорот околу името помеѓу земјата и Грција, 
ОН & се обраќа на земјата со референцата "Поранешна Југосло-
венска Република Македонија". Но за целите на овој документ, 
низ целиот текст ќе се употребува името Македонија. 

- Дијалог: поттикнување дијалог за заедничките це-
ли и за опасностите од оружјето во општеството со по-
литички, верски и други клучни комуникации со цел да 
се убедат да дадат целосна поддршка на кампањата 
преку соодветна подготовка; 

- Образование: зголемување на МОЛН свеста меѓу   
целото локално население за опасностите од оружјето 
и негативните последици врз општествено-економска-
та состојба и добробитот на  заедницата, преку вежбов-
ни  активности   на  најразлични нивоа; 

- Сигурносни и безбедносни проблеми: приод кон 
зголеменото безбедносно и сигурносно рамниште вна-
тре во земјата и во регионот и основно образование за 
ризичноста преку различни канали. 
На локално и општинско ниво, активностите ќе вклу-

чат дијалог на охрабрување и дискусии за безбедноста и 
развојните приоритети, како и процените за партиципа-
торските потреби врз оваа основа. Локалните групи на 
цивилното општество и невладините организации, орга-
низациите на општинско рамниште и локалните власти 
ќе бидат тесно вклучени во сите активности; 
На национално рамниште активностите ќе вклучат 

изработка на општ МОЛН план со вклучување на це-
лосно применета медиумска кампања, медиумски на-
стани, изработка на информациска веб страница, по-
мош во интегрирањето на проблемите поврзани со ма-
лото оружје во училиштата, интензивирање дијалог на 
различни нивоа, поддршка за развојот на национална 
кампања за малото оружје и безбедноста од страна на 
невладините организации, како и вклучување и син-
хронизација на локалната, општинска мрежа на УНДП.  

3. Партнери 
а) Национално координативно тело 
Како што е споменато во Националната програма 

помошта на УНДП е од посебно значење за реализаци-
јата на целта. Иако, мора да биде многу јасно истакна-
то дека УНДП не е водител на Програмата. Во нацио-
налното тело ќе биде назначен партнер којшто ќе 
функционира како портпарол на националното тело. 
б) Влада - јавни настапи на министрите 
Co цел да се покријат сите различни аспекти во кам-

пањата, надлежниот за односи со јавноста на УНДП ќе 
ја добие поддршката на јавните настапи на министрите 
за да се покаже координацијата и синхронизацијата меѓу 
Владата и тимот за техничка помош на УНДП. 
в) ОБСЕ - мисија за мониторинг во Скопје 
Координацијата со постоечките активности на ОБ-

СЕ ќе се случи во врска со надлежностите на општин-
ско ниво. Во овој контекст ОБСЕ се согласи, штом веќе 
проектот е формално потврден, да соработува на прое-
ктот во изнаоѓањето практични средства и начини за 
водењето на компонентата за мало оружје во проектот 
во рамките на надлежностите на општинско ниво. 
ОБСЕ ќе биде замолен да учествува во надгледот и 

во дијалогот очи в очи за време на контактите со ло-
калните клучни комуникатори. 
г) Европската унија/НАТО во Скопје/Конкордија 
Co цел да се обезбеди конзистентен приод, ќе про-

должи споделувањето информации со Европската уни-
ја/Нато врз основа на нивните активности на теренот и 
на релевантните полиња. 
Конкордија ќе биде замолена да учествува во надг-

ледите и дијалозите очи в очи, како и во растурањето 
на постери и памфлети во кризните области. 
д) УНДП и Центарот за мало оружје на Пактот за 

стабилност на Југоисточна Европа (СЕЕСАЦ) 
Од страна на УНДП, активностите од проектот ќе 

бидат поддржани од СЕЕСАЦ по однос на: 
1) прекуграничните активности зацртани во овој 

документ, кои ќе се надградат и додадат на постоечки-
те/планираните активности за контрола на границата; 

2) активноста од проектот за утврдување на страте-
гија за целосна јавна свест и чувственост којашто по-
себно ќе ја вклучува процената за небезбедноста, ору-



Стр. 16 - Бр. 59 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 18 септември 2003 
 
женото насилство и МОЛН во заедниците: преземање 
медиумска обука и основање на комитет на невладини-
те организации за идентификување на улогата и актив-
ностите на цивилното општество во јавната свест и 
чувственоста и  

3) активноста за осигурување дека активностите од 
проектот се претставени и имаат полза,  колку што е 
можно, од иницијативите, иекуствата и рееурсите дд 
регионалното ниво и проектите помогнати од УНДП во 
соседните земји. 
ѓ) Регионалниот центар на кооперативната иници-

јатива за Југоисточна Европа за борба против преку-
граничниот криминал (СЕЦИ Центер) 
Во контекстот на проектот, ќе биде испитано да-

ли/како активностите од проектот ќе извлечат најголе-
ма полза од СЕЦИ иницијативите, искуставата и екс-
пертизата на ресурсите. Особено она што се однесува 
на проблемот на граничните преминувања и односот 
меѓу ширењето на стрелачките оружја и другите форми 
на нелегална трговија. На страната на УНДП, испиту-
вањето ќе биде поддржано од (СЕЕСАК). 
е) Оддел на Обединетите нации за разоружување 
За време на спроведувањето на подготвителниот 

проект за помош и подготвувањето на можен повеќего-
дишен проект што би следел, ќе се направат напори да 
се разменат совети и информации меѓу, од една страна 
САДУ, УНДП КО и ПМУ и од друга страна, релевант-
ните агенции/органи на ОН, вклучувајќи го особено 
Одделот на ОН за разоружување (ДДА). 
ж) Невладини организации 
За време на проектот невладините организации ќе 

бидат замолени да не бидат само извор на информации 
за УНДП, туку исто така, да се вклучат во информаци-
ите, образованието, дијалогот и оснажувањето на прое-
кто  во локалните заедници. т 

4) Сојузници или нужна соработка 
Владата ги назначи националното радио и телевизи-

ја(МРТВ) да бидат блиски партнери за поддршка во ме-
диумската продукција. Мобимак ќе биде повикан да се 
вклучи во CMC кампањата. Министерството за образо-
вание ќе ја одигра нужната улога во образованието на 
учениците и студентите за оружјето во општеството.  

5) Цел 
Да се подигне МОЛН свеста, да се поттикнат заед-

ниците и да се промовира јавно учество во Национал-
ната програма за подобрување на општата безбедност 
преку доброволно предавање на нелегалното оружје. 
Критериуми за успех:  
- Националната програма и МОЛН свеста широко 

да се публицираат и дебатираат како јавен проблем. 
- Целосно вклучување на медиумите и новинарите 

насекаде низ земјата. 
- Голем број на независни иницијативи на локално 

ниво за малото оружје. 
- Вклучување на политичките, верските лидери, ин-

телектуалците и други клучни комуникатори. 
- Вклучување на образовните институции во Маке-

донија. 
- Вклучување и  извршување на активностите на 

невладините организации низ целата земја. 
- Смалување на бројот на инциденти поврзани со 

пукање. 
- Зголемена подготвеност на локалното население 

да го почитува законот за доброволно предавање и оза-
конување. 
Очекуван исход 
1) Кампањата за МОЛН свеста и изострување на чув-

ството за Националната програма замислена и извршена. 
Индикашвни актмвмости 
1.1. Развивање на национална медиумска кампања   

со вклучување на различни фактори како телевизијата, 
радиото и печатот. 

1.2. Изработка на веб страница која ќе служи како 
банка на податоци за локалните медиуми и за населе-
нието за превод на македонски и на албански јазик. 

1.3. Форматирање, печатење и растурање на промо-
тивни постери. 

1.4. Форматирање, печатење и растурање на памф-
лети. 

1.5. Продукција, растурање и емитување низ целата 
земја на видео клипови, документарци и дискусии во 
живо. 

1.6. Форматирање и објавување на огласи во локал-
ните весници. 

1.7. Организирање конференции за печат и средби 
со печатот. 

1.8 .Организирање на медиумите за широка поддр-
шка на настаните од локалните медиуми на теми од 
проектот. 

1.9. Доделување награда за најкооперативниот ме-
диум. 

1.10. Изработка на промотивен беџ и други ситници. 
2) Локални/национални капацитети во цивилното 

општество за започнување изградба на свеста и изо-
стрување на чувството за МОЛН. 
Индикативни активлости 
2.1. Започнување  на  процената  на  несигурност  (и 

одговорните потреби), вооружено насилство и МОЛН 
во заедниците, користејќи учеснички и масивни мето-
долошки анкети за развој на базична линија и  претста-
вителни  показатели, како и засилување на капацитетот 
на локално истражување. 

2.2. Избирање и обучување на потенцијални локал-
ни заедници од селата и градовите на целните области, 
вклучувајќи учители, верски водачи и друго (мисловни 
водачи). 

2.3. Обучување и упатување на организаираните 
кампањи, пишување на предлози за финансирање и 
развојни недостапни комуникативни алатки испратени 
до локалните и националните македонски НВО. 

2.4. НВО, граѓанско општество и организации на ниво 
на заедници финансирани за имплементација на мали 
активности наменети за редукција на малото оружје. 

2.5. Исцртување на општините и информативна 
банка на податоци со цел набљудување на кампањата 
на локално ниво. 

3) Дијалог и дебата за прашањата за смалување на 
малото оружје иницирани на локално/национално ниво. 
Индикативни активности 
3.1. Организирање  на  општински состаноци во из-

брани села и градови во целните области за дискутира-
ње на јавната безбедност и развојните грижи со помош 
на општинската мрежа на УНДП. 

3.2. Основање на координативен  комитет на невла-
дините организации за утврдување на улогата и актив-
ностите на цивилното општество во СОЛН свеста и 
изострувањето на чувството и за развивање на соодвет-
на стратегија на локално и национално ниво. 

3.3. Одржување состаноци со политичките лидери, 
верските водачи, ВИП и клучните комуникатори со цел 
да се добие поддршка. 

3.4. Организирање подготовки за активистите и 
Министерството за образование за примена во основ-
ните, средните училишта и универзитетите. 

4. Безбедносни и сигурносни проблеми. 
4.1. Овозможување детални проучувања и средби 

со медиумите за тековните програми за амнестија во 
соседните земји. 

4.2. Организирање медиумски средби за зголемена-
та безбедност во земјата. 

4.3. Организирање медиумски средби за рамковни-
от договор. 

4.4. Изработка, публикување и растурање на без-
бедносен водич за ракување со оружје и негово безбед-
но чување. 

4.5. Продукција  на памфлети во врска со однесува-
њето на собирните места на оние кои ќе го предаваат 
оружјето. 
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8. Анализа на целна група ц
 

) Листа на потенцијални целни групи 
а ) Демографија (последна важечка анкета 1994) 

а)  Целата македонска популација  
6)  Машката популација во Македонија  
в)  Женската популација во Македонија  
г)  Деца (до 1 4 години) во Македонија  
Д)  Младина (15-21 години) во Македонија  
Q  Возрасна младина во Македонија (21-36 години) 
е)  Средовечна популација во Македонија (37-60 го-

дини)  
ж)  Стара популација во Македонија (61-100 години) 
з)  Родители во Македонија  
ѕ)  Татковци во Македонија  
и)  Мајки во Македонија  
Ј)  Етнички Македонци во Македонија  
к)  Етнички Албанци во Македонија  
л)  Други етнички групи во Македонија  
љ)  Невработени луѓе во Македонија  
м)  Поранешни членови на вооружени групи  
н)  Криминалци  
њ)  Клучни соработници  
о)  Политички партии во Македонија  
п)  Селаните во Македонија  
р)  Луѓе кои живеат во градовите во Македонија  
0  Македонската популација во кризните региони  
т)  Албанската популација  

Годишен 
пораст 9.1 %   Матичен 

јазик Користен 

Вкупно  2.075.196  100 %    

Македонци  1 .288.330  66.5%  Македонски  Да  

Албанци  442.914  22.9%  Албански  Да/Не  

Турци  77.252  4%  Турски  Да/Не  

Роми  43.737  2.3%  Ромски  Да/Не  

Срби  39.620  2%  Српски  Да/Не  

Вла и  8.467  0.4 %  Влашки  Да/Не  с 
П олова структура 

Машки Женски 
51 % 49% 

 
С таросна структура 

01-19 20-59 60 и нагоре 
33.2 % 53.8 % 13 % 

 
О бразование 

Основни училишта 7-15 (старост)  1067  

Ученици  266.813  

Средни училишта (15-19 години)  69  

Ученици  70.696  

Факултети  28  

Студенти  26.514  

Вку но:  364.024  п 
 
д) Предложена табела за претставување на развојот 

на пораките Армиска структура: 12.000 
 Полициска структура: 10.000 
 б) Приближни податоци за нелегално оружје 
 Приближно околу 150.000  
 ц) Приближен број на легално оружје 
 Врз основа на проверките извршени во регистрите 

на Министерството за внатрешни работи, заклучно со 
31март 2003 година, регистрирани се вкупно 155.992 
парчиња оружје со дозвола, кои во табелата се прика-
жани по видови: 

 
 
 
   

Тип на оружје Физички ен-
титети 

Легален ен-
титет 

Схоотинг бо-
диес 

Повечки пушки  70.574 439  
Комбинирани  
ловечки пушки 391 0 0 
Полуавтоматски 
повечки пушки 148 0 0 
Ловечки  
карабини 10.982 1.885 19 

Воени пушки  2.140 2.700 207 
Малокалибарски пу-
шки 4.508 664 607 
Малокалибарско 
оружје 475 145 52 
Оружје и  
револвери 48.128 5.890 14 
Воздушни пушки  2.428 745 1.343 

Воздушно оружје  69 6 94 
Полуавтоматски бор-
бени пушки  1.323  
Борбени пушки  1  6 
Флобер Ц  9   

Вкупно:  139.857 13.797 2.342 
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Проучувањето на целната публика ќе утврди кои 

пораки се соодветни за која целна група. Пораките мо-
ра на секое ниво да бидат адаптирани на нивото, лока-
цијата и типот на целната публика. Целната група пуб-
лика ќе биде испитана според следниве критериуми: 

 

- став кон амнестијата на оружје; 
- условите во кои живеат; 
- потребите што ги имаат; 
- изгледи: што може да ги натера да го предадат или 

да го озаконат оружјето; и 
- пораките   ќе   се   сочинуваат   во   зависност   од   

погоре споменатите назнаки 
- Понатаму ќе бидат испитувани: 
- на кој вектор се достапни; 
- кое би било вистинското време за испраќање на 

пораката; 
- како гледаат на пораката; 
Крајна цел: Испраќање на првата порака во право 

време преку прав вектор до правата целна публика. 
Пораките спомнати во овој план мора да се приспосо-

бат на различните заедници таму каде што се релевантни. 
Тие мора да се доведат до нивото на заедницата и индиви-
дуалците за кои се наменети за време на дијалогот и обу-
ката. Фидбекот следен за време на различните контакти 
ќе ја надгледува и вреднува кампањата. Пораките ќе би-
дат приспособени за време на спроведувањето на кампа-
њата за да бидат релевантни на ситуацијата и на свеста на 
локалното население по добивањето на информацијата во 
правото време. Проучувањето на целната публика и прис-
пособувањето на испратените пораки до таа целна публи-
ка е приказна што нема свој крај.   
Табела на целни групи и очекуван исход  
е) Погледни во анексот 
 

 

 
10. Стратегија  
Целосната кампања за развивање на јавната свест 

ќе биде структурирана на следниов начин: 
 
ВНИМАНИЕ  
ИНТЕРЕС  
ЖЕЛБА  
АКЦИЈА 
 
Внимание: 
Го насочува вниманието на локалното население 

кон насловот. 
Интерес: 
Основната цел на овој дел од кампањата е да го по-

дигне интересот на населението и се однесува на мода-
литетот, процедурата и националниот карактер на зако-
нот на Националната програма на објективен начин без 
некакви предрасуди. 
Желба; 
Целта на овој дел од кампањата е да се зголеми 

желбата за предавање или легализирање на оружјето и 
вклучување во процесот на собирање оружје. 
Акциjа: 
Акциониот план ќе се адресира по започнувањето 

на периодот на амнестирање. Овој дел е убедлив дел на 
кампањата и главно ќе се одвива на психолошко ниво. 
Кампањата ќе биде, исто така имплементирана на 

повеќе нивоа за да има поголемо влијание во земјата 
Главна цел: За подобро утре! 
Основните потреби насочени во кампањата ќе бидат 

три главни основни нивоа од табелата на МАСЛОВ: 
1. Сигурност и безбедност; 
2. Социјална сигурност и 
3. Сопствена егзистенција преку вработување. 
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Објаснување на делувањето во гореспоменатите 

активности. 
1. МОЛН кампањата за свесност и доверливост на 

Националната програма дизајнирана и спроведена. 
- Развој на националната медиумска кампања вклу-

чувајќи различни вектори, како телевизијата, радиото и 
печатените медиуми. 

- Креирање на услуги преку веб страници како ин-
формациска база на податоци наменета за локалните   
медиуми и населението преведени на македонски и ал-
бански јазик. 

- Форматирање, печатење и дистрибуција на промо-
тивни 
постери. 

- Форматирање, печатење и дистрибуција на флаери. 
- Продукција, дистрибуција и емитување на нацио-

нални видео клипови, документарни програми и груп-
ни разговори во живо. 

- Продукција, дистрибуција и емитување на нацио-
нални радио клипови, документарни програми и груп-
ни разговори во живо. 

- Форматирање и издавање на реклами во локални-
те весници. 

- Организирање на прес - конференции и прес-средби. 
- Организирање на медиуми од широки размери и 

поддршка на медиумските случувања на темите на 
проектот во локалните заедници. 

- Доделување на награди за медиумите кои нудат 
најголема соработка. 

- Правење на промотивни беџови и предмети. 
2. Локални/национални можности на граѓанското 

општество за преземање  на  изградените  САЊ  актив-
ности за свесност и доверба. 

- Селектирање и обучување на потенцијални по-
мошници од локалните заеденици од селата и  градови-
те на целните области вклучувајќи учители, религиоз-
ни водачи и други (уверливи водачи) и развојни обучу-
вачки пакети. 

- НВО-граѓански општествени групи и основани 
оргнизациски заедници платени за спроведување на 
активностите од мал размер насочени кон редукција на 
малото оружје. 

- Планирање на заедниците и информационите бази 
на податоци за да се набљудува кампањата на локално 
ниво. Форматирање, печатење и дистрибуирање на 
промотивни постери. 

3. Дијалози и дебати на тема редукција на малото 
оружје поставени на локални/национални нивоа. 

- Организирање на средби во заедниците во одреде-
ни села и градови од целните области на кои ќе се раз-
говара за јавната безбедност и развојната значајност. 

- Формирање на координативен комитет на НВО  за 
идентификација на улогата и активностите на граѓан-
ското општество за свесноста и довербата за МОЛН и 
равој на согласната стратегија на локални и национал-
ни нивоа. 

- Основање на средби со политичките лидери, рели-
гиозните лидери, многу важни личности и клучните 
соработници со цел да се добие нивна поддршка. 

- Создавање на обучувачки пакет за основните и 
средните училишта, како и за универзитетите што ќе се 
дистрибуира преку министреството за образование. 

4. Цели за сигурност и безбедност 
- Создавање на студии за состојбата и брифинзи за 

тековната програма за амнестија на оружјето во окол-
ните земји. 

- Создавање на медиумски брифинзи за зголемената 
безбедност во земјата. 

-  Создавање, продукција и дистрибуција на при-
рачници за безбедно ракување со оружјето и нивно 
безбедно складирање. 

- Продукција на флаери за тоа како треба да се од-
несуваме кон оние што ќе го донесат своето оружје во 
пунктовите. 

12. Временска рамка 
в о прилог 
13. Пораки што треба да се испратат 
Главните пораки се на листата подолу, а повеќе од 

нив ќе се испраќаат со текот на кампањата за да се сов-
паднат со промената на ситуацијата. 

- Програмата за собирање на оружјето е во интерес 
на секого  во Македонија. Таа го отвора патот кон ста-
билна и посигурна околина. 
Исто така, таа ќе го отвори патот кон европска про-

грами, како што е човечки развој, посигурно планира-
ње на заедниците и секако подобра соработка. Секоја 
стабилна држава го привлекува вниманието на толку 
потребните странски инвеститори, a пред се ќе ги вра-
ти туристите во земјата кои се оттргнале во последниот 
период од три години. 

- Периодот на амнестија ќе започне на 1 ноември до 
15 декември 2003 година. Нема да се земаат имиња и 
нема да се одредуваат казни.  

- Важноста на Националната програма: сите етни-
куми треба да се вклучат во оваа програма, а воедно и 
ќе бидат подеднакво третирани. Оваа програма бара 
вклученост на сите граѓани од Македонија без разлика 
на етничката, верската или политичката припадност, 
полот или возраста.  

- Ова е одличен момент да се ослободи од оружјето 
кое го спречува човечкиот развој, општествениот раз-
вој, но исто така економскиот развој, странските инве-
стиции и туризмот. (Повик на националното чувство). 

- Периодот на собирање и амнестија на оружје ќе 
биде за секого исто и ќе биде спроведено на секој 
пункт со исти правила и регулации без разлика на ва-
шата етничка, верска или политичка припадност. Спро-
ведувањето на охридскиот договор и промените на 
Уставот е спроведување на дипломатска солуција за 
Македонија и не може да биде присилен со насилство. 
Дозволете им на политичките партии да си ја вршат 
својата работа, вие гласавте за нив, тие се ваши прет-
ставници. Целата популација во Македонија работеше 
напорно за да го запре конфликтот. He дозволувајте ва-
шата иднина да биде водена од луѓето што ја ставаат 
нивната лична иднина и кариера пред главната цел, до-
брото за Македонија. 

- Собирањето на оружјето во периодот на амнести-
јата кое оружје ќе биде уништено. Целата операција ќе 
биде набљудувана од страна на меѓународната заедни-
ца, така што нема да постојат нерегуларности. Фамили-
јарната структура секогаш имала главна улога во гра-
ѓанското општество во Македонија и се уште постои 
покрај сите промени што се случуваа во општеството. 
Како пример за соодветно однесување и вредност, 
вклучувајќи ја улогата на оружјето во општеството 
требало да учи од главите на семејствата, а потоа заси-
лени од училишниот систем. Повеќето од учесниците 
на фокус групите потврдија дека овие два актери мо-
жат да создадат следни генерации со критички морал и 
вредносни системи кои ќе можат да носат подобри пре-
суди за оружјето и насилството. Така, секоја иниција-
тива за промена на општеството треба да започне од 
семејната структура. (Повик на одговорност од страна 
на родителите и учителите). 
Фокусирање на учеството на сите како дел од јавна-

та дебата: 
- Оваа кампања ќе биде успешна само ако целото 

граѓанско општество зборува, размислува и делува. 
Пробајте да ја убедите популацијата да биде дел од јав-
ната дебата и да разговара за тоа на кујнската маса. 
Сите ммаме македонска лична карта, дозволете во 

оваа програма. Тоа е игра за победа, нема што да изгу-
биме. Посебно медиумите и новинарите ја имаат глав-
ната улога во успешното одвивање на оваа програма, 
со тоа што ќе бидат насочени кон целата локална попу-
лација. Јас само би сакап да ве замолам да пренесувате 
соодветни информации. Ќе бидам достапен за сите ва-
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ши прашања и ќе се трудам да ве информирам на што е 
можно повисоко ниво. Оваа програма е национална 
програма и ние на ниво на УНДП сме само помошна 
алатка при спроведувањето на таа програма. Исто така, 
би сакал да ве повикам и вас да го дадете истиот напор. 

- Процедурата за создавање на УНДП-награда за 
најдобар новинар и најдобра радио или ТВ станица 
вклучени во програмата е во тек. Повеќе детали и кри-
териуми за тоа ќе бидат претставени подоцна. 
Веројатно најважното прашање што секој си го по-

ставува е: колку оружје има во Македонија? Последни-
те извештаи покажуваат 138.625 регистрирано оружје и 
околу 110.759 до 170.000 поседувачи на нелегално 
оружје. Тоа би требало да значи дека околу 2/3 од до-
маќинствата во Македонија поседуваат најмалку едно 
оружје. Инциденти со оружје? 
Ако погледнеме во последните шест месеци од 2000 

година и последните шест месеци од 2002 година има 81 
случај од кои 77% се случиле во областа на Тетово, 17% 
во областа на Куманово, 2,5% во областа на Струмица, 
2,5% во областа на Прилеп и 1 % во областа на Струга. 
Вклучени етнички Македонци 22%, етнички Албанци 
77%, други етникуми 1 %. 50% од повредите од истрели 
им биле нанесени на малолетни лица под 18 години. Ма-
жи и жени биле повредени. Главната поука што можеме 
да ја извлечеме од овие статистички податоци е дека кур-
шумот нема граници и не препознава раса, религија, пол 
или возраст. Тој претставува закана за секого. Главната 
цел на оружјето е да се убие и во моменти на кавга или 
расправија кој е сигурен дека тоа нема да се употреби? 
Ние ќе се обидеме да ја елиминираме таа провокација. На 
крајот на краиштата ништо не е помоќно од буквите во аз-
буката, тие се основа на сите комуникациски процеси.  

- Оружјето секогаш возвраќа: 
- Нагласете ја опасноста од оружјето во општеството. 

Прославувачките истрели доведуваат до жртви. Мажи, 
но исто жени и деца ненамерно се убиваат.  

- Оружјето во општеството, како и насилствата 
стекнати од неговото користење имаат големо влијание  
врз социо економскиот развој на земјата.  

- Убијците се голем трошок на државата.  
- Дајте податоци, постојано луѓето се убиваат нена-

мерно.  
- Другите европски земји имаат закони за контрола 

на оружјето. Сакаме да бидеме дел од Европа. Ајде да 
сториме нешто во врска со тоа. 
Наменето за младината:  
- Според учесниците на фокус групите, младината 

смета дека е во мода да се има оружје во задниот меб 
кога се оди на забава, во бар или кафеана и дека тоа е 
пред се тренд отколку индикатор на нечива желба да се 
фасцинира или да се покаже интерес за насилство.  

- Има други начини да се покаже твојата важност 
откоку да се покаже оружје. Всушност, оружјето само 
може да те изолира од другите, а не да те интегрира во 
општеството. Внимавај, алкохол и оружје е крајно 
опасна комбинација. Немој да ја отфрлаш иднината са-
мо затоа што сакаш да бидеш дел од играта. Оттргни се 
и промовирај ја културата без оружје. 
Прославувачки истрели 
- Прославувачките истрели биле и се дел од традици-

јата. Иако многу инциденти се случуваат луѓето се уште 
живеат со традиција од голем ризик. Внимавајте што 
може да се случи кога ќе се комбинира алкохол и оруж-
је. Наместо да се запомни ден со радост и светла иднина, 
тој ден може да заврши со трагедија ако некој биде по-
вреден. Има и други начини да се искаже вашата радост. 
Најдете алтернатива. 40% од домаќинствата велат дека 
има премногу оружје во Македонија. Убаво е кога ќе се 
чуе дека 40% се свесни за проблемот, а овие 40% треба 
да се обидат да ги убедат другите да го помислат истото. 
Има многу оружје во земјата, а можеби исто така и мно-
гу неодговорни луѓе, бидејќи оној што пука од оружје е 
тој од којшто треба да се плашиме. Оружјето е само 
алат. Но, колку несреќи се случиле? Дали сте навистина 
сигурни дека тоа нема никогаш вам да ви се случи?  

Оружјето ви дава лажно чувство на сигурност. 
- Многу луѓе мислат ако имаат или поседуваат  ружје 

тоа им нуди безбедност, но нема да им се допадне ако 
слушнат дека тоа е погрешно размислување. Во повеќе-
то инциденти жртвите биле, исто така вооружени. 

- Насилството предизвикува насилство, оружјето 
секогаш ти возвраќа. Твојот противник веројатно знае 
дека имаш оружје и никогаш нема да ти се спротивста-
ви со голи раце. Многу животи биле одземени во само 
една минута на лудило и не само што се одзема живо-
тот на осомничените и жртвите, туку и животите на 
нивните живи семејства. Ако таткото е во затвор, цела-
та фамилија ќе го носи црниот печат. 

- 57 % од популацијата рекоа дека би го легализира-
ле оружјето ако им се даде таа можност. 

- Така, овој период е одлична можност да се напра-
ви тоа, бидејќи има легална процедура во тек е што ќе 
го реши тој проблем. Но луѓето треба да разберат до-
колку се одбиени за дозвола а не ги исполнуваат по-
требните услови. 

- 50 % од сите учесници се убедени дека оние кои 
поседуваат оружје не се свесни за неговото безбедно 
складирање и ракување. 

- Ова би требало да значи дека другата половина од 
популацијата не е уверена за состојбата. Ако сите се 
свесни за складирањето и ракувањето, зошто тогаш 
има толку многу несреќи. Од децата и младината го на-
бавуваат нивното оружје? Иако оружјето не е толку 
скапо на црниот пазар, сепак тоа се многу пари за да се 
купи. Од каде тие наоѓаат средства? 

 
14. Главни показатели 
Главните показатели треба да бидат создадени и наб-

људувани за секоја акција посебно, како и за целата кам-
пања воопшто. Главните показатели ќе бидат создадени 
подоцна по утврдувањето на критериумите на успехот на 
кампањата од страна на Координативното тело и Владата. 
Успешни показатели за МОЛН кампањата се: 
(1) Националната програма и свесноста за МОЛН 

целосно публицирана и расправана како јавен предмет. 
(2) Целосна вклученост на медиумите и новинарите 

насекаде низ земјата. 
(3) Голем број на иницијативи за мало оружје од 

страна на локалната заедница. 
(4) Вклученост на политички и верски водачи, ин-

телектуалци и други клучни соработници. 
(5) Вклученост на образовните институции во Ма-

кедонија. 
(6) Вклученост и имплементација на активностите 

на НВО 
(7) Намален број на инциденти со оружје. 
(8) Ќе постои легализација на оружјето. 
(9) Ќе постои собирање на оружјето. 
 
15. Медиумска продукција 
а) Видео клипови 
Кампањата ќе се содржи од четири видео клипови, 

произведени од државната телевизија МРТВ. Видео кли-
повите ќе се однесуваат на четири различни наслови од 
кампањата и ќе бидат засновани на резултатите добиени 
од анкетата. Клиповите ќе бидат во траење од 15 до 20 се-
кунди со преведен наслов на јазик зависно од регионот. 
Опис: 
1. Периодот на амнестија ќе започне на 1 ноември и 

ќе трае до 15 декември 2003 година. Нема да се земаат 
имиња и нема да се одредуваат казни. 

- Важноста на Националната програма: сите етни-
куми треба да се вклучат во оваа програма, а воедно и 
ќе бидат подеднакво третирани. Оваа програма бара 
вклученост на сите граѓани од Македонија без разлика 
на етничката, верската или политичката припадност, 
полот или возраста. 
Ова е одличен момент да се ослободи од Оружјeто-

кое го спречува човечкиот развој, општествениот раз-
вој, но исто така eкономскиот развој, странскитe инвeс-
тиции и туризмот. 
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Време Слики Текст на насловот 
 Флеш приказ на сите ет-

никуми, многу внима-
телно избрани, така што 
луѓето можат да разли-
куваат, ако е потребно и 
нека зборуваат. Мажи, 
жени и деца. 

 

 Приказ на македонска-
та територија со цел 
да се прикаже убави-
ната на земјата. 

 

 Приказ на слики како 
луѓето го предаваат 
оружјето. 

Амнестијата за оруж-
је започнува на 1 
ноември и трае до 15 
декември 2003 годи-
на. Легали зацијата е 
во тек. Прифатете ја 
оваа одлична можно-
ст. Нема да се земаат 
имињата и нема да се 
одредуваат казни. 

 На крај приказ на соби-
рањето на оружјето 

 

 Приказ на уништува-
њето на оружјето 

Целото оружје ќе 
биде уништето. 

 Приказ на зората на 
новиот ден 

За подобро утре. 
Македонија ослобо-
дена од нелегално 
оружје. 

 
2. Фокусирање на семејната структура: 
Фамилијарната структура секогаш имала главна улога 

во граѓанското општество во Македонија и се уште постои 
покрај сите промени што се случуваа во општеството. Како 
пример за соодветно однесување и вредност, вклучувајќи ја 
улогата на оружјето во општеството требало да учи од гла-
вите на семејствата, а потоа засилени од училишниот си-
стем. Повеќето од учесниците на фокус групите потврдија 
дека овие два актери можат да создадат следни генерации 
со критички морал и вредносни системи кои ќе можат да 
носат подобри пресуди за оружјето и насилството. Така, се-
која иницијатива за промена на општеството треба да за-
почне од семејната структура.  
Време Слики Текст на насловот 
 Приказ на 

новороденче 
 

 Приказ на процесот на 
растење на детето и 
одговорноста на ро-
дителите за нивно 
образование. 

 

 Приказ на дете во учи-
лиште 

 

 Приказ на дете што 
пробува да го земе 
оружјето на таткото 
пред да оди надвор 

 

 Приказ на таткото 
како му објаснува на 
детето дека не треба 
да го стори тоа 

 

 Приказ на таткото и 
мајката како разгова-
раат за отстранување 
на заканата од домот 

 

 Приказ на татко пра-
вејќи ја вистинската 
работа, го предава 
оружјето водејќи го за 
рака и својот син 

Амнестијата за ору-
жје започнува на 1 
ноември и трае до 15 
декември 2003 го-
дина. Легализацијата 
е во тек. Прифатете 
ја оваа одлична мож-
ност. Нема да се зе-
маат имиња и нема да 
се одредуваат казни. 

 Приказ на таткото и 
синот како си одат и 
плескаат со рацете би-
дејќи ја сториле вис-
тинската работа 

За подобро утре. Ос-
лободете се од за-
каната. 

3. Фокусирање на младината: 
- Новиот феномен меѓу младите во Македонија е дека 

е повеќе мода да се носи оружје и кога се излегува во ба-
рови, пабови или забави. Но, навистина повеќе е тренд 
отколку индикација на нечива желба или интерес за на-
силство. Исто така, голема опасна закана е комбинацијата 
на алкохол и оружје. Овој спот треба да влијае врз млади-
нат  да го остават оружјето дома или да го предадат. а

 
Време Слики Текст на насловот 

 Приказ на девојка како 
седи во паб  

 

 Приказ на девојки како 
разговараат  

 

 Приказ на младо мом-
че како влегува  

 

 Девојките разговараат 
колку е момчето прив-
лечно

 

 Девојките и момчето 
започнуваат разговор  

 

 Приказ на оружјето во 
задниот џеб од панта-
лоните  

 

 Девојките разговараат 
меѓу себе: Тој има 
оружје, a тоа е опас-
ност за нашиот живот 
Ајде да најдеме некој 

 

 Приказ на момчето ка-
ко збунето не сфаќа 
што се случува. 

Текст: Имаш мож-
ност повторно да 
привлечеш нивното 
внимание. Амнестија 
за оружје 1 ноември-
15 декември.  

 
4. Фокусирање на оружјето секаде меѓу нас: 
- Точно да се прикаже дека има премногу оружје и ме-

ѓу народот, креирање на хумористични клипови. Намера-
та на клипот е да им се прикаже на луѓето дека има оруж-
је н секаде, но дека тие треба да одбијат да го користат. а

 
Создавање на 
приказната  

 

 Овој клип моментално се создава од 
страна на креативниот тим на МРТВ.

 
б. Радио клипови 
Радио клиповите ќе се направат од страна на Македон-

ското радио и ќе бидат дистрибуирани на локално ниво. 
Почеток со повиклив звук. 
1. Што е амнестија? 
Периодот на амнестија започнува на 1 ноември и 

трае до 15 декември. Ова е период на одлична можност 
да се ослободите од заканата за вашето семејство и оп-
штество. Оружјето не припаѓа на иднината на Македо-
нија. За подобро утре. 

2. Фокусирање на Националната програма. 
Куршумите не прават разлика меѓу расата, религи-

јата, полот или возраста. Тие се закана за секого. 
Оружјето е создадено да убива. Ослободете се од пре-
дизвикот. Ова е национална програма. Таа ги засегнува 
сите граѓани на Македонија. Бидете активно влкучени. 
За подобро утре. 

3. Фокусирање на семејната структура Маж и жена 
разговараат: Д.., вчера го видов Љ.... како си игра со твое-
то оружје. Зар не мислиш дека треба да го избегнеме тој 
предизвик? Треба да се ослободиме од оружјето. Еден ден 
може нешто лошо да се случи. Те молам. За подобро утре. 

4. Фокусирање на иднината на децата 
Детски глас: (Сведочи) Тато, моето другарче е во 

болница, бидејќи беше повредено од куршум. Многу се 
плашам тоа да не ни се случи мене и на сестра ми. Те 
молам предај го оружјето. За подобро утре. 
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5. Фокусирање на татковците 
Дали сум помалку маж ако го почитувам законот? 
Дали сум помалку маж ако не сакам да се случи не-

среќа? 
Дали сум помалку маж ако сакам моите деца да 

имаат иднина? 
Дали сум помалку маж ако го предадам оружјето? 
He, го сторив вистинското. За подобро утре. 
6. Фокусирање на легалните поседувачи 
50% од македонските граѓани мислат дека легалните 

поседувачи се свесни за сигурното складирање и проце-
дурите за ракување. Само 50%??? Сигурни ли сте дека 
нема да се случи несреќа? Можат вашите жени и деца да 
бидат убиени. Затоа предадете ги. За подобро утре. 

7. Фокусирање на нелегалните поседувачи 
Поголемиот дел од оружјето што се поседува во 

Македонија е наречено воено оружје или така- нарече-
ното мало оружје. Тоа може да стане оружје за масовно 
уништување ако нешто лошо се случи. Тоа го уништу-
ва вашето семејство, вашата иднина, вашиот живот. 
Предадете го. За подобро утре. 

8. Фокусирање на младите  
Девојки зборуваат меѓу себе: 
Еј, Јана, гледај колку убаво момче? 
Каде? Таму кај барот. 
Леле, навистина е сладок. 
Убава коса, прекрасни очи. 
Но... 
Го гледаш она? 
Има оружје во задниот џеб? 
Ах, не вреди ништо. Ќе најдеме некој подобар. 
За подобро утре. 
9. He заборавајте на казните по 15 декември. 
Амнестијата е во тек. За луѓето што не го направи-

ле тоа. Cera e правото време. He заборавајте на казните 
по 15 декември. He дозволувајте да имате црн печат 
вие и вашето семејство. Се уште не е доцна. Предадете 
го. За подобро утре. 

6) Постер 
Постер за поддршка на кампањата направен во A3, 

Б1 или Б2 формат. Постерот ќе биде дистрибуиран пре-
ку дистрибутивен канап на локалните весници и прене-
сен до сите продажни места. Покрај овој начин на ди-
стрибуција, постерот ќе биде раздаван во автобусите на 
јавното претпријатие за превоз и преку Конкордија во 
кризните региони. 
Предложен постер: 
в) Реклами во локалните весници: 
ѓ)Рекламите ќе бидат испечатени во локалните вес-

ници (три пати неделно) и тоа во: "Дневник", "Утрин-
ски Весник", "Вечер", "Нова Македонија", "Факти", 
"Флака", "Бирлик". 
Рекламите ќе бидат направени и издадени и ќе би-

дат менувани еднаш неделно. 
П
 
редлог за рекламите: 

Датум  Видео 
клип/Ра-
дио џинг-

Реклами  Други  
продукти  

Активно-
сти  

 Видео кли-
повите ќе 
течат во те-
кот на цела-
та кампања  

   

01 - 07 
септември  

 1. Официјална 
информација за 
модалитетите и 
процедурите  

Издаден 
постер Из-
дадени бе-
џови Изда-
дени бро-
шури  

Започнува-
ње на обу-
ката во 
училишта-
та. Започ-
нување на 
обуката во 

 08 - 14  
септември  

 2. Оваа нацио-
нална програ-
ма се однесува 
на целата ма-
кедонска попу-
лација  

Натпревар 
за цртање  

 

15 - 21 
септември 

 3. Писмо од 
дете до татко  

  

22 - 28 
септември 

 4. Што сакаш 
повеќе оружје 
или девојки?  

  

29 септем-
ври - 05 
октомври  

 5. Дали сум 
помалку маж?  

  

 06 -12 
октомври  

 6. Сведочење 
на жени  

  

13 - 19 
октомври  

 7. Оружјето се-
когаш возвраќа  

Како треба 
дасе одне-
сува на 
пунктовите  

 

 20 - 26 
октомври  

 8. Нема ништо 
помоќно од бу-
квите во азбу-
ката  

  

 27 - 31 
октомври  

 8. И тие го 
претворија 
своето оружје 
во острица од 
плуг 

  

31 октомври Медиум-
ски ден  

Медиумски 
ден  

Медиум-
ски ден  

Медиум-
ски ден  

01 ноември  Денес започна 
кампањата  

 Медиум-
ско случу-
вање на те-
левизија 
Официја-
лен поче-
ток на ам-
нестијата  

02 - 09  
ноември  

 11.Инциденти-
те се секојднев-
но случување 
во Македонија 
заради лошо 
ракување на 
оружјето. 
Ослободете   
се од нив  

  

 10 - 16 
 ноември  

 12. Оружјето 
на војната не е 
дел од законот. 
Предадете го.  

  

17 -  23 
ноември  

 13. За доброто 
на вашите де-
ца, ослободете 
се од нив.  

  

24 - 30  
ноември  

 14. Тие го на-
правија тоа, зо-
што не и ти?  

  

 01 - 08 
 декември  

 15. Започна од-
бројувањето. 
Направи го се-
га додека се 
уште може.  

  

 08 - 15  
 декември  

 16. Незабора-
вај на казните 
по периодот на 
амнестијата.  

  

 
Предлози за продукција на реклами во весмиците 
1
 

. Официјална информација 
Амнестија за оружје 01 
н
 
оември - 15 декември 
Легално оружје за 
легализација + 
Процедура +  
модалитети 
 
Слики од уништувањето 
на оружјето и нема знак 
н
 
а оружје. 
Наслов: За подобро утре 

 Нелегално оружје за 
предавање 
+ Процедура + 
модалитети 
 
Цело собрано оружје 
ќе биде уништето! 
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. Дапи сум помалку маж Целна група: Целата македонска популација 
Цел: Да се информира популацијата за амнестијата 

за оружје, конкретни информации за законот, процеду-
рите и модалитетите. 

Слика со маж што дава изјава.  
Дали сум помалку маж 
Дали сум помалку маж ако верувам во законите? 
Бидејќи сакам подобро утре за моето семејство? 
Бидејќи не сакам да ги изложам децата на опасност 
од оружје? 
Бидејќи сум маж... 
Ќе го предадам оружјето 
Наслов: За подобро утре Знак: без оружје 

Фокусирање на анонимноста. 
Посакуван резултат: Популацијата точно да знае што 

е амнестија, да нема предрасуди и на наједноставен на-
чин да се информира за поединостите на законот. 

 
2. Национална програма 
  

Ова е национална програма што е во интерес на це-
лата македонска популација. Сите треба да бидат 
вклучени, без разлика на верата, етничката или по-
литичката припадност, полот и возраста. 
Слики од сите етникуми, мажи, жени сите возрасти.  
Знак: без оружје  
Наслов: За подобро утре 
Согледување: Ова 8 национална програма што ја за-
сега целата македонска популација. 

Целна група: Мажи што поседуваат оружје 
Цел: Да се убедат мажите дека прават добро ако се 

придржуваат до законот. 
Посакуван резултат: Мажите да станат свесни дека 

не е срамно да се грижат за иднината на своите деца.  
 
6 . Сведочење на жени 

Лик на жена, 
Сведочење на жена која кажува за нејзиното страда-
ње заради сопругот кој во момент на лудило пукал 
во некого, исто така за сиромаштијата и за срамот 
нанесен на нејзиното семејство како етикетирани 
криминалци 
Наслов: За подобро утре  
Знак: без оружје 
Согледување: He дозволувајте иднината да биде 
уништена од една несреќа. Најди подобар начин! 

 
Целна група: Целата македонска популација 
Цел: Да се информира популацијата за амнестијата за 

оружје, националниот карактер на програмата без разлика 
на етничката, верската или политичката припадност, по-
лот или возраста. Да се убеди популацијата за нивното 
учество, РАЗМИСЛИ, УЧЕСТВУВАЈ и ДЕЛУВАЈ. 
Посакуван резултат: Популацијата ќе започне со де-

бата за насловот како јавна дебата и започнување на 
активности за промовирање на кампањата. 

 
Целна група: Сите жени воопшто 
Цел: Да се убеди популацијата дека оружјето е закана 

за целото општество, но пред се за нивните семејства. 
 
3. Писмо од дете до татко 

Посакуван резултат: Популацијата да биде свесна 
за живеењето со предмети од голем ризик во нивното 
општество. 

 
Овој производ е писмо од дете до татко. Детето е по-
вредено од пиштол и се наоѓа во болница. Детето го 
моли таткото да се ослободи од оружјето за да не 
бидат, исто така повредени неговите браќа и сестри. 
Слики од писмо и лик на маж  
Знак: без оружје  
Наслов: За подобро утре 
Согледување: Никогаш не мислев дека ова ќе се слу-
чи на моето семејство! 

 
7 . Оружјето секогаш возвраќа 

 

 
Целна група: Татковците во Македонија 
Цел: Фокусирање на татковците што поседуваат 

оружје преку нивните деца како средна мета. Да се убе-
дат татковците во општеството да се ослободат од 
оружјето. 
Посакуван резултат: Татковците треба да почнат да 

размислуваат за ризикот што оружјето го носи во нив-
ните семејства и нивната иднина. Треба тоа да ги насо-
чи право кон пунктовите. 

  
4. Што сакаш повеќе оружје или девојки? Целна група: Поседувачи на оружје 
 Цел: Да се убеди популацијата дека оружјето дава 

лажно чувство на сигурност. Ова е проект што ќе цели кон младината 
Слики од девојки што одбиваат момчиња што носат 
оружје. 
Наслов: За подобро утре  
Знак: без оружје 
Согледување: Дали мислиш дека е финта да се ше-
таш со пиштол? Девојките не мислат така. 
Вие сте иднината на Македонија. He ja уништувај таа 
иднина. Амнестија за оружје 1 ноември-15 декември 

Посакуван резултат: Да се натераат луѓето да го 
предадат оружјето. 

 
8. Нема ништо помоќно од буквите во азбуката 

Продукт со буквите од азбуката на апстрактен на-
чин, кирилица и латиница, со што ќе се промовира 
комуникацијата, а не вооруженото насилство. 
Наслов: За подобро утре  
Знак: без оружје 
Согледување: Нема ништо помоќно од буквите во 
азбуката. 

 
Целна група: Младите што носат оружје кога изле-

гуваат на вечерни средби.  
Цел: Фокусирање на младите и приказ дека новиот 

тренд, шетање со оружје е лоша навика. Алкохол и 
оружје е опасна комбинација. 

Целна група: Македонската популација 
Цел: Да се убеди популацијата дека оружјето не е 

начин на решавање на конфликтот или кавгата, туку 
процесот на комуникација. Посакуван резултат: Младите да бидат свесни дека 

оружјето не треба да биде дел од нивната иднина. До-
дека има оружје, нема никаква иднина. 

Посакуван резултат: Популацијата е свесна пенка-
лото е поуспешно од оружјето! 
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Посакуван резултат: Популацијата ќе оди во пун-
ктовите. 

10. И тие го претворија своето оружје во острица од 
плуг  

 

1 3. За доброто на вашите деца, ослободете се од нив. 
Слика на разиграни и насмеани деца. 
Согледување: За нивно добро предадете го оружјето 
Наслов: За подобро утре. Знак:  
Бе  оружје з 
Целна група: родителите во Македонија 
Цел: Да се убеди популацијата дека за доброто на 

нивните деца треба да се предаде оружјето.Тие треба 
да живеат мирен живот без оружје. 
Посакуван резултат: Популацијата ќе оди во пунк-

товите  
1 4. Тие го направија тоа, зошто не и ти? 

Приказ на слики од пунктовите од другите земји од 
Балканот. Приказ на статистички податоци колку 
оружје било предадено. 
Наслов: За подобро утре 
Знак: без оружје 
Согледување: Тие го направија тоа, зошто не и ти? Целна група: Македонската популација 

Цел: Да се убеди популацијата дека оружјето го по-
пречува патот кон социо-економски и човечки развој, 
но исто и патот кон странските инвестиции. 

 
Целна група: Македонската популација 
Цел: Да се убеди популацијата дека треба да се пре-

даде оружјето (засилено со пораки од добри примери 
од околните земји) 

Посакуван резултат: Популацијата е свесна за опас-
носта за социо-економскиот и човечки развој. 

Посакуван резултат: Популацијата ќе оди во пунк-
товите 

1
 

0. Денес започнува кампањата  
 На 1 ноември собирањето започнува.  

He гo прави тоа утре кога можеш денес. 
Слика со прашалник и маж што оди кон пунктот со 
оружје на рамо. 
Наслов: За подобро утре. 

15. Започна одбројувањето. 
Н аправи го сега додека се уште може. 

Слика со симбол што покажува дека времето поми-
нува  
Наслов: За подобро утре.  
Знак: Без оружје 
Согледување: Направи го сега додека се уште може. 
Ова е одлична можност. 

 
Целна група: Македонската популација. 
Цел: Да се убеди популацијата дека треба да се пре-

даде оружјето првиот ден, а не да се чека. 
Посакуван резултат: Популацијата ќе оди во пун-

ктовите  
Целна група: Македонската популација 

Забелешки: Врз основа на искуството од други про-
цеси на собирање оружје, многу е тешко да се очекува 
собирањето да биде успешно во првата фаза. Главно 
луѓето го предаваат оружјето по три недели, бидејќи 
сакаат прво да видат што се случува. Така, ова е една 
од главните пораки на целата кампања: Започнете вед-
наш, ако треба да се убедат неколку луѓе за да делуваат 
веднаш, а останатото ќе следи (навален вагон-есрект). 

Цел: да се убеди популацијата да го предаде оруж-
јето (засилено со пораки). 
Посакуван резултат: Популацијата ќе оди во пун-

ктовите.  
16. He заборавај на казните no периодот на амне-

стија. 
Слика со црвено, портокалово и зелено светло. 
Црвената е оружјето. 
Портокаловата се лисиците. 
Зелената е знакот со без оружје. 
Наслов: За подобро утре  
Согледување:Не заборавај на казните по периодот 
на амнестија.   

 
11. Инцидентите се секојдневно случувања во Ма-

кедонија заради лошо ракувања на оружјето. Ослобо-
дет  се од нив. е 
Слики со новински статии за инциденти со оружје 
во Македонија 
Наслов: За подобро утре 
Согледување: Овие инциденти се случуваат прече-
сто во Македонија. 
Знак: без оружје 

Цел на група: Македонската популација 
Цел: да се убеди популацијата да го предаде оруж-

јето. 
Посакуван резултат: Популацијата ќе оди во пун-

ктовите. 
 
Целна група: Макадонската популација 

г) беџови: Цел: Да се убеди популацијата дека се почасто се 
случуваат инциденти во Македонија. Треба да сторат 
нашто во врска со тоа и да го отстранат предизвикот. 

Направени беџови со игла за да можат да се разда-
ваат и да се носат од страна на политичарите, многу 
важни личности и други што ќе ја промовираат кампа-
њата. Беџовите треба да се дел од игра каде што ќе 
може луѓето да се видат, фотографираат така што селе-
ктираните ќе добиваат мали награди. 

Посакуван резултат: Популацијата ќе оди во пун-
ктовите.  

12. Оружјето на војната не е дел од законот.Преда-
дете го. д ) флаери Слика со оружје на војната 
Согледување: Ова оружје не е повеќе потребно. Тоа 
не се совпаѓа со иднината на Македонија 
Наслов: За подобро утре.  
Знак: Без оружје 

Информации за пунктовите
целото собрано оружје 
ќе биде уништено 

 

Легално оружје + 
Процедура + модалитети 

Нелегално оружје + 
Процедура + модалитети  

Целна група: Македонската популација  
Цел: Да се убеди популацијата дека треба да го пре-

даде оружје, оружјето на војната. Тоа повеќе не е по-
требно. Конфликтот заврши. Тоа не се совпаѓа со мир-
но општество. 

Флаери: ќе бидат раздавани преку дистрибутивен 
систем на локалните весници и исто така достапни на 
продажните места на весниците со цел да се достигне 
максимална дистрибуција низ Македонија. 
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16. Медиумски случувања и соработка 
Медиумските случувања ќе се создадат со цел да го 

задржат медиумскиот наслов. 
Прес-центарот поддржан од УНДП ќе биде во дире-

ктен контакт со оперативниот центар што ќе биде ос-
нован за водење на операцијата. 
Групата што ќе работи на свесноста за МОЛН се 

состои од следниве членови: 
- новинар за контакт со весниците и за подготовка  

на медиумски брифинзи и медиумски мониторинг; 
- веб менаџер што ќе ја обновува веб страницата; 
- еден одговорен за дистрибуција на развојните про-

изводи и контакт со одделот за маркетинг на медиумите; 
- портпарол на оперативниот центар; 
- еден одговорен за соработка со локалните заедни-

ци и НВО и 
- технички советник (УНДП). 
Блиската соработка и транспарентноста ќе биде 

главната точка за соработка со медиумите. Ќе биде на-
правена веб страница, така што ќе овозможува тек на 
времето и обновени информации на пресот. 
Предлог за медиумските случувања: 
- караван што ќе се движи низ целата територија на 

Македонија за да го промовира случувањето. Овој ка-
раван треба да вклучи музичари, уметници и интеле-
ктуалци што ќе говорат на секоја локација за насловот. 
Приватни   компании   би   можеле  да  бидат  вклучени   
со  спонзорство (Мобимак, Космофон, Скопско); 

- треба да се направи календар за медиумското слу-
чување за да се забележи редот на активностите на ло-
калните заедници, така што за секој степен центарот ќе 
каже што се случува и каде; 

- детскиот натпревар за цртање може да резултира и 
со изложба; 

- музичарите треба да бидат вклучени; 
- 31октомври треба да биде назначен како ден про-

тив оружјето во Македонија. Наслов: За подобро утре. 
Медиумите би можеле да подготват специјална поддр-
шка на овој ден: концерт, документарец, посебни раз-
говорни емисии, посебни статии и 

- на медиумите ќе им биде дозволено да го снишат 
собраното оружје и процедурата на уништување. 

 
17. Обучувачки пакет 
- Развојна презентација 
Обучувачкиот пакет во форма на презентација ќе 

биде создаден и дистрибуиран преку веб страница или 
преку локална комисија. 

- Обучувачки пакет за локалните заедници 
Обучувачкиот пакет во форма на презентација ќе 

биде создаден и дистрибуиран праку веб страница или 
преку локална комисија. 

- Обучувачки пакет за НВО 
Обучувачкиот пакет во форма на презентација ќе 

биде создаден и дистрибуиран преку веб страница или 
преку локална комисија. 

- Пакети за Министерството за образование 
Обучувачкиот пакет во форма на презентација ќе 

биде создаден и дистрибуиран преку канали на Мини-
старството за образование. Прадвидени се три различ-
ни пристапи: основни, средни училишта и универзите-
тите. Главен наслов: Оружјето во општеството. 

- Пакети за разговор со политички партии 
Обучувачкиот пакат во форма на презентација ќе би-

де создаден за пристапи до различни политички партии. 
- Пакети за разговор со верски водачи. 
Обучувачкиот пакет во форма на празентација ќе 

биде создаден за пристапи до различни верски водачи. 
Овој план влегува во сила со денот на донесување-

то, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Макадонија". 

 
       Бр. 07-3020/25                     Претседател 
4 септември 2003 година               Координативно тело, 
             Скопје   Г`зим Острени, с.р. 

1334. 
Координативното тело за спроведување на Законот 

за доброволно предавање и собирање огнено оружје, 
муниција и експлозивни материи и за легализација на 
оружјето, донесе 

 
П Р И Р А Ч Н И К 

ЗА ПОМОШ ПРИ ПЛАНИРАЊЕТО И СПРОВЕДУВА-
ЊЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЗГО-
ЛЕМУВАЊЕ НА ОПШТАТА СИГУРНОСТ ПРЕКУ 
ДОБРОВОЛНО ПРЕДАВАЊЕ НА ОГНЕНО ОРУЖ-
ЈЕ, МУНИЦИЈА И ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Содржина 
Глосар 
Оперативен концепт 
Раководење во текот на реализацијата на Националната 
програма за доброволното собирање на оружјето и 
муницијата 
Оперативен центар 
Раководење со медиумската кампања 
Шематски приказ 
Раководење и контрола во фазата на собирање на 
оружјето и муницијата 
Шематски приказ 
Места погодни да се користат како собирни пунктови 
за мали и лесни оружја и опремата/персоналот потреб-
ни за нивно функционирање. 
Безбедност 
Пристапност 
Услови што треба да ги исполнува местото 
Листа на опрема за собирните пунктови 
Услови што треба да ги исполнува персоналот 
Текот на работата на собирниот пункт 
Приемно место 
Место за регистрација на оружјето 
Место за чување на оружјето (собирен пункт) 
Место за регистрација на муницијата 
Место за чување на муницијата за мали оружја (соби-
рен пункт) 
Место за чување на муницијата (собирен пункт)  
Транспорт на собраното оружје и муницијата 
Акции пред транспортирање на собраната муниција за 
оружје што не е мало 
Акции пред транспортите на собраната муниција за ма-
ли оружја 
Акции пред транспортирање на собраното оружје 
Комуникации 
Анекс А: Опции за евидентирање 
- Оружје 
- Муниција до 12,7 мм 
Анекс Б: Сортирање на собраната муниција за мали 
оружја 
Анекс В: Шематски приказ на едно собирно место 
Анекс Г: Класификација на групите оружје 

 
Глосар на поими  

Опсег 
Овој поимник го дефинира значењето на термините 

или кратенките употребени во овој документ и во општи 
рамки ги запазува дефинициите што се користат во Ре-
гионалните стандарди за микро-разоружување (РМДС). 
Муниција 
Комплетна направа наполнета со експлозиви, ракет-

ни горива, пиротехника, иницијална каписла или нукле-
арен, биолошки или хемиски материјал наменет за упо-
треба во борбени операции, вклучувајќи ги и разурнува-
њата (РМДС). Освен тоа, во контекстот на овој доку-
мент, терминот муниција ја опфаќа и муницијата што се 
користи за неборбени намени и сите експлозиви. 
Складишен простор за муниција (собирен пункт) 
Ова е просторот во кој се чува целата идентифику-

вана муниција, освен муницијата за мали оружја се 
до понатамошниот транспорт до регионалниот скла-
дишен простор. 
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Техничар за муниција. Лице обучено за сите аспе-

кти на безбедноста на муницијата, дизајнот, транспор-
тот, чувањето и отстранувањето. 
Собирен пункт. 
Местото каде што оружјето и муницијата можат да 

се предаваат. 
Тим за собирање на оружјето 
Група луѓе со разновидни вештини собрани на едно 

место и под команда на водачот на тимот, со задача 
безбедно да ги соберат оружјето и муницијата соглас-
но со одредбите на Националната програма. 
Тим за отстранување експлозивна борбена техника 
Погледнете што значи Отстранување на експлозивна 

борбена техника. 
Тим што ја отстранува експлозивната борбена техника. 
Отстранување на експлозивна борбена техника 

(ЕОД) 
Откривањето, идентификацијата, евалуацијата, 

обезбедувањето, собирањето и конечното отстранување 
на неексплодираната експлозивна борбена техника. Ту-
ка, исто така може да влезе и обезбедувањето и/или от-
странувањето на онаа експлозивна борбена техника ко-
ја постанала опасна поради оштетување или влошување 
на состојбата, тогаш кога отстранувањето на таквата 
експлозивна борбена техника е вон опсегот на способно-
сти на персоналот кој вообичаено се задолжува со обвр-
ската за рутинско отстранување. 
Забелешка: Присуството на муниција и експлозивни 

средства за време на операции на микро-разоружување 
неизбежно бара одреден ангажман од тимот за отстра-
нување експлозивна борбена техника. Степенот на овој 
ангажман ќе го диктира состојбата на муницијата, ни-
вото до кое е влошена состојбата на муницијата и на-
чинот на кој со неа постапува локалната заедница. 
Оперативен центар 
Локацијата каде што се донесуваат одлуки во врска 

со командувањето и контролата. 
Офицер за операции 
Лицето кое остварува глобална оперативна ко-

манда врз фазата на собирање на оружјето од програ-
мата за собирање на оружјето. 
Регионален складишен простор за оружје 
Ова се складишни простории во кои секојдневно се 

донесува оружјето од собирните пунктови. 
Складишен простор за мали оружја и муниција (со-

бирен пункт) 
Ова е просторот, односно собирниот пункт каде 

што се чуваат сите сортирани и спакувани во кутии ма-
ли оружја и муниција, чекајќи го секојдневниот транс-
порт до регионалниот складишен простор. 
Складишен простор за оружје (собирен пункт) 
Овој термин се однесува на привременото чува-

ње на оружјето во собирниот пункт. Овие оружја 
секојдневно ќе се пренесуваат до регионалниот скла-
дишен простор за оружје. 

 
Оперативен концепт 

Вовед 
Реализацијата на предвидувањата на Националната 

програма за собирање на оружјето и муницијата ќе за-
почне истовремено на целата територија на Македонија. 
Активностите за реализација на медиумската кам-

пања ќе започнат на 15 септември додека собирањето 
на оружјето на 01 ноември 2003 година. За да се обез-
бедат потребните ресурси таму каде што е потребно и 
за да персоналот се обучи навреме, потребно е да се из-
готви детален план на операции и истиот брзо да се ре-
ализира. Овој прирачник се осврнува на главните обла-
сти од интерес и се предлага тој да се користи како 
рамка за Националната програма. 
Краток опис на проектот на медиумската кампања. 
Во Република Македонија постои ургентна потреба 

од активности за намалување на понудата, побарувач-
ката и употребата на оружје, а заради намалување на 

несигурноста и на случаите на ненамерна смрт и по-
вреди меѓу граѓаните, како и заради поддршка на капа-
цитетот на државата во обезбедувањето на есенцијал-
ните услуги. 
Актуелниот процес инициран од страна на Владата 

на Република Македонија, што треба да кулминира со 
доброволно разоружување ќе придонесе во голема мер-
ка за враќање на довербата меѓу заедниците, ќе ја одве-
де Македонија еден чекор поблиску до безбедноста и 
стабилизацијата и ќе создаде услови за економско опо-
равување и одржлив развој. 
Правичноста и неутралноста се водечките принци-

пи во решавањето на безбедносните грижи на граѓани-
те, се со цел да се избегнат перцепциите дека една за-
едница е некоректно третирана или дека извлекува ко-
рист за сметка на другите. 
Конкретните цели се: 
1) да се даде поддршка на националната координа-

ција и на политиките за мало оружје; 
2) Да се осмисли и спроведе медиумска кампања 

ширум целата земја и да се оствари соработка со меди-
умите; 

3) да се обезбеди сензитивизација на заедницата и 
подигнување на свеста за социо-економските последи-
ци и трошоци од употребата, односно достапноста на 
малото и лесно оружје; 

4) да се вклучи граѓанското општество во реализи-
рање локални активности што ќе дејствуваат како под-
дршка на програмата; 

5) да се даде поддршка за изготвување стратегија за 
решавање на проблемот на прекуграничен шверц со 
оружје; 

6) да се информира локалното население за програ-
мите на амнестија за лицата кои поседуваат оружје што 
се одвиваат во соседните земји; 

7) да се осмисли и спроведе основна едукација за 
ризици; 

8) да се информира населението за модалитетите и 
постапките за собирање и легализација на оружјето и 

9) да се убедат граѓаните доброволно да го преда-
дат оружјето во собирните пунктови. 
Метод на собирање 
Фазата на собирање на оружјето ќе се засновува на 

постоечката структура на општините во Македонија, 
односно за вкупно 123 општини ќе се формираат 123 
локални комисии, одговорни за медиумска и друга 
кампања, како и за организација и собирање на оружје-
то на ниво на локалната самоуправа. Исто така, ќе се 
формираат и шест Регионални комисии со надлежност 
за координација на работата со локалните комисии на 
ниво на изборните единици. Седиштето на локалните 
комисии ќе биде на ниво на локалната самоуправа, до-
дека работната точка-пунктот за собирање на оружјето 
кое доброволно се предава од страна на граѓаните ќе го 
одреди локалната комисија согласно со упатството за 
работа на комисиите и овој прирачник. Седиштето на 
Регионалните комисии ќе биде на местата каде што ра-
ботеле државните изборни комисии (да се наведат 
местата). Заради ефикасно и безбедно спроведување на 
задачите од Националната програма, потребно е да се 
организира обука на регионалните и локалните коми-
сии во организација на оперативниот центар на Коор-
динативното тело. Покрај овие комисии, треба да се 
формираат и комисии за следење на уништувањето на 
собраното оружје, муниција и експлозивен материјал, 
како и професионални екипи за уништување на собра-
ното оружје, муниција и експлозивен материјал. Коми-
сиите за следење на уништувањето ќе ги оформи Коор-
динативното тело од лицата-секретари на локалните 
комисии, додека професионалните екипи ќе се оформат 
со решение на министрите за внатрешни работи и од-
брана составени од професионални лица со кои распо-
лагаат соодветните министерства за оваа работа. Регио-
налните и локалните комисии ќе работат во две насоки: 
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а) во планирањето и реализирањето на медиумската и 
друга кампања во реонот на одговорноста од 15 сеп-
тември до 15 декември и б) во реализирањето на соби-
рањето на доброволно предаденото оружје, муниција и 
експлозивните материи од 1 ноември до 15 декември. 
Собирањето на оружјето во секоја општина, од страна 
на локалните комисии ќе се реализира од 1 до 10 ноем-
ври и од 5 до 15 декември секој ден, додека во меѓувре-
ме еднаш неделно во секоја општина. 
Локални комисии за собирање на оружјето 
Специфичните задачи на членовите на комисијата 

за собирање на оружјето се наведени во поглавјето за 
опрема и персонал. Секоја комисија треба да има нај-
малку две обучени лица за ракување и контрола на 
оружјето, муницијата и експлозивниот материјал. Зара-
ди тоа, овие лица ќе се обезбедат со решение на соод-
ветните министерства од составот на воените и поли-
циските кадри, за што да се обезбеди стручна обука по 
посебен план, која ќе трае најмалку два дена во која ќе 
учествуваат и секретарите на локалните комисии. 
Би било добро членовите на локалните комисии да 

работат во друга општина, која не е истата онаа во која 
живеат, односно лицето обучено за оружје и муниција 
да работи надвор од неговата општина, бидејќи се 
предвидува ова лице да биде единственото кое ќе биде 
во директен контакт со јавноста. Овие мерки би помог-
нале во обезбедувањето на анонимноста на лицата кои 
го предаваат оружјето. Локалната комисија во соглас-
ност со Регионалната треба да го селектира собирниот 
пункт врз основа на нивните познавања на локалната 
ситуација, а треба да одиграат важна улога и во инфор-
мирањето на месните заедници за тоа кога, каде и како 
ќе се спроведува Националната програма за собирање 
на оружјето во нивната општина. За секоја локална ко-
мисија изготвено е Упатство за работа во кое се утвр-
дени критериумите за селекција на местото каде што ќе 
се собира оружјето, временски план со датуми кога во 
собирниот пункт ќе се собира оружјето. Освен тоа, ќе 
се дадат и примероци од потребните материјални ли-
сти, заверени имотни картони, евидентни картони, 
образец за давање дозвола за оружје за легализација и 
друга документација и инструкции за тоа како истите 
да се пополнат. За конкретното пополнување на оваа 
документација ќе се оспособат секретарите на локални-
те комисии за време на обуката на вториот ден на обу-
ката на локалните комисии. 
Организација, спроведување и контрола 
За ефикасна работа во спроведувањето на Нацио-

налната програма, потребна е ефрективна организација 
и контрола. Програмата содржана во овој документ ја 
лоцира организацијата, спроведувањето и контролата 
кај раководителот за организација, спроведувањето и 
контролата и во оперативиот центар. 

 
Организација, спроведување и контрола во рамки-
те на Националната програма за собирање на оруж-

јето, муницијата и експлозивните материи 
 
Вовед 
Co цел ефективно да се организира, спроведува и 

контролира и да се раководи со Програмата за собира-
ње на оружјето, мора да постои еден централен опера-
тивен центар кого ќе го опслужуваат кадри способни 
директно да комуницираат со сите организации за под-
дршка и комисии, органи и лица за собирање, чување и 
уништување на оружјето. Потребен е еден офицер за 
операции, кој ќе ги координира сите овие активности и 
ќе донесува одлуки под водството на Координативното 
тело и негов заменик. Овој оперативен центар треба да 
претставува централна точка за сите активности ди-
ректно поврзани со физичкото собирање на оружјето и 
муницијата. Добро би било офицерот за операции да 
биде назначен од Министерството за одбрана, а него-
виот заменик да биде од МВР. Назначувањето на офице-

рот за операции, треба да се направи што е можно по-
скоро, бидејќи формирањето на оперативниот центар и 
идентификувањето и ангажирањето на клучниот персо-
нал потпаѓа под негова надлежност. Офицерот за опера-
ции, исто така треба да одигра улога и во изготвувањето 
на глобалниот план за собирање на оружјето. 
Оперативен центар 
Оперативниот центар е местото од каде што ќе би-

дат контролирани сите активности поврзани со Програ-
мата за собирање на оружјето и во него ќе бидат сме-
стени претставниците на сите национални институции 
инволвирани во Програмата. Овој центар треба да ра-
боти во зградата на Парламентот, за што во одредена 
просторија да се инсталираат радио и телефонски вр-
ски, да се постават мапи и целокупна вообичаена опре-
ма за вакви центри. Кадрите ќе му се доделуваат на 
центарот постепено како тоа ќе го диктира нивото на 
задачата. Оперативниот центар ќе претставува цен-
трална точка преку која ќе комуницираат членовите на 
регионалните и локалните комисии. Во рамките на опе-
ративниот центар ќе делуваат следниве оддели: 

- Медиумска кампања 
Медиумската кампања за подигање на свеста за ре-

ализација на Националната програма ќе биде вклучена 
во рамките на Оперативниот центар. Co неа ќе раково-
ди МИА, а ќе биде вклучена и МРТВ. За реализација на 
медиумската кампања ќе бидат ангажирани: 

- новинар; 
- портпарол; 
- интернет менаџер и одговорен за дистрибуцијата   

на промотивните производи; 
- одговорно лице за соработка со локалните заедни-

ци, локалните комисии и невладините организации и 
технички советник (УНДП). 

- Телефонска линија за помош. Еден од елементите 
на кампањата за подигнување на јавната свест е воспо-
ставувањето на доверлива телефонска линија за помош, 
каде што граѓаните ќе можат да побараат објаснувања и 
совети во врска со прашањата поврзани со предавањето 
на оружјето. Оваа телефонска линија или линии за по-
мош треба да се воспостави веднаш штом кампањата за 
подигнување на јавната свест "премине во петта брзи-
на". Лицата кои ќе работат на овие линии треба да бидат 
обучени, а доколку побарувачката тоа го диктира, по-
требно ќе биде да се зголемат овие капацитети. Теле-
фонскиот деск треба да е лоциран на исто место како и 
офицерот за операции во случај на евентуални оператив-
ни импликации, како резултат на некој повик. 

- Комуникациска/радио-телефонска просторија. Сите 
контакти со местата за собирање на оружјето ќе се оства-
руваат преку радиотелефонската просторија. За сите евен-
туални инциденти или барања за логистичка поддршка ќе 
се известува користејќи ги радиотелефонските линии. До-
колку поради топографијата на земјата не е можно ди-
ректно да се комуницира со сите собирни места, во тој 
случај ќе мора да се воспостави синџир на станици за по-
вторна емисија или на сателитски телефони.  

- Полициска поддршка. Елементот на полициската 
поддршка ќе ги препраќа барањата од офицерот за опе-
рации до полициските единици. Главните задачи што 
се предвидуваат се обезбедување на собирните пункто-
ви и придружба на конвоите, како и други работи око-
лу јавниот ред поврзани со Програмата за собирање на 
оружјето. 

- Армиска поддршка. Се предвидува армијата да ја 
помогне операцијата на собирање на оружјето така што 
ќе обезбеди камиони и хеликоптери, како и сили за бр-
за реакција во случај на некој голем инцидент. За арми-
јата е можна улога и во заштитата на собирните места 
во зависност од тоа со колкави ресурси располага по-
лицијата.  

- Поддршка за отстранување на експлозивната бор-
бена техника. Овој деск може да биде дел или од арми-
скиот или од полицискиот оддел во зависност од тоа 
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Оперативниот центар го сочинуваат следните лица: кој ја обезбедува оваа поддршка. Како и да е, одговор-
ниот за овој деск треба да има стручна подготвеност и 
искуство во областа на отстранувањето на експлозив-
ната борбена техника. Овој оддел ќе биде задолжен за 
давање помош во врска со отстранување на експлозив-
ната борбена техника на собирните пунктови по бара-
ње на локалната или регионалната комисија, или на ба-
рање на граѓаните преку телефонската линија за по-
мош. Во однос на оваа поддршка, дополнителна помош 
може да биде побарана и од меѓународната заедница. 

1. Претседател на  
    Координативното тело                - 1 
2. Офицери за операции              - 2 (АРМ , МВР) 
3. Логистика               - 3 (АРМ) 
4. Медиумска кампања              - 7 (МИА и МРТВ) 
5. Армиска поддршка              - 2 (АРМ) 
6. Полициска поддршка              - 2 (МВР) 
7. Телефонска линија              - 2 (Собрание на РМ) 
8. Одговорен за комуникација       - 2 (МВР) 
9. Медицинска поддршка              - 2 (Мин. за здравство) - Логистичка поддршка. Овој деск треба да биде ра-

ководен од претставник на армијата и еден книговоди-
тел. Конкретната задача на овој деск ќе биде: увид врз 
одредените складишни капацитети одредени за оваа 
намена, обезбедување наредба и план за тоа од надлеж-
ните штабови и команди, тековното снабдување на ко-
мисиите за собирање на оружјето со материјали по-
требни на собирните пунктови, организација на транс-
портот и обезбедувањето и друго.  

    22 лица 
 

Места погодни да се користат како собирни пункто-
ви за мали и лесни оружја и опрема/персонал потре-

бен за нивно функционирање  
Изборот на место погодно за собирање мали и лесни 

оружја зависи од различни фактори, а најважен фактор е 
безбедноста. Кога ќе се каже безбедност, се мисли како 
на безбедноста на граѓаните, така и на безбедноста на 
комисиите за собирање на оружјето. Овој документ ги 
наведува принципите што треба да се почитуваат при 
изборот на место што ќе се користи како собирен пункт. 
Вториот дел дава преглед на опремата/персоналот и про-
цесите потребни за местото да функционира, додека за 
евиденцијата на оружјето се постапува на начинот како 
што е објаснето во Упатството за работа на регионални-
те и локалните комисии, со тоа што оружјето и муници-
јата забележувајќи го називот ќе се заведува по број на 
парчиња ако е спакувана, а во килограми ако е растуре-
на. За ова ќе одлучува комисијата на лице место. Експ-
лоз вот ќе се заведува по тежина. 

- Медицинска поддршка. Задача на овој деск ќе би-
де да обезбеди постоење на целата потребна медицин-
ска поддршка на лице место, како и тоа сите институ-
ции да бидат запознати со процедурата за итна меди-
цинска евакуација. Сите расположливи медицински ре-
сурси ќе бидат под контрола на овој деск, а меѓународ-
ните капацитети што стојат на располагање на Програ-
мата треба да бидат канализирани преку овој оддел. 

- Технички советник. Се надеваме дека до момен-
тот на започнување на фазата на собирање на оружјето, 
улогата на УНДП (САЦИМ), ќе се намали до тој сте-
пен што овој оддел нема да го опслужува персонал. и

 - Меѓународни организации. Се уште не е јасно до 
кој степен меѓународната заедница ќе биде директно 
инволвирана во фазата на собирање на оружјето, но се 
смета за веројатно дека таа ќе добие барање за: опрема 
за отстранување на експлозивната борбена техника, 
монитори, логистичка поддршка и индиректна воена, 
односно полициска поддршка. Кредибилитетот на Про-
грамата би бил зајакнат доколку меѓународната заед-
ница е застапена како набљудувач на сите нивоа. Ова 
може да биде или деск што ќе го опслужува персонал, 
или само една листа со телефонски броеви што офице-
рот за операции би ја користел за да добие помош од 
меѓународната заедница според потребите. 

Безбедност  
Најголемиот ризик по безбедноста на едно собирно 

место е муницијата или експлозивите што се предаваат. 
Во нормални услови, муницијата е дизајнирана така што 
ќе биде што е можно побезбедна до моментот на употре-
ба. Меѓутоа, за муницијата која се предава не е сигурно 
дека била чувана под идеални услови. Од искуството, 
исто така знаеме дека граѓаните предаваат и предмети 
што се сметаат за опасни. Такви предмети се на пример, 
мини што се закопуваат во земја испалени и неексплоди-
рани гранати и муниција на која поради лошите услови на 
чување состојбата се влошила до степен што експлозив-
ното полнење станало чувствително. Co цел да се мини-
мизира ризикот од неочекувана експлозија, усвоени се 
следниве постапки. По пристигнувањето на место за со-
бирање на оружјето, граѓанинот што предава некој пред-
мет ќе биде пречекан од соодветно обучено лице кое ќе 
може да го идентификува и видот на муницијата и нејзи-
ната веројатна состојба. Доколку обученото лице смета 
дека состојбата на муницијата не претставува закана по 
безбедноста, во тој случај муницијата се сместува во прет-
ходно определено место заедно со муниција од сличен 
вид. Доколку предметот се смета за премногу опасен за 
транспорт, во тој случај лицето кое го предава предметот 
го упатуваат кон друго однапред определено место резер-
вирано за спроведување постапки за обезбедување. Најле-
сен начин за обезбедување на безбедноста на едно непер-
манентно место е преку ограничување на количината 
експлозиви во еден куп и преку држење на куповите и ли-
цата присутни на овие пунктови на определено растоја-
ние. Основата за воспоставување безбедност на ваквите 
места ја сочинуваат контролата на предметите што се пре-
даваат, одвојување на компонентите на експлозивите и на 
присутните лица од експлозивите и на оружјето од муни-
цијата. Собирниот пункт треба да биде оддалечен најмал-
ку 500 метри од најблиското населено место. 

 
Шематски приказ на организацијата, спроведување-

то и контролатата во фазата на медиумската кампања и 
собирање на оружјето и муницијата 

 

 
Пристапност  

Собирниот пункт треба да е блиску до главните 
концентрации на луѓето што ги опслужува. За да биде 
ефективен, тој треба да е лоциран на погодно место за 
луѓето кои ќе го користат. Во случај на очигледен кон-
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фликт меѓу безбедноста и пристапноста, безбедноста 
треба секогаш да биде примарна. До собирниот пункт 
треба да има пристап по пат и да постои место погодно 
за паркирање камиони. 

 
Услови во врска со локацијата  

Локацијата треба да содржи три посебни места во 
растојание кое обезбедува експлозијата во едното од 
нив да не влијае врз другите, а тие се: 

- Собирно место. Собирното место треба да е лока-
ција со површина околу 200м х 200м. Тоа место треба 
да е рамно, со добра дренажа и да е во состојба да из-
држи континуиран сообраќај и паркинг на камиони од 
средна големина.  Треба да е барем 500м од најблиска-
та зграда со станари. He  треба да  има далноводи  кои  
поминуваат  над таа површина. 

- Место за држење на несигурна муниција. Место за 
држење на несигурната муниција е локација која се нао-
ѓа нормално на собирното место и тоа е оддалечено око-
лу 150м од местото каде што комисијата работи.  Секоја 
муниција која ќе биде вратена во собирното место, но 
што ќе биде по контролата оценето како несигурно за 
ракување, транспортирањето или чувањето ќе биде ста-
вено во ова место за да биде понатаму и уништена. 

- Место за итна евакуација. Местото за итна евакуа-
ција е место кое ќе биде во состојба да собере слетува-
ње на хеликоптер и како такво тоа треба да е рамно и 
без речки (како дрвја, итн). п

 
Список на опрема за собирните места  

За секое собирно место како дополнение на работи-
те кои ќе бидат потребни за поддршка на персоналот 
при нивното извршување, набљудување и чување на 
собирните места, потребни се следниве средства: 

- Знаци (за местото на спроведување). Треба да се 
изготват знаци за секој собирен пункт кои ќе ги обезбе-
дат следниве информации: точната локација на собир-
ното место, датумите и времето кога ќе се одржи соби-
рањето и бројот на телефонската инфо линија за дава-
ње на одговори. Овие знаци треба да се постават околу 
еден месец пред периодот на собирањето. 

- Знаци (на самото место). Ќе има потреба од знаци 
поставени на собирното место за народот да биде упатен. 
Тие треба да содржат, знак кој ќе го означи местото како 
собирен пункт, знак кој го означува просторот за пречек 
(рецепција), знак кој го означува местото за предавање на 
оружјата, знак кој го означува местото за предавање на 
муницијата и знак кој го означува местото на ЕОД.  

- Лента во боја и столбови. Секојпат кога на место-
то се извршуваат активности за собирање треба да се 
постават столбови кои ќе бидат поврзани со лента за 
луѓето да може да имаат патоказ кон одредените места. 

- Работни станици (Џ.З.). Постојат три посебни ра-
ботни места внатре во собирното место за кои треба да 
постои кадар, за две од нив има потреба да се создадат 
работни услови за службеници. За овие работни стани-
ци ќе има потреба од маси, столици и конструкција за 
заштита од временските услови. 

- Прибор за собирање на муниција до 12,7мм. Под 
овој наслов го даваме списокот на артиклите кои се по-
требни за собирање, попишување и пакување на собра-
ната муниција до 12,7 мм. 

1. Метални кутии во кои ќе се става собраната му-
ниција, во најдобри услови овие кутии треба да се 
слични на оние кои ги користи армијата за чување на 
својата муниција до 12,7 мм. Металните кутии треба 
претходно да бидат бојадисани за да може да се одреди 
типот на муницијата до 12,7 мм содржана во кутијата 
(на пример, сина кутија може да наведува на содржина 
од реденици кои достигнуваат голема брзина). 

2. Материјали за обележување/етикетирање. Кути-
јата собраната муниција до 12,7 мм ќе треба да се обе-
лежи и да содржи информации од типот на тежината, 
квантитетот, типот и собирното место. Важно е обеле-
жувањето да биде отпорно на вода и доволно масивно 
за да може да издржи абење. 

3. Ваги за мерење на цели кутии. 
4. Документација за сметководство. Еден тип на ре-

гистрација за попишување на собраната муниција, до-
кументација која ќе биде ставена заедно со муницијата 
12,7мм на нејзиниот пат во ланецот на собирање. 

5. Магацини за кратко чување. Во периодот кога со-
бирното место ќе функционира треба да постои простор 
каде што муницијата до 12,7 мм која била попишана и 
која била распоредена ќе може да се сочува пред днев-
ното испорачување до регионалното место за чување на 
истата. Во најдобар случај ова место треба да е возило 
трактор, меѓутоа може да е и кое било друго место кое 
ќе биде покриено и заштитено од временските услови. 

- Прибор за собирање на мало оружје (МО). Под 
овој наслов го даваме списокот на артиклите кои се по-
требни за собирање, попишување и пакување на собра-
ното мало оружје (МО). 

1. Материјали   за   обележување/етикетирање. Обе-
лежување   на оружјето ќе се врши така што на одреден 
погоден дел на оружјето ке се запишува со мрсна боја 
или водоотпорен фломастер бројот на документот/ма-
теријалната листа во која е заведено оружјето и 
редниот број на оружјето заведен во документот. 

2. Документација за сметководство. Еден тип на ре-
гистрација за попишување  на собраното  оружје,  до-
кументација  која  ќе биде ставена заедно со оружјето 
низ целото траење на прибирањето на истото. 

3. Магацини за кратко чување. Во периодот кога со-
бирното место ќе функционира треба да постои простор 
каде оружјето кое веќе било попишано и кое веќе било 
распоредено ќе може да се сочува пред дневното  испо-
рачување  до  регионалното  место за  чување  на оруж-
јето.  Во најдобар случај ова место треба да е возило-
трактор, меѓутоа може да е и кое било друго место кое 
ќе биде покриено и заштитено од временските услови. 

- Комуникации. Треба да постои опрема за комуни-
кација која ќе обезбеди контакт со централната канце-
ларија за операции, на единици на  полицијата  или  ар-
мијата кои се одредени да делуваат како директна под-
дршка на одредено собирно место. 

 
Услови во врска со кадарот  

Постојат цела лепеза на работи, кои треба да се из-
вршат на еден собирен пункт кои бараат различни ве-
штини; овие вештини се дадени во долниот список кој 
го следи развојот на настаните кога едно парче е преда-
дено од страна на некое лице. За секој човек од персо-
налот постои кратко објаснување за работите што 
тој/таа треба да ги изврши. 

- Лице за прием на оружје и муниција (ЛОМ). Први-
от човек кој доаѓа во контакт со лицето кое предава/пре-
даденото парче е лицето за прием на муниција, причина-
та за ова е тоа дека парчето треба да биде идентификува-
но, не до таму да се знае одредениот број на моделот на 
истото, туку да се одреди неговата состојба. Должност е 
на лицето за муниција да реши дали едно парче е сигур-
но за ракување, чување и транспорт. Ако парчето е 
оружје, откога ЛМ ќе потврди дека оружјето не е полно 
тогаш тоа се предава на Собирачот на мало оружје 
(СМО). Ако  муницијата е  муниција до 12,7мм,  тогаш  
таа се  предава  на Собирачот на муниција до 12,7 мм. 
Ако муницијата не е над 12,7мм тогаш таа ќе остане под 
контрола на ЛОМ, кој ќе спроведе ако треба други до-
полнителни работи за пакување за да се осигурува муни-
цијата за понатаму да биде пренесена и зачувана. 

- Собирач на мало оружје (СМО). Работата на СМО 
е да го попише оружјето кое се предава според форма-
тот кој е пропишан од страна на програмата, попишу-
вањето може да содржи обележување на оружјето на 
начин на кој ќе се издвои истото и леснс ќе може да се 
идентификува подоцна. Откако ќе биде попишано 
оружјето паѓа под одговорност на Одделот на Собира-
чот на мало оружје за кој тој се потпишал и извршил 
примо-предавање. 
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- Собирач на муниција до 12,7мм (CM 12,7мм). Ова 
лице има задача на распоредување на предадената му-
ниција до 12,7 мм според начинот пропишан во програ-
мата, а ова може да биде според бројот, типот или ком-
бинација на овие две работи. Каква и да е методата CM 
12,7 мм e одговорно за попишувањето и подготовката 
за транспортирањето и чувањето на муницијата за мало 
оружје, ова обично вклучува задачи од типот на отпа-
кување на завиткана муниција и ставање на истата со 
муницијата која веќе е попишана. 

- Секретар на Локалната комисија. Ја води матери-
јално-финансиската и административната работа на ко-
мисијата. 

- Претседател на Локалната комисија. Претседател 
на Локалната комисија е лице одговорно за осигурува-
ње дека сигурносните мерки се следат и дека собирно-
то место функционира ефикасно. Командантот на ти-
мот, исто така треба да ги контролира и комуникации-
те. Членови кои не се дел од Локалната комисија. Во 
зависност од условите според кои Локалната комисија 
функционира може да постои и дополнителен персонал 
кој ќе биде присутен во собирното место, a чии функ-
ции не се директно поврзани со собирањето на САЛЊ, 
меѓутоа кои во секој случај даваат придонес во Програ-
мата за собирање. Овој персонал ќе вклучува: 

- Персонал за заштита. Во зависност од местото ка-
де што е лоцирано собирното место треба да постои 
некаква форма на заштита од физички напади. 

- Персонал за набљудување. Препорачливо е да по-
стојат независни набљудувачи за подоцна да можат да 
потврдат дека собирањето било извршено на начин кој 
првично бил замислен, овие набљудувачи можат да би-
дат од земјата или од странство. 

- Медицински персонал. Во зависност од локацијата 
на собирното место и процедурите за итна медицинска 
евакуација може да постои потреба за медицинско лице. 

- Персонал за поддршка. По потреба можат да се 
вклучат возачи и општи работници, а природата и ти-
пот на работата Локалната комисија ќе ги одредува 
според локалните услови. 

 
Тек на работа на собирното место  

Собирното место треба да биде одредено во соглас-
ност со шематскиот дијаграм даден во Додаток Ц 
(Анекс Ц). 
Место за прием 
Местото за прием (Рецепција) треба да го содржи 

лицето за прием на оружје и муниција, а собирачот на 
муниција е негов помошник. Лицата кои доброволно 
сакаат да го предадат оружјето, муницијата или експ-
лозивните материјали според законот треба да бидат 
упатувани кон работната точка-пунктот за прием со по-
мош на знаците и ленти. 
Оружје. Оружјето што го донесуваат граѓаните го 

прима лицето за прием на оружје и муниција од соста-
вот на комисијата на безбедна оддалеченост. 
По примањето на оружјето, лицето за прием, откако 

ќе го оддалечи лицето кое го донело оружјето, започну-
ва со вршење на технички преглед на оружјето, при што 
го контролира дали е празно, а ако е мина дали е разору-
жана, односно дали има на неа поставена запалка. Овој 
вид на оружје може да биде пријавено на одредениот 
пункт без истото да се носи и предава на локалната ко-
мисија. Откога ќе се констатира во врска со оружјето де-
ка се е безбедно по неговиот живот и животот на други-
те околу него, лицето за прием, на секретарот на локал-
ната комисија, гласно му ја диктира содржината за по-
полнување на соодветниот формулар- материјална листа 
за применото оружје, a секретарот веднаш ги внесува во 
документот, а потоа отвора евидентен материјален кар-
тон за секој вид оружје посебно и ја оформува докумен-
тацијата за материјално книговодство која ја потпишува 
Локалната комисија, со која после се задолжува ракува-
чот на магацинот, кој ќе ги чува средствата, до предава-
ње на комисијата за уништување. 

Муниција до 12,7 мм. Кога се предава муницијата до 
12,7 мм лицето за оружје и муниција мора да биде убе-
дено дека муницијата е сигурна за пренос, ова во повеќе-
то случаи треба да вклучува проверка на присуство на 
ракетно гориво или присуство на иглична муниција, ка-
кви и да било други кутии со неосигурана муниција тре-
ба претпазливо да се прегледаат за да се осигурува при-
суството единствено на муницијата до 12,7 мм. Кога 
инспекцијата веќе ќе биде извршена тогаш помошникот 
ќе ја однесе муницијата до 12,7 мм на местото за реги-
страција на муниција до 12,7 мм. Муниција која не е за 
мало оружје. Најголема потенцијална закана за сигурно-
ста претставува муницијата која не е од типот муниција 
до 12,7 мм. Претходното искуство ни покажува дека ли-
цата членови на јавноста кои вршат предавање го кори-
стат периодот назначен во законот за да се ослободат од 
експлозивно тешко вооружување до кое дошле поради 
какви и да било причини. Овие парчиња вклучуваат пол-
ни и живи нагазни мини, слепи касетни бомби и тешко 
кородирана муниција. На места каде што парче муници-
ја се предава и кога тоа парче изгледа потенцијално 
опасно и кога не можат да се спроведат мерки на лице 
место за да се разреши ситуацијата, т.е. во случаи на 
расфрлани игли за гранати, во тој случај лицето кое го 
предава парчето треба да му се дадат инструкции како 
да го однесе парчето на сигурното место за муниција и 
да му се каже да го стави нежно на земја. Сите парчиња 
кои поминале низ инспекција за нивната сигурност од 
страна на лицето за оружје и муниција и кои биле со на-
од дека се сигурни за ракување, чување и транспорт во 
тој случај се пренесуваат до местото за регистрации на 
муницијата која не е за мало оружје. Парчиња кои не се 
муниција. Постои можност за предавање на парчињата 
кои не се во директна врска со Програмата за собирање, 
тука ги вклучуваме празните шаржери, празни кутии за 
муниција и делови од оружје. Сите тие парчиња треба да 
се соберат и треба да се тргнат од местото од страна на 
комисијата за собирање. Деловите од оружјето или допол-
нителнителните аксесоари на оружјето да се третираат ка-
ко оружје кое треба да се уништува, но не треба да се по-
пишува. Сите други видови на пакување треба да се тре-
тираат како воен отпад. Место за регистрирање на оружје-
то. Клупа и столици каде што работи секретарот на коми-
сијата. Место за чување на оружјето (на Собирното ме-
сто). Ова е место поставено на страна внатре во пунктот 
за собирање и е место за привремено чување на оружјето 
кое чека на дневното транспортирање до регионалното 
складиште за чување на оружјето. Во идеални услови ова 
треба да е возило-трактор или покриено место. 
Оружјето што е предмет на легализација се чува  во 

сандаци посебно одбележани се до неговото дневно 
транспортирање, а пред транспортирањето се прави 
дневен записник за применото оружје, што го потпи-
шуваат сите членови на локалните комисии. Место за 
регистрирање на муницијата 
Во местото за собирање на муницијата работи соби-

рачот на муницијата. Негова работа е да ги попишува 
парчињата муниција кои влегле во ланецот на предава-
ње. Во текот на работата тој има две места за регистра-
ција во оваа работна точка, една за попишување на му-
ницијата до 12,7 мм и една за попишување на сите дру-
ги парчиња муниција. Муницијата до 12,7 мм се беле-
жи или по број (кога може лесно да се одреди или кога 
е познато), или според тежината кога голем број на му-
ниција се предава. Муницијата до 12,7 мм треба да се 
сортира според категориите кои се дадени во списокот 
на Додатокот Б, не смее да се прави никаков обид да се 
бројат големи количини на т.н. расфрлана муниција би-
дејќи целата муниција до 12,7 мм на крајот ќе се мери 
и ќе се пресметува за да се дојде до приближната вред-
ност. Муницијата која не е за мало оружје треба пози-
тивно да биде идентификувана од страна на ЛОМ за 
муниција кој работи на местото за прием, описот кој 
тој го дал за парчето муниција треба да е описот кој ќе 
се користи во регистарот. 



18 септември 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 59 - Стр. 33 
 
Муницијата потоа се пренесува до одреденото ме-

сто кое служи како магацин за чување на истото. 
Место за чување на муницијата до 12,7 мм 
Кога муницијата до 12,7 мм се пренесува до ова ме-

сто, кутиите со делови ќе се чуваат во согласност со ка-
тегориите кои се дадени во Додатокот Б, а исто така 
муницијата може да се спојува за на крајот да се фор-
мираат цели кутии. Кутиите треба да се редат според 
типот за да го олеснат крајниот попис. 
Место за чување на муницијата 
Кога муницијата веќе поминала низ регистрација 

таа треба да се пренесе до одредено привремено место 
за чување, од каде што таа ќе чека да биде понатаму 
транспортирана до регионалното складиште за чување. 
За да се намали ризикот за персоналот на собирното 
место, муницијата треба да биде издвоена од страна на 
специјална дивизија за штети и понатаму да биде ста-
вена во магацин кој има покрив. Списокот на дивизии 
за штети може да се најде во Додатокот Е. 
Дејствија за поднесување барање и прием на оружје 

за легализација 
Кога ќе се донесе оружјето за легализација, на пунк-

тот се пополнува барање (образец) со пропишаните со 
закон податоци и на подносителот му се објаснува пона-
тамошната постапка за легализација (што подразбира 
известување на подносителот на барањето дека во по-
драчната единица на МВР според местото на живеење, 
кај референтот за оружје треба да достави уверение за 
неосудуваност издадено од надлежен суд и администра-
тивни таксени марки во износ од 250 денари). За преда-
деното оружје му се издава потврда на подносителот, а 
оружјето се евидентира во листата за евиденции. 

 
Т ранспорт на предаденото оружје и муниција 
На крајот од работниот ден, целото оружје и муни-

цијата кои биле собрани треба да се транспортираат во 
безбедни складишни локации на АРМ, каде што е тоа 
можно, тоа треба да се направи во одделни возила. Во-
зилата треба да се обезбедени од вооружена придруж-
ба. Секое возило кое транспортира експлозиви треба да 
има исправен апарат за гасење на пожар, возилото не 
треба да има било какви механички дефекти и систе-
мот за издувни гасови треба исправно да функционира. 
Забрането е да се пуши во возилото или во радиус од 
20 м од возилото. 

 
Дејства кои треба да се преземат пред транспорти-
рање на предадената надкалибарска муниција  

(над 12,7мм)  
Кога собирниот пункт ќе се затвори за јавноста, врз 

предадената муниција која треба да се транспортира и 
складира треба да се изврши визуелна инспекција и да 
се утврди дека е безбедна за транспорт од страна на ли-
цето за оружје и муниција. Во текот на процесот на со-
бирање, се води материјална листа на предадена надка-
либарска муниција, при што копијата на оваа матери-
јална листа ќе биде проследена со следнава изјава: Јас, 
______(име и презиме со печатни букви) со ова потвр-
дувам дека муницијата која е наведена претходно е 
безбедна за  ракување, транспортирање и складирање. 
Датум _______ и потпис __________. 
Оваа потврда ќе ја придружува муницијата до реги-

оналното складиште и ќе биде заедно со документите 
за евиденција, што подразбира дека при секоја фаза ко-
ја носи промена на одговорното лице документираното 
количество ќе се проверува во однос на физичкото ко-
личество. Во општинскиот регистар на предадена му-
ниција ќе се потврди дека количествата на муниција 
наведени на потврдата за безбеден транспорт биле 
транспортирани. Одговорното лице-ракувачот на скла-
диштето кое ја прима и придружува муницијата ќе се 
потпише како потврда на ова кога ќе утврди дека коли-
чествата се совпаѓаат. Ако за потребите на транспорт и 
складирање муницијата треба да се пакува во контејне-

ри, тогаш треба да се преземат сите можни мерки да се 
пакува муниција од иста ризична група со слична на 
неа муниција. Во никој случај не треба да се пакуваат 
детонатори во ист контејнер со друга муниција. 

 
Дејства кои треба да се преземат пред транспорти-

рање на предадената муниција до 12,7 мм 
 

При собирањето на малокалибарската муниција, таа 
треба да се сортира според тип (види Анекс Б), а сите 
одвишни материјали за пакување треба да се отстранат. 
Во материјалната листа треба да се наведат фактичките 
количества на предадени парчиња муниција каде што е 
тоа применливо, додека пак поголемите количества на 
распакувана муниција може да се внесат во регистарот 
според тежината. Кога ќе се заврши со сите активности 
за собирање за дадениот ден, тогаш треба да се одреди 
вкупната тежина на секој тип муниција (Анекс Б) и да 
се издаде материјална листа која го идентификува се-
кој тип на муниција според тежината. Оваа потврда 
треба да биде проследена со следнава содржина: 
Јас,______(име со печатни букви) со ова потврдувам 

дека муницијата  која е  наведена  претходно е безбедна 
за  ракување, транспортирање и складирање. Датум 
_______ и потпис_________. Оваа потврда ќе ја придру-
жува муницијата до регионалното складиште и ќе служи 
како документ за евиденција со другите, што подразбира 
дека при секоја фаза која носи промена на одговорното 
лице документираното количество ќе се проверува во 
однос на физичкото количество. Во општинскиот реги-
стар на предадена муниција ќе се даде потврда дека ко-
личествата на муниција наведени во материјалната ли-
ста и потврдата за безбеден транспорт биле транспорти-
рани. Одговорното лице-ракувачот кој ја прима или при-
дружува муницијата ќе се потпише како потврда на ова 
кога ќе утврди дека количествата се совпаѓаат. 

 
Дејства кои треба да се преземат пред транспорти-

рање на предаденото оружје 
 

Кога сите акгивности за собирање се завршени за 
дадениот ден, тогаш треба да се провери дали на сите 
предадени оружја е напишана идентификувачка етике-
та, а вкупното количество треба да се спореди со мате-
ријалните листи и материјалните картони за да се про-
вери дали количествата се совпаѓаат. Сите несогласу-
вања кои ќе се јават треба да се испитаат и коригираат 
во оваа фаза. Кога количествата се совпаѓаат, треба да 
се подготви копија на материјални листи кои ќе служат 
како документ за евиденција кои ќе бидат испратени 
заедно со пратката, материјалните листи треба да бидат 
потпишани од одговорното лице-ракувачот кое го при-
ма оружјето на чување во регионалниот магацин за 
складирање. 

 
Начин на транспорт, примопредавање во магацин и 
чување на оружјето за легализација до завршување 

на управната постапка 
 Оружјето за легализација се транспортира со возило 

на МВР до надлежниот орган на МВР, по место на живе-
ење на подносителот на барањето и се предава на чува-
ње во магацин до завршување на управната постапка. За 
извршеното примопредавање се изготвува записник. 

 
Комуникација  

Комуникацијата е виталната нишка која ќе ја држи 
оваа програма заедно. Постојат голем број на различни 
канали на комуникација, при што некои се поважни од 
другите. Подолу се наведени различните насоки и нив-
ната важност: 

- Локална комисија - Регионална комисија- Операти-
вен центар и обратно. Оваа врска идеално би требало да 
се одржува преку радио, но би била доволна и врска пре-
ку мобилен/сателитски телефон. Сите локални комисии 
е потребно да бидат во контакт со своите регионални ко-
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мисии и оперативниот центар со цел оперативниот цен-
тар да биде известен за моменталната ситуација. Посто-
јат Оперативни причини како што се медицински итен 
случај, сообраќајна несреќа, напад на одредена локална 
комисија, барање стручна екипа да интервенира во слу-
чај на опасен предмет или лоши временски услови кои 
го спречуваат воспоставувањето на работната точка од 
страна на Локалната комисија. Исто така, постојат и ад-
министративни причини како што се потребата за додат-
но снабдување со опрема заради исклучителна побару-
вачка (т.е. повеќе кутии) или потреба од додатен персо-
нал за справување со додатен обем на работа. Локалната 
комисија, исто така треба да го информира Оперативни-
от центар за деталите на нивните движења, кога ја напу-
штаат нивната базна локација, кога пристигнуваат во 
точката за собирање, кога е отворена работната точка за 
собирање на оружје за јавноста, а кога е затворена, кога 
Локалната комисија заминува кон регионалното склади-
ште, кога пристигнуваат и заминуваат од регионалното 
депо и кога се враќаат во базата и кога планираат да го 
завршат работниот ден. Оперативниот центар е потреб-
но да води евиденција за локацијата и статусот на сите 
локални комисии кои оперираат.  

- Јавност-Оперативен центар- Јавност. Оваа врска 
ќе се одржува преку доверлива телефонска линија која 
ќе биде воспоставена за да се овозможи јавен пристап 
до информациите за постапката на предавање на оруж-
јето и муницијата, јавноста треба да се поттикне да го 
искористи ова средство за комуникација за да го ин-
формираат оперативниот центар за потенцијално опас-
на муниција која тие би сакале да ја предадат, но која 
не би сакале да ја транспортираат.  

- Оперативен центар-Агенции-Оперативен центар. 
Првично, оваа врска ќе се одржува усно директно со 
претставништвата на различните државни органи во 
оперативниот пункт, меѓутоа ако е потребна одредена 
услуга, тогаш тоа ќе биде пренесено до извршниот од-
дел на државниот орган преку телефон или радио. 
Овие барања можат да вклучат, но и не се ограничени 
само на итна медицинска грижа, замена на дефектно 
возило или пак општината да побара присуство на ме-
ѓународен посматрач во собирниот пункт. 

- Оперативен центар - Влада - Оперативен центар. 
Ова најверојатно би требало да биде во форма на се-
којдневно известување од страна на Оперативниот цен-
тар на органите на Владата кои ги обезбедуваат ресур-
сите и на тимот за јавна информираност. 

 
Мониторирање 
Овој дел се однесува исклучиво за граѓаните на Репуб-

лика Македонија, домашните или меѓународните невла-
дини организации, граѓански асоцијации и слично кои се 
заинтересирани, односно сакаат да дадат нивен придонес 
во собирањето на оружјето. Во овој дел не се вклучени и 
организациите кои спаѓаат во рамките на меѓународната 
заедница со кои треба да се потпише посебен договор со 
Националното координативно тело, односно Владата како 
дел од нивниот мандат во оваа програма. 
Регистрација/Акредитација 
Физичките лица, невладините организации, граѓан-

ските здруженија и слично, можат да побараат од Нацио-
налното кординативно тело да го следат собирањето и тоа 
на локално, регионално или национално ниво. За да се до-
бие акредитација треба да се достави следново: 

1) две слики; 
2) име, презиме и адреса на живеење; 
3) копија од личната карта; 
4) име и адреса на организацијата која ја претставу-

ваат (ако има) и 
5) местото каде сака да се изврши мониторирање 

(не смее да се мониторира во општината во која лицето 
живее). 
Услови за делување на мониторот: 
1) ова е неплатена функција; 

2) мониторот може да мониторира само во собир-
ните места за кои има акредитација; 

3) мониторот штом доаѓа во пунктот треба да се 
претстави и на видно место да ја носи акредитацијата; 

4) мониторот не смее да ракува со оружјето; 
5) мониторот не треба да разговара со лицата кои 

предаваат оружје освен ако тие не го направат тоа први; 
6) мониторот сите примедби, коментари кои ги има 

треба да ги внесе во извештајот за мониторирање кој ќе 
му биде даден од страна на НКТ; 

7) мониторот не смее да го слика местото каде што 
се собира доброволното предадено оружје и 

8) мониторот не смее да постапи спротивно на на-
челата на овој прирачник, доколку тоа се случи ќе му 
биде одземено правото за мониторирање. 

 
Анекс А. Евиденција  

Ору је ж 
За оружјето кое ќе биде собрано во рамките на оваа 

програма треба да се води евиденција од моментот на 
неговото предавање до неговото конечно уништување. 
Елементарен минимум би опфаќал евидентирање на ге-
неричкиот тип и броевите на тој тип, без, ако е тоа 
можно, да се создаде цел куп документација, при што 
би било од голема полза да се идентификуваат точниот 
тип и модификации на моделот. Земајќи ги предвид 
планираниот број на собирни центри, нереално е да се 
очекува дека секој собирен пункт ќе има пристап до 
личност која ќе може да ги идентификува сите видови 
на оружја кои ќе бидат предадени или да обезбеди 
идентификациска брошура која ќе ги опфати сите мож-
ни случаи. Затоа се предлага во секој собирен пункт 
кога се предава оружје да се идентификува според по-
важни групи на типови оружје, т.е. рачно оружје, пу-
шка, автоматско оружје, итн. Се води евиденција во 
материјална листа и материјален имотен картон кој ќе 
биде единствен за односниот собирен пункт за групата 
на типот на оружјето и за сите дадени сериски броеви. 
На оружјето со бела мрсна боја или се лепи етикета на 
која се дадени единствениот регистарски број кој му е 
доделен и бројот на материјалната листа, со што оруж-
јето позитивно се идентификува и се внесува во базата 
на податоци во компјутерската-евиденција што ќе ја 
води одговорниот за логистика, односно книговодите-
лот за централно материјално книговодство. Дополни-
телните информации се запишуваат на етикетата која е 
залепена на оружјето. Кога се извршува конечното 
унишување на оружјето, екипата за уништување го 
проверува единственист регистарски број на оружјето 
во материјалната листа на оружја кој тој/таа треба да го 
уништат, кога се завршува со уништувањето екипата за 
уништување и комисијата која го следи уништувањето 
се потпишуваат за да потврдат дека уништувањето на 
оружјето е извршено. 

 
Муниција до 12,7 мм (MK до 12,7 мм)  

Евидентирањето на малокалибарската муниција кога 
се собира во различни количини и состојби најдобро се 
извршува според тежината. Co цел да се добие задоволи-
телно точен однос тежина/количество, муницијата треба 
да се сортира по типови, на пример, голема брзина на 
истрелување, мала брзина на истрелување, сачма итн. 
Овој начин на сортирање исто така може да помогне при 
конечниот метод на уништување. Ова сортирање најдо-
бро е да се извршува при мали количества на поединечни-
те собирни пунктови, при што повторно треба да се отво-
ри материјална листа и материјален имотен картон во кој 
ќе бидат наведени поединечните трансакции (според ко-
личество каде што е тоа возможно) и типот. На крајот од 
работниот ден, различните типови на муниција се мерат и 
се затвораат материјални листи наведувајќи ја тежината 
на муницијата која се предава според нивниот тип. Сите 
поголеми количества на муниција која или не е сортирана 
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или е во оригиналната амбалажа може да се предаде на 
овој начин под услов ако се внесе во материјалната листа 
и имотниот картон со одредена форма на идентификација, 
оваа муниција ќе биде потребно соодветно да се сортира 
пред конечко да биде уништена. Бидејќи ризиците повр-
зани со складирањето, транспортот и ракувањето со му-
ниција од калибар до 12,7 мм ce минимални, би требало 
да е возможно да се изврши основна обука на персоналот 
на локалните и регионалните комисии пред започнување-
то на фазата на собирањето на оружјето и муницијата. 

Овој прирачник влегува во сила веднаш по негово-
то донесување, а ќе се објави во "Службен весник на 
Република Македонија". 

 
        Бр. 07-3020/26              Координативно тело  
4 септември 2003 година                      Претседател, 
             Скопје   Г`зим Острени, с.р. 

___________ 
1335. 
   Анекс Б. Сортирање на предадената муниција до 

12,7 мм В О Д И Ч 
ЗА ЛОКАЛНИТЕ КОМИСИИ ЗА ДОБРОВОЛНО 
ПРЕДАВАЊЕ И СОБИРАЊЕ ОГНЕНО ОРУЖЈЕ, 
МУНИЦИЈА И ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ И ПРО-
МОЦИЈА НА ПЛАНОТ ЗА КАМПАЊА ЗА ПОДИ-
ГАЊЕ HA CBECTA ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАЦИО-
НАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА 
ОПШТАТА СИГУРНОСТ ПРЕКУ ДОБРОВОЛНО 
ПРЕДАВАЊЕ НА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ, МУНИЦИЈА  

Co цел да се овозможи поедноставен метод за еви-
дентирање и со цел да се подготви муниција од калибар 
до 12,7 мм за уништување, муницијата треба да се сор-
тира во мали метални кутии според следниве типови: 

22 ЛР, за пиштол и малокалибарска пушка; 
6,35 мм за пиштол; 
7,62 мм за пиштол и автомат; 
7,62 мм за АП и ПАП; 

И ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ 7,9 мм за пушка и пушкомитралез; 
 8,57 мм за карабин; 
 9 мм за пиштол и автомат, кратка/долга; 
 12(45)за пиштол; 
 12,5 мм; 
 12,7 мм и 
 сачми. 
 Анекс В. Шематски приказ на собирен пункт 
 He e според размерот 
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Анекс Г. Класи
Причината зош
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кација ќе може да с
три за оружје. (HE П
Пиштоли, рево
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Полуавтоматск
Автоматска пу
Пушкомитрале
Митралез (теш
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лизачки затвора
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ки и лесни). 
и (противтенко
Приемен простор
 Најважното прашање што веројатно секој го поста-
вува гласи: Колку оружје има во Македонија? Послед-
ните извештаи говорат за бројка од 138.625 регистри-
рани парчиња оружје и процена за околу 110.759 до 
170.000 лица кои незаконски поседуваат оружје. Ова 
250м.минимум 
тор за  
стрирање 
ужје 

Простор за 
складирање на 
оружје 

Кон пунктот за итна 
евакуација 

значи дека околу 2/3 од домаќинствата во Македонија 
поседуваат барем едно парче оружје. 
Инциденти со оружје? 
Имало 81 случај на инциденти со оружје во послед-

ните шест месеци од 2000 година и последните шест 
месеци од 2002 година, од кои 77% се случиле во реги-
онот на Тетово, 17% во регионот на Куманово, 2,5% во 
регионот на Струмица, 2,5 % во регионот на Прилеп и 
1 % во регионот на Струга. Во инцидентите учествува-
ле 22% етнички Македонци, 77% етнички Албанци, а 
другите ентитети учествувале со 1%. 50% од повредите 
предизвикани од огнено оружје се случиле кај лица 
помлади од 18 години. Од повреди од огнострелно 
оружје страдале и мажи и жени. Главната поука што 
може да ја извлечеме од сите овие статистички подато-
ци е дека куршумот не познава граници во однос на 
расата, религијата, полот или возраста. Тој претставува 
закана за секого. Намената за која се прави оружјето е 
да убива, па во случаи на расправија или спор кој може 
да биде сигурен дека оружјето нема да се употреби? 
Треба да се обидеме да ја елиминираме таквата прово-
кација. На крајот на краиштата, ништо не е толку моќ-
но колку буквите на азбуката. Тие се основата на сите 
процеси на комуникација. 

пите на оружја 
 овие провизорни 
ше дека земајќи ги 
не би било реали-
ма на располагање 
калибарско оружје 
ија на оружјето на 
ретната идентифи-
олидациските цен-

1. Вовед 
Bo Македонија ургентно се потребни активности за 

намалување на понудата, побарувачката и употребата 
на оружје за да се намалат несигурноста и случаите на 
ненамерна смрт или повреди меѓу граѓаните, како и за 
да се даде поддршка на капацитетите на државата за 
обезбедување на есенцијалните услуги. 

ужје.  
ч. 

Тековниот процес инициран од Владата што ќе кул-
минира со доброволно разоружување во голема мера ќе 
придонесе за враќање на довербата меѓу заедниците, ќе 
ја поведе Македонија чекор поблиску до безбедност и 
стабилизација и ќе создаде услови за економско опора-
вување и одржлив развој. 

вски и противвоз-
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Правичноста и неутралноста се водечките принци-

пи за решавање на безбедносните грижи на граѓаните, 
се со цел да се избегнат перцепции дека само една за-
едница е цел на интервенцијата или дека извлекува ко-
рист за сметка на другите. 

 

Локална
заедница 

Дијалог 

Медиумска 
кампања 

Едукација 

 
 
 
 

2. Состојба  
Националното координативно тело и УНДП ќе започ-

нат со реализација на кампањата за малото и лесно оружје 
во почетокот на септември. Одобрени се упатствата за ло-
калните комисии, а дел од нивната улога ќе биде: 

 
 
 
 

1. Да го информираат населението за кампањата;  
2. Да дистрибуираат материјали;  
3. Да ја промовираат кампањата;  
4. Да обезбедат вклучување на населението;  
5. Да дадат повратни информации за тоа како се 

примени пораките од страна на граѓаните и 
 
 

6. Да ги убедат граѓаните да го предадат оружјето 
на собирните пунктови. 

 
а) Медиумска кам

Овој прирачник има за цел да им послужи како во-
дич на локалните комисии во однос на нивната улога. 

Вклучување на с
визија, радио, печате
ето на новинарите в
на програмата и дис
вите, модалитетите 
зиниот придонес кон
гативните ефекти од

3. Што претставува "свест за мало и лесно оружје 
(МЛО)"? 

"Програма на активности што се преземаат со цел 
минимизирање, а каде е можно и елиминирање на нега-
тивните последици од неадекватната контрола на МЛО, 
преку реализирање на соодветна комбинација од пропа-
гандни активности во врска со МЛО, едукација за ризи-
ците поврзани со МЛО и медиумска/јавно-информатив-
на кампања, при што сите овие работи се насочени кон 
промена на навиките и однесувањата и изнаоѓање соод-
ветни алтернативни решенија на долгорочна основа." 

б) Локална заедн
Промоција на ак

граѓаните и лидерите
на локално планирањ
ма за собирање и лега
в) Дијалог: 

1. Пропагандни активности во врска со МЛО: Водење дијалог 
стите од оружјето во
ските и други клучн
да дадат целосна по
ветни форуми. 

Пропагандните активности во врска со МЛО имаат 
за цел да им ги предочат проблемите поврзани со МЛО 
на јавноста, властите, медиумите, Владата и други ин-
ституции со цел да се постигнат промени на институ-
ционално (на пример политики, закони, практики) 
и/или на индивидуално ниво (на пример навиките и од-
несувањето на луѓето, ставовите во врска со предава-
њето на оружјето и сл.). 

г) Едукација: 
Подигнување на с

за опасностите од ор
врз социо-економска
едницата, преку пакеОвој вид активности, исто така, вклучува и кампа-

њи преку кои се нагласуваат проблемите и аспектите 
поврзани со МЛО со цел поттикнување на граѓаните да 
го предадат оружјето. Ова генерално се спроведува ка-
ко поддршка на програмите за собирање на оружјето. 

д) Безбедност и с
Осврт на зголеме

ност на регионален 
базична едукација з
преку разновидни ка2. Едукација за ризиците поврзани со МЛО: 

Активностите на едукација за ризиците поврзани со 
МЛО се насочени кон подигнување на свеста на граѓа-
ните за опасностите и заканите од МЛО со цел тие да 
бидат информирани и да ги променат своите навики и 
однесување во однос на МЛО. 

5.   Теорија за пр
За да се поразат

МЛО, најважно е пр
несување во засегна
стигот на контрола н
лата над МЛО во об
прво да одговориме 
ли таквите навики и
и ако можат како нај
за да се постигнат на
други проекти укажу
њето на јавноста не 
и однесувањата и д
комбинира со она ш
та. И покрај тоа шт
дигнување на јавнат
тка, сепак ќе се оби
да испровоцираме д
како таков наместо 
во некако и се случи
ку кратка временска

Во одредени услови, можно е заедно да се одвиваат 
и да се надополнуваат едни со други пропагандните 
активности во врска со МЛО и активностите на едука-
ција за ризиците поврзани со МЛО, на пример, како 
поддршка на Националната програма за амнестија на 
лицата кои ќе го предадат оружјето. Многу често, про-
пагандните активности и/или активностите на едукаци-
ја за ризиците се користат како поддршка или иниција-
тор на други интервенции за контрола на МЛО. 

"Свеста за МЛО е всушност знаењето да се испрати 
вистинската порака во вистински момент преку вистин-
скиот вектор и до вистинската целна група, со цел порака-
та да биде добро примена и да ја испровоцира целната 
група да ви помогне да ги остварите вашите цели." 

4. Глобална структура на кампањата за МЛО во Ма-
кедонија? 
Кампањата ќе претставува комбинација од двата го-

респомнати вида активности. Националната програма и 
кампањата за МЛО ќе имаат национален карактер, од-
носно ќе се обратат и ќе го вклучат целокупното насе-
ление во Македонија, без притоа да се фокусираат само 
на еден етницитет, религија или политичка припад-
ност. Тие ќе се спроведуваат на позитивен и убедлив 
начин во четири полиња на влијание. 

За да започнеме 
чи пристап до заедн
определиме целните
ка ќе ги групираме с
исти потреби и ист 
една група. Ова ќе г
тоа ќе размислуваме
вор, пошта, интернет
Безбедност/  
сигурност 
пања: 
ите медиуми во Македонија (теле-
ни медиуми), како и на Здружени-
о правец на поддршка и промоција 
трибуција на информации за моти-
и постапките на програмата и неј-
 решавањето на проблемот со не-

 малото оружје. 
ица: 
тивното учество и мобилизација на 
 на локалната заедница во процесите 
е поврзани со Националната програ-
лизација на оружјето и пошироко. 

за заедничките цели и за опасно-
 општеството со политичките, вер-
и фактори, со цел нивно убедување 
ддршка на кампањата преку соод-

веста кај целото локално население 
ужјето и за негативните влијанија 
та состојба и добросостојбата на за-
ти за обука на различни нивоа. 
игурност: 
ното ниво на безбедност и сигур-
и внатрешен план и обезбедување 
а ризиците поврзани со оружјето 
нали. 
оучување на целниот аудиториум: 
 негативните навики поврзани со 
во да се разберат моделите на од-
тите заедници и ефектите од недо-
ад МЛО. За да се зголеми контро-
ласт во која МЛО е проблем, мора 
на овие прашања и да увидиме да-
 однесувања можат да се променат 
добро да се работи во таа заедница 
јдобрите резултати. Искуствата од 
ваат на тоа дека само информира-
е доволно за промена на навиките 
ека тоа задолжително треба да се 
то значи вклучување на заедница-
о информативната кампања за по-
а свест во Македонија е многу кра-
деме да ги вклучиме заедниците и 
оброволни дејства од поединецот 
од целата заедница. Ако последно-
, тоа би бил огромен успех во тол-
 рамка. 
со проучувањето и со тоа што зна-
ицата, треба да се обидеме да ги 

 аудиториуми (ЦА). Ова значи де-
ите луѓе со исти вулнерабилности, 
елан за остварување на целите во 
о направиме за неколку групи. По-
 како да им се обратиме: преку го-
 итн. 
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Пораките ќе ги изготвиме за секоја група одделно, 

така што да бидат блиски до вулнерабилноста на целни-
от аудиториум, потребите и (најважно од се) еланот да 
се дејствува во насока на остварување на нашата цел. 

Основни пораки во рамките на едукацијата за ризи-
ците поврзани со МЛО 

 
За лицата кои поседуваат 
оружје: 
Оружјето, муницијата и 
експлозивите сe секогаш 
опасни, секогаш се товар и 

За другата јавност: 
Ситe видови оружје, му-
ниција и експлозиви се 
опасни; 
Нивната намена е да уби-

  
 

а В лнерабилност у 

Елан 

Порака 

л 

Акција 

1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.   Создавање на пораките: 
Пораките опишани во делот што следув

мер за програмата. Истите треба да бидат ра
во на локална заедница од страна на локални 
Општо влијание1 
Ширум Југоисточна 
Европа, неконтролирано-
то ширење и поседување 
на МЛО: 
- Го поткопува владеење-
то на правото; 
- Предизвикува секојднев-
ни трагични настани во 
кои  има жртви; 
- Го зголемува кримина-
лот и нестабилноста; 
- Ги заострува тензиите; 
- Негативно влијае врз без-
бедноста  и  врз мерките  за 
градење доверба и 
- Дејствува како пречка за 
развојот. 

Економско в
Оружјето е п
номски разво
- Помалку о
лема сигурно
- Поголема 
повеќе инвес
- Повеќе инв
голем развој 
- Поголем р
лем проспери

Физичко влијание 
- Оружјето не врши ди-
скриминација - кој ќе би-
де следната жртва? 
- МЛО може да убие или да 
направи некого инвалид и 
- Додека го читавте ова, 
две лица настрадаа од 
оружје. Можеби познава-
те некого од нив?2 За вре-
ме на деведесеттите годи-
ни, беа убиени 2 милиона 
деца со куршуми од МЛО, 
a 50 милиона луѓе станаа 
доживотни инвалиди.3 
 

Психолошко 
Да се биде
МЛО претст
невна мачна б
станале инвал
чин, тешко 
вршите секо
тивности и д
за живот; мор
вате огромни
ве прифатат 
то и да вод
живот. Жртв
ја изгубат и п
семејството. 
Постои можн
то да не може
ва со емоцио
нансиските п
врзани со гри
лидизирано л
ка, постои и 
нетото лице д
се справува с
од несреќата
МЛО можат 
самодовербат
да паднат во д

                            
1 Клучните пораки на СЕЕСАЦ во врска со влија
и лесно оружје врз регионот. 
2 Кампањата на Црвениот крст на Југославија "За жи
3 Кампањата на Црвениот крст на Југославија "За жи
Потреб
 никогаш не се безбедни за 
вас и вашето семејство. 
- Остварувањето поголема 
безбедност при поседува-
ње оружје зависи во голе-
ма мера од тоа дали посе-
дувачот  на оружје  е пра-
вилно обучен и дали му се  
јасни постапките во врска 
со безбедноста и чувањето 
на оружјето. Чувањето ог-
нено оружје за одбрана на 

ваат. 
Околу половина милион 
луѓе се жртва на малото 
оружје секоја година ши-
рум светот. Додека збору-
ваме, две лица беа убиени 
од мало оружје: можеби 
некој кого го познаваш? 
- He си играјте со оружје и 
не го допирајте, држете се 
настрана од оружјето, тоа е 
опасно за вашиот живот; м
Кана
 Прие
ЦА 
семејството нема логика 
ако ги става членовите на 
семејствотo, гостите или 
заедницата под ризик; 
- Можно е да се чува и кори-
сти ловечко и спортско ору-
жје на безбеден начин, но ис-
тото не е можно кога станува 
збор за експлозиви и/или 
борбено оружје и муниција. 
Ваквото оружје  вообичаено 
е незаконско, бидејќи нико-
гаш не е безбедно; 
- Муницијата и експлози-
вите се нестабилни по 
својата природа. Тие мо-
жат спонтано да експло-
дираат кога ќе остарат; 
- Незаконското оружје, по-
ради тоа што не се контро-
лира, најлесно се краде од 
страна на криминалци и те-
рористи и е причина за го-
лем број повреди и рани кај 
децата; 
- Носењето или постапу-
вањето со оружјето може 
да биде опасно и за вас и 
за другите; 
- Чувањето оружје дома ве 
става вас, вашето семејство 
и заедницата во голема 
опасност, а оружјето го 
прави небезбедно; 
- He го фрлајте оружјето 
било каде затоа што  на тој  
начин ставате други лица, 
особено деца,  во опасност. 
Фрленото оружје убива ил-
јадници невини луѓе секоја 
година, особено деца; 
- Секоја амнестија или ак-
ција за собирање на оружје-
то  во  иднина ќе  претста-
вува единствена можност 
за вас конечно да се осло-
бодите од оваа опасност и 
- Се дотогаш, можете само 
да се трудите да го намалите 
ризикот што оружјето го но-
си со себе на тој начин што 
ќе го чувате соодветно и ќе 
обезбедите другите, особено 
децата, никогаш да не дој-
дат во контакт со него. 
Постапување со оружје на 
начин што го намалува 
ризикот: 

- Помогнете си себеси и ка-
жете им на вашите пријате-
ли и на вашето семејство и 
- Оружјето секогаш е опас-
но и може да убие ненамер-
но, како и да ви одземе за-
секогаш некој пријател или 
член од семејството. 

а се само при-
згледани на ни-
те комисии. 
лијание 
речка за еко-
ј: 
ружје = пого-
ст; 
сигурност = 
тиции; 
естиции = по-
и 
азвој = пого-
тет. 

влијание 
 инвалид од 
авува секојд-
орба. Ако сте 
ид на овој на-
можете да ги 
јдневните ак-
а заработувате 
ате да вложу-
 напори за да 
во општество-
ите нормален 
ите можат да 
оддршката од 

ост семејство-
 да се справу-
налните и фи-
отешкотии по-
жата за инва-
ице. Исто та-
можноста ра-
а не може да 
о последиците 
. Жртвите на 
да ја изгубат 
а и гордоста и 
епресија. 

нието на малото 

вот без оружје". 
вот без оружје". 
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- Секогаш кога земате оружје 
в рака, претпоставувајте дека 
истото е полно и опасно; 
- Секогаш кога држите в рака 
оружје, контролирајте го 
правецот на цевката цело 
време, никогаш не насочувај-
те оружје кон никого, без 
разлика дали е полно или не; 
- Никогаш не го допирајте 
орозот, оружјето треба се-
когаш да е закочено и 
- Отворете го механизмот 
и проверете дали има му-
ниција. 
Чување на начин со кој 
се намалува ризикот. За 
вашите деца и другите 
членови на семејството, 
побезбедно е да не чувате 
оружје дома. Ако веќе мо-
рате да чувате оружје дома 
(на пример, ловечко или 
спортско оружје), погри-
жете се за следново: 
Оружје4 
- Вие сте одговорни да не 
дозволите деца и неовла-
стени возрасни лица да 
дојдат во контакт со 
оружјето што го чувате; 
- Секогаш испразнете го и 
исчистете го ловечкото 
оружје внимателно и це-
лосно пред да го внесете 
дома; 
- Никогаш немојте да пол-
ните оружје дома; 
- Обезбедете со стопро-
центна сигурност дека ог-
неното оружје дома е без-
бедно складирано надвор 
од дофат на деца. Запамете-
те, децата по природа се 
љубопитни, бараат низ ку-
ќата или станот интересни 
предмети и може да си 
играат со она што ќе го нај-
дат, така што многу е важ-
но да го заклучите оружјето 
во плакар или сандук; 
- Секогаш чувајте ја муни-
цијата одделно од оружје-
то. И во овој случај, кори-
стете заклучена  локација 
до  која децата  не можат 
да допрат; 
- Голем број несреќи се 
случуваат кога членови   
од семејството позајмува-
ат оружје и го враќаат на 
местото каде што се чува 
наполнето - затоа повтор-
но проверете го оружјето 
за да бидете сигурни дека 
не е наполнето кога го ва-
дите надвор од местото 
каде што го чувате и 
- Вашиот дом ќе биде 
онолку безбеден колку 
што вие ќе се потрудите. 
Мерки на безбедност при 
предавање на оружје, муни-
ција или експлозиви: 
Оружје: 

 

                            
4 Извадоци од "Одговорност за огненото оружје што се чува дома", 
Национална фондација за спортско стрелаштво, www.nssf.org. 

- Никогаш не го насочу-
вајте оружјето кон никого 
без разлика дали е полно 
или не. Секогаш мора да 
претпоставувате дека 
оружјето е полно сé доде-
ка не се докаже спротив-
ното; 
- Оружјето секогаш треба 
да е закочено; 
- Обезбедете шаржерите, 
односно рамките да не се 
внатре во оружјето кога тоа 
се предава за чување; 
- Обезбедете оружјето да 
е празно, односно да  нема  
муниција  во  задниот  дел  
на цевката; 
- Доколку муницијата бр-
зо се заглавуа во оружје-
то, веднаш треба да биде 
известен техничкиот пер-
сонал.  
- Оружјето треба да биде 
јасно обележано дека со-
држи муниција и 
- Оружјето треба да му се 
покаже празно на лицето 
одговорно за прифаќање 
на оружјето заради без-
бедно чување. 
Муниција и експлозиви: 
- Co сите видови муниција 
треба внимателно да се по-
стапува. Муницијата не 
треба да се испушта од ра-
це, да се отвора или да се 
игра со неа; 
- Детонаторите треба да се 
чуваат во посебни садови, 
одделно од другата муни-
ција или експлозиви; 
- Муницијата и експлози-
вите треба да се чуваат во 
затворени садови; 
- Муницијата и експлози-
вите HE треба да се чува-
ат на исто место со гориво 
или други лесно запаливи 
материјали; 
- Осигурачите на рачните 
бомби треба да бидат цвр-
сто позиционирани во БЕЗ-
БЕДНА положба за да се 
спречи нивно евентуално 
ненамерно отстранување и 
- Муницијата најдена на 
отворено не треба да се со-
бира за предавање од стра-
на на нестручни лица. Тех-
ничкиот персонал треба да 
се извести за локацијата 
каде се наоѓа муницијата, а 
тие потоа ќе организираат 
посебниот тим за отстра-
нување на експлозивни 
борбени средства - да се 
погрижи за муницијата на 
соодветен начин. 

 
 

 
Пораки со кои граѓаните се повикуваат да го преда-

дат оружјето  
 
Пораки за лицата кои по-

седуваат оружје 
Пораки за другата 

јавност 
Околу половина милион-
луѓe сe жртва на малото 
оружје секоја година ши-

Сите висови оружје, му-
ниција и експлозиви се 
опасни. 
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рум светот. За време на де-
ведесетитe години, беа 
убиени 2 милиона деца со 
МЛО, a 50 милиона луѓе 
станаа инвалиди. Затоа 
размисли колку навистина 
ти треба оружје? Дали со 
оружјето не се ставаш се-
беси и другите луѓе околу 
себе во поопасна наместо 
во побeзбeдна ситуација? 

Нивната намена е да 
убиваат.  
Околу половина милион-
луѓе се жртва на малото 
оружје секоја година ши-
рум светoт. Додека збору-
ваме, две лица беа убиени 
од мало оружје: можеби 
некој кого го познаваш?  
 
Деца 

Родители 
- Размислете колку нави-
стина ви е потребно оружје 
- тоа ве става вас и вашето 
семејство во опасност на-
место да ве заштити; 
- Вашите деца заслужува-
ат подобра иднина - по-
могнете им да ја изградат 
преку "збогување" со ору-
жјето и 
- Кога ќе видите оружје, 
помислете што може тоа 
да му стори на телото на 
едно мало дете. 
Возрасни 
- Нелегалното оружје ја 
загрозува вашата заедни-
ца и земја - помогнете тоа 
да се промени; 
- Оружјето е опасно, тоа 
убива и жени и деца и е 
дестабилизирачки фактор 
за целата земја; 
- Оружјето предизвикува 
насилство во семејствата, 
каде што жртвите се најче-
сто жените и децата; 
- Оружјето создава и сти-
мулира криминал. Голем 
број луѓе беа убиени во 
вашиот регион; 
- Одберете мир, стабил-
ност и подобар живот - 
предадете го нелегалното 
оружје; 
- Легализирајте го  вашето 
оружје  на тој  начин  што  
ќе го регистрирате во над-
лежното за тоа место/орган; 
- Нема да бидете казнети 
за нелегално поседување 
оружје доколку го прија-
вите додека трае периодот 
на амнестија и 
- Направете нешто корисно 
за себе и за својата земја: 
предадете го оружјето. 

- Оружјето не е за играње. 
He смееш да си играш со 
оружје. Држи се настрана 
од оружјето, тоа е опасно 
по твојот живот; 
- Помогни си себеси и кажи 
им на твоите другари - ни-
когаш не допирај оружје, 
муниција или експлозиви; 
- Оружјето секогаш е 
опасно и може да убие и 
ненамерно; 
- Оружјето може да ти ја 
одземе мајката, таткото, 
братот, сестрата - засеко-
гаш. Кажи им на твоите 
родители колку тоа би те 
растажило; 
- Заслужуваш подобра ид-
нина - иднина без оружје. 
Побарај од родителите да 
ти помогнат во тоа; 
- Кажи им на родителите 
дека сакаш безбеден живот; 
- Побарај од родителите 
да мислат на тебе и да го 
предадат оружјето; 
- Ја преживеа војната, 
овозможи им и на другите 
да живеат, продолжи без 
оружје и 
- Само овластени лица мо-
жат да користат оружје, 
на пример, Полицијата и 
Армијата. 
Жени5 
- Оружјето во домот може 
да ги убие вашите деца и 
вашата надеж за иднината; 
- Можете да одиграте огро-
мна улога во вашите семеј-
ства и да ги убедите вашите 
деца, сопрузи и браќа да го 
предадат оружјето; 

 
Мерки на безбедност при 
предавања на оружје, муни-
ција или експлозиви: 
Оружја: 
- Никогаш не го насочувајта 
оружјето кон никого без 
разлика дали е полно или 
не. Секогаш мора да претпо-
ставувате дека оружјето е 
полно се додека не се дока-
же спротивното; 
- Оружјето секогаш треба 
да е закочено; 
- Обезбедете шаржерите, 
односно рамките да не се 

- Спасете животи - кажете 
му "не" на оружјето; 
- Оружјето е направено за 
да одземе живот - вие са-
кате да градите живот; 
- Вие сте го родило ва-
шето дете и вие најдобро 
знаете како да го заштити-
те неговиот живот; 
- Зборувајте со вашите со-
сетки или пријателки за да 
ја раширите пораката и  
- Битката за подобар живот 
се добива без оружје. 
Наставници/професори 

                            5 Голем дел од следниве пораки се усвоени од материјалите на 
кампањата за МЛО на УНДП Албанија. Другите се измислени. 

внатре во оружјато кога 
тоа се предава за чување; 
- Обезбедете оружјето да 
е празно, односно да нема 
муниција во задниот дел 
на цевката; 
- Доколку муницијата брзо 
се заглавува во оружјето, 
веднаш треба да биде изве-
стен техничкиот персонал. 
- Оружјето треба да биде 
јасно обележано дека со-
држи муниција и 
- Оружјето треба да му се 
покаже празно на лицето 
одговорно за прифаќање 
на оружјето заради без-
бедно чување. 
Муниција и експлозиви: 
- Co сите видови муниција 
треба внимателно да се 
постапува. 
- Муницијата не треба да се 
испушта од раце, да се отво-
ра или да се игра со неа; 
- Детонаторите треба да се 
чуваат во посебни садови, 
одделно од другата муни-
ција или експлозиви; 
- Муницијата и експлози-
вите треба да се чуваат во 
затворени садови; 
- Муницијата и експлози-
вите HE треба да се чува-
ат на исто место со гориво 
или други лесно запаливи 
материјали и 
- Осигурачите на рачните 
бомби треба да бидат цвр-
сто позиционирани во БЕЗ-
БЕДНА положба за да се 
спречи нивно евентуално 
ненамерно отстранување. 
Муницијата најдена на отво-
рено не треба да се собира 
за предавање од страна на 
нестручни лица. Технички-
от персонал треба да се из-
вести за локацијата каде се 
наоѓа муницијата, а тие по-
тоа ќе организираат посеб-
ниот тим за отстранување на 
експлозивни борбени средс-
тва да се погрижи за муници-
јата на соодветен начин.  
Полиција 
- Помалку оружје значи 
помалку криминал и по-
малку конфликти и побез-
бедна и полесна работа за 
вас; 
- Помалку оружје значи 
поголема безбедност за 
граѓаните и 
- Помалку оружје ви ја 
олеснува задачата за спро-
ведување на законот. 

- Вие треба да одиграте 
клучна улога во подучува-
њето на младите на тема 
толеранција и ненасилство; 
- Подучувајте ги децата да 
не си играат со оружја, ка-
жете им тие да подучуваат 
други деца; 
- Вашата улога е да ги 
убедите вашите ученици и 
студенти да се откажат од 
оружјето и 
- Кажете   им   на  децата  
тие  да  ги   подучуваат   
нивните родители да се 
ослободат од оружјето. 
Родители 
- Вашите деца заслужува-
ат подобра иднина - по-
могнете им да ја изградат 
преку "збогување" со 
оружјето и 
- Кога ќе видите оружје, 
помислете што може тоа 
да му стори на телото на 
едно мало дете. 
Возрасни 
- Имате право на безбедна 
средина, средина без 
оружје; 
- Нелегалното оружје ја 
загрозува вашата заедни-
ца и земја -помогнете тоа 
да се промени и 
- Одберете мир, стабил-
ност и подобар живот - 
охрабрете ги лицата кои  
нелегално поседуваат 
оружје  истото да го пре-
дадат. 
 
Медиуми6 
- Новинарите се дел од 
граѓанското општество и 
имаат своја задача во кам-
пањата за собирање на 
оружјето што треба да ја 
извршат; 
- На луѓето им се потребни 
точни информации од вас за 
штетите што ги  предизви-
кува нелегалното оружје и 
за кампањите против него и  
- Спорадичното и сензаци-
оналистичкото известува-
ње нема да помогне да се 
промени менталитетот на 
луѓето. 
Невладини организации 
- Граѓанското општество 
има задача што треба да ја 
изврши - и  вие треба да ја 
одиграте својата улога во 
кампањата за собирање на 
оружјето; 
- Помалку оружје ќе придо-
несе кон поголеми можно-
сти за спроведување на раз-
војните проекти; 
- Нелегалното оружје убива 
- дејствува против него и 
- Ова е најголемиот пре-
дизвик за нашето општес-
тво - потребна ни е ваша-
та помош. 

                            
6 Медиумите не треба да се перцепираат само како "цевковод" за 
информации, туку и како целна група за кампањите. 
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Локална и централна власт 
- Поголема безбедност 
значи повеќе инвестиции 
и зголемен развој на зем-
јата и 
- Нашите граѓани имаат 
право на безбедна средина - 
средина без оружје. 
За да бидеме прифатени од 
Европа и надворешниот свет, 
мора да имаме правна држа-
ва, помалку криминал и по-
добар имиџ. Поради тоа, 
кампањите за собирање на 
оружјето мора да имаат свое 
соодветно продолжение. 

 
7. Планот за побезбедна заедница како средство за 

вклучување на заедниците во програмата за пропаганд-
ни активности во врска со МЛО и во програмата за 
едукација за ризиците поврзани со МЛО. 
Програмата за подигнување на свеста за МЛО на 

ниво на локална заедница започнува со средба во цел-
ните заедници. Потребно е да се соберат информации 
од дискусиите водени во заедницата за тоа какви се 
точно проблемите поврзани со МЛО во таа заедница и 
како тие влијаат врз животот на луѓето од аспект на 
нивните секојдневни рутински активности и сезонски-
те активности. 
Членовите на локалните комисии треба да изготват 

профил на нивната заедница од аспект на проблемот со 
МЛО. Профилот треба да содржи: 

1. Мапа на која се прикажани деловите каде што ќе 
се  одвиваат нивните активности; 

2. Клучните инволвирани групи; 
3. Причините за смртни случаи и повреди и најчест 

начин на кој истите се случиле; 
4. Знаењата, ставовите и однесувањата на луѓето; 
5. Социјалната функција на оружјето/муниција-

та/експлозивите, како и правилата што важат во заед-
ниците во врска со употребата на оружје; 

6. Профилот на евентуалните жртви од неадекватна 
контрола над МЛО и  

7. Профилот на лицата кои користат/поседуваат   
МЛО (особено, но не само тие, лицата кои поседуваат 
нелегално и/или борбено МЛО). 
Врз основа на профилот, потребно е да се одржат 

дискусии со цел да се изготви Планот за побезбедна за-
едница. Во фокусот на планот треба да биде промената 
на однесувањето (притоа идентификувајќи ги ризични-
те однесувања и негативните ефекти) и погледот кон 
алтернативите. 
Заедницата потоа се дели на возрасни и деца, или 

во посебни целни групи согласно со потребите на заед-
ниците. Едукативни програми за подигнување на све-
ста за МЛО ќе се спроведуваат за секоја од групите, 
според потребите идентификувани низ дискусиите. 
Во рамките на локалната комисија мора да се назна-

чи лице кое ќе го изготви и следи спроведувањето на 
Планот за побезбедна заедница и на обуката за подиг-
нување на свеста за МЛО, во соработка со техничкиот 
советник кој ќе биде дел од Оперативниот центар. 

8. Интеграција со други активности 
Планот за побезбедна заедница им овозможува на 

активистите да работат со засегнатите заедници на раз-
бирање на проблемите поврзани со МЛО со кои се соо-
чени и на идентификување соодветни решенија за на-
малување или елиминирање на негативните ефекти. Ре-
шенијата можат да се поделат во три категории: 
Информативни решенија: 
Пораките за информирање на јавноста за МЛО и за 

безбедносните аспекти поврзани со МЛО ќе им бидат ди-
стрибуирани на различните целни групи според нивните 
специфични потреби. Материјалите ќе се земат од Нацио-
налното координативно тело во соработка со УНДП. 

Технички решенија: 
Информациите што се однесуваат на заедниците со-

брани од страна на обучувачите за подигнување на јав-
ната свест за МЛО ќе им бидат доставени на регионал-
ните комисии, кои ќе ги препратат до Оперативниот 
центар со цел поквалитетно да се определат нивните 
потреби и приоритетите во однос на користењето на 
нивните ресурси. Можни решенија се регистрација на 
МЛО, информации за собирање на оружјето и интер-
венции на тимот за отстранување на експлозивните 
борбени средства. 
Целите на Планот за побезбедна заедница во Маке-

донија би требало да бидат: 
- Намалување на бројот на несреќни случаи поврза-

ни со оружје и муниција; 
- Потребата да се воспостави јасна поврзаност меѓу 

достапноста на оружјето и бројот на случаи на насилс-
тво во општеството; 

- Потребата да се изгради свест кај заедницата за 
проблемот, а како резултат на тоа и солидарност во 
рамките на заедницата; 

- Безбедно собирање на нелегалното оружје од заед-
ницата и негово предавање во собирните пунктови; 

- Намалување на очевидноста на оружјето во заед-
ницата и осврт на културата на чување оружје.  
Пример за План за МЛО на ниво на локална заедница 
Собрани  
информации и 
податоци 

Анализа на ин-
формациите и 
податоците 

Планирање на 
стратегијата 

Општа закана 
од МЛО: 
Оружјето е до-
стапно на цела-
та територија на 
Македонија по 
конфликтот. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Амнестија во 
траење од 45 
дена е планира-
на од 
01.11.2003 до 
15.12.2003 година 
 

Едукацијата за 
ризиците поврза-
ни со МЛО ќе 
биде различна за 
различните цел-
ни групи. 
Утврдување прио-
ритети во работа-
та според локаци-
јата на заканата. 
 

Едукација за 
ризиците од 
МЛО на целата 
територија на 
Македонија. Ќе 
бидат спроведе-
ни интерактив-
ни активности 
низ целата земја 
со различни це-
лни групи: 
- млади луѓе, 
- мажи, 
- жени и 
- деца. 
Пропагандните 
пораки треба да 
се дистрибуира-
ат низ целата 
земја со цел ин-
формирање на 
граѓаните за ам-
нестијата и нив-
но поттикнува-
ње за да го пре-
дадат оружјето. 

Перцепција на 
проблемот во 
рамките на за-
едницата: Деца 
и тинејџери се 
здобиле со по-
вреди.  
 
 
 
 
 
 
Жените го гле-
даат оружјето 
како извор на 
страв и опасност 
за нивните деца, 
тие го гледаат 
разоружувањето 
како начин за 
намалување на 
таа закана. 

Главните целни 
групи се децата, 
тинејџерите и во-
зрасните мажи, 
вклучувајќи ги и 
поранешните 
борци. 
 
 
 
 
 
 
Жените се свесни 
за опасностите по 
нивните семејства 
и заедницата што 
со себе ги носи 
оружјето.Тие тре-
ба да се искори-
стат за да им ги 
пренесат пораки-
те на мажите. 

Co децата треба 
да се реализира-
ат интерактивни 
активности со 
фокусирање на 
она што е без-
бедно. Пакети за 
обука на настав-
ниците така што 
пораките да се 
пренесуваат на 
долгорочна ос-
нова. 
План  за побез-
бедна заедница 
треба да се изго-
тви и за мажите 
и за жените. 
Оперативниот 
центар треба да 
изготви инфор-
мативни мате-
ријали за подиг-
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Мажите сакаат 
да поседуваат 
оружје како на-
чин за заштита 
на семејствата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На лицата кои по-
седуваат оружје 
треба да им се об-
јаснат опасности-
те поврзани со чу-
вањето 
оружје дома. 
На овие лица тре-
ба да им се објас-
нат и казните 
што ќе следат до-
колку бидат фа-
тени на дело дека 
дома нелегално 
чуваат оружје. 

нување на све-
ста и за безбед-
но однесување 
и истите да им 
бидат дистрибу-
ирани на жени-
те како поддр-
шка на нивните 
активности. 
Мажите да се 
обучат да бидат 
толерантни во 
однос на сове-
тите од нивните 
жени. 
 
 
Да се изготви 
прирачник со 
безбедносни 
правила. Да се  
одржат диску-
сии  и средби 

Верските вода-
чи уживаат по-
чит и обично од 
нив се бараат 
совети. 

Верските водачи 
треба да се иско-
ристат како пре-
несувачи на ин-
формации до де-
цата, тинејџерите 
и мажите 

Изготвување на 
наставната про-
грама заедно со 
верските водачи 
 

Политичките во-
дачи уживаат 
почит и обично 
од нив се бараат 
совети. 

Политичките во-
дачи треба да се 
искористат како 
пренесувачи на 
информации до 
децата, тинејџе-
рите и мажите 

Изготвување на 
наставната про-
грама заедно со 
политичките во-
дачи 
 

Лицата кои не 
поседуваат 
оружје 

Лицата кои не 
поседуваат оруж-
је можат да го 
промовираат 
концептот на се-
ло без оружје и 
безбедноста што 
произлегува од 
него 

Создавање на 
група за диску-
сија меѓу лица-
та кои поседу-
ваат и оние кои 
не поседуваат 
оружје 
 

Жртви на не-
среќни случаи 
предизвикани 
од оружје 

Жртвите на не-
среќни случаи 
предизвикани од 
оружје можат да 
посведочат за тоа 
колку брзо може 
да дојде до не-
среќен случај 

Подготвување 
на предавање 
за локалната 
заедница на те-
ма: "Опасноста 
по вас и вашето 
семејство". 
 

 
Утврдување на целите на програмата 
Секоја програма за подигнување на свеста за МЛО, 

без разлика дали станува збор за иницијатива за едука-
ција за ризиците или за пропагандни активности (или 
комбинација на двете), ќе содржи цели што се однесу-
ваат ка некои од следниве области или на сите нив: 
Знаење: 
- Зголемена свест за проблемот со МЛО; 
- Зголемена свест за потребата од безбедно однесу-

вање; 
- Зголемена  свест  за  најдобрата  пракса  во  рам-

ките  на  безбедното однесување. 
Ставови:7 
- Зголемена убеденост во поврзаноста меѓу достап-

носта на оружјето и бројот на случаи на насилство во 
општеството; 

                            
7 Треба да се нагласи дека целите во однос на ставовите, а особе-
но во однос на личната безбедност се заеднички во рамките на 
активностите за подигнување на свеста за МЛО. 

                           

- Зголемена убеденост дека заедницата може да сто-
ри нешто во врска со проблемот со МЛО; 

- Зголемена подготвеност за преиспитување на хе-
гемонијата на "културата на оружје". 
Однесување: 
- Се поголемо прифаќање на безбедните начини на 

однесување; 
- Намалување на преносот и нелегалната трговија 

со оружје на црниот пазар; 
- Зголемено учество во програмите за регистрација 

на оружјето; 
- Зголемено учество во програмите за собирање на 

оружјето. 
Институционална политика и пракса: 
- Усвојување на политики и практики со кои се про-

мовираат алтернативи на културата на насилство од 
страна на релевантните локални и национални власти; 

- Воспоставување програми за регистрација на 
МЛО; 

- Воспоставување програми за собирање на МЛО; 
- Изготвување на норми против нелегалната упо-

треба или стекнување на оружје од страна на релевант-
ните локални и национални власти. 
Овие цели се формулирани така што од нив се оче-

кува да произведат позитивни ефекти за заедниците во 
кои се реализира програмата како, на пример: 

- Намалување на очевидноста на оружјето во заед-
ницата; 

- Намалување на бројот на оружје достапно на кри-
миналци; 

- Намалување на бројот на несреќни случаи предиз-
викани од оружје или муниција; 

- Намалување  на  бројот на смртни случаи и повре-
ди   (ранувања) предизвикани од огнено оружје; 

- Зголемен капацитет на заедницата за справување 
со проблемите на МЛО; 

- Намалување на степенот до кој МЛО дејствува ка-
ко  пречка за одржлив развој; 

- Намалување на степенот до кој МЛО дејствува ка-
ко пречка за меѓуетничката соработка; 

- Докази за одржлив развој. 
Важно е да се потенцира дека во одредени случаи 

ќе биде потребно да се постават (по)средни цели, за да 
може поефикасно да се остварат крајните цели на про-
грамата. На пример, кога станува збор за предавање на 
оружјето, програмата можеби ќе треба да напредува 
постепено. Пример за постепено напредување на про-
грама со користење на (по)средни целни групи и цели 
би била програма која прво се обидела да ја подигне 
свеста на жените и властите пред да се насочи кон ли-
цата кои поседуваат оружје, или програма која реали-
зирала едукација за ризиците од МЛО пред да преземе 
пропагандни активности. 

9. Влијание и последици од МЛО 
Се проценува дека во моментов во светот циркули-

раат неколку стотици милиони парчиња мало и лесно 
оружје, кои играат голема улога во конфликтите и ге-
нерирањето на насилство и несигурност. Над 1.000 
компании во светот се занимаваат со производство на 
МЛО, а најмалку 98 земји поседуваат капацитети за 
производство на МЛО и муниција. Процените говорат 
и дека секоја година огненото оружје убива стотици 
илјади луѓе, од кои речиси половината во таканарече-
ните мирни земји и дека тоа се користи за ранување, 
инвалидизирање, тероризирање и раселување на мили-
они луѓе.8 

 
8 Годишникот на истражувањето за малото оржује за 2002 година 
проценува дека над 600 милиона парчиња МЛО циркулираат ши-
рум светот и дека 500,000 луѓе гинат од нив секоја година, од кои 
200,000 во мирните земји. Ваквата статиистика е многу тешко да 
се добие и е несигурна по самата своја природа. Како и да е, за 
големината и основната природа на проблемот не постои сомне-
вање. Погледнете го и истражувањето за МЛО од јули 2001 "Ху-
манитарноста под закана: Хуманитарните ефекти на МЛО". 
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Човечките, социјалните и економските последици од 

ширењето и злоупотребата на МЛО тешко можат прецизно 
да се утврдат. Сепак, влијанието и последиците од МЛО 
општо земено можат да се опишат на следниов начин: 

Првата цел е да се определи во која фаза се наоѓа цел-
ниот аудиториум. Втората цел е да се пренесе целниот ау-
диториум од една фаза во друга на тој начин што ќе му 
бидат дадени вистинските пораки или ќе се убеди преку 
дијалог. На крајот, целниот аудиториум треба да биде за-
интересиран и да сака да биде вклучен или да делува.  

Поткопување на процесот на развој на одредена 
земја, регион или заедница: 

- Средствата потрошени за безбедност и/или оружје 
се недостапни за развој; 

8. Формулар за повратна информација 
1. Каква е перцепцијата за личната безбедност? - Странските инвестиции и доделувањето средства 

од Владата се условени од состојбата со безбедноста; 2. Каква е перцепцијата за Програмата за амнестија 
на лицата кои ќе го предадат нелегалното оружје? - Се оневозможува развојот на туризмот. 

3. Каква е перцепцијата за процесот на легализација 
на оружјето? 

Зголемување на насилството, несигурноста и неста-
билноста преку: 

4. Кои се главните грижи во врска со програмата? - Влошување на состојбата со насилството, т.е. воо-
ружени грабежи, физички напади, убиства, нанесување 
повреди, заплашување, киднапирање, зголемување на 
тензиите меѓу заедниците, поттикнување насилни на-
место мирни решенија на проблемите; 

5. Дали слушнале некакви пораки за програмата? 
6. Како ги примиле информациите? Преку кого/што? 
7. Дали сметаат дека пораките се добро конструира-

ни? 
- Зголемен шверц и разбојништво; 8. Дали имаат предлози за остварување подобар 

пристап до нивната заедница? - Поткопување на "правната држава (владеењето на 
правото)" и на способноста за зачувување на мирот и 9. Други забелешки - Зголемени ризици од тероризам.  Предизвикување физички штети врз лица и објекти, 
како и психолошки eфекти: Овој водич влегува во сила веднаш по неговото до-

несување, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

- Раната смрт, повреди и инвалидност на член од 
семејство го погодуваат целото семејство, продуктив-
ниот капацитат на единките и заедниците, a ce и допол-
нителен товар за здравствените системи (во сите сег-
менти: прва помош, хирургија, следење на здравствена-
та состојба, рeхабилитација итн.) 

 
        Бр. 07-3020/27               Координативно тело 
4 септември 2003 година                      Претседател, 
             Скопје   Г`зим Острени, с.р. 
_______________________________________________ - Психолошките ефекти врз возрасните или децата 

кои билe сведоци или учесници во акти на насилство, во 
одредени контексти, МЛО ја олеснува експлоатацијата 
на децата како војници;  

Oгласен дел 
 

С У Д С К И   О Г Л А С И 
- Самоубиства: постои коралација меѓу поседувањето 

огнено оружје и намерните случаи на смрт од огнено оруж-
је во индустријализираните земји. Самонанесени повреди, 
односно рани од огнено оружје често се случуваат импул-
сивно или како резултат на меѓучовечки конфликт и  

 
ОСНОВНИОТ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред овој суд тужителите Добри Тодоровски и дру-
ги од Скопје, имаат поднесено тужба за исполнување 
на договор против тужените Коце Митков, Трајко Ми-
тров, Петар Стефановски, Славе Стефановски сите со 
непозната адреса. 

- Физичкиот ризик поради присуство на нестабилна 
муниција и експлозиви. 
Предизвикување мултиплицирачки ефекти во рам-

ките на заедниците и меѓу зeмјитe: Се повикуваат тужените, во рок од 30 дена од обја-
вувањето на огласот да се јават во судот или на судот 
да ја достават својата точна адреса на живеење. До 
нивното јавување интересите во постапкaта ќе ги заста-
пува привремениот старател адвокатот Тахир Фидов-
ски, кој е определен од страна на МЦСР на Град Скоп-
је, се до нивното јавување. 

Поединците/заедниците набавуваат се повеќе оруж-
је за самоодбранбени цели. На пример, во многу дело-
ви од Југоисточна Европа, граѓаните реагираа на вло-
шувањето на безбедносната ситуација со набавка на 
оружје за лични потреби или со ангажирање на приват-
ни агенции за обезбедување.9 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, X. П. бр. 
2313/02.                                                                    (24044) Достапноста на МЛО придонесува за создавање "кул-

тура на оружјето" и поттикнува култура на насилство која 
создава мултиплицирачки ефекти во општеството. ___________ 

 10. Променете го полето на влијание и вклучување 
Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, поведена е 

парнична постапка за смеќавање на посед, по тужба на 
тужителот Душко Топузов од Скопје, против тужениот 
Сакип Арслан, со непозната адреса во странство. 

Во однос на пристапот до населението по прашањата 
на МЛО, постојат различни техники што можете да ги 
употребите за да ги убедите луѓето да се вклучат, било ка-
ко активисти или само лице кое ќе ја изврши активноста. 

Со решение XI. П. бр. 1450/03 од 07.07.2003 година, 
судот на тужениот му постави привремен застапник, 
адвокатот Билјана Вуловска од Скопје, која ќе ги заста-
пува интересите на тужениот до правосилното завршу-
вање на постапката. 

Поле на влијание или поле на вклучување 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Се повикува тужениот Сакип Арслан во рок од три-
есет дена од објавувањето на огласот да се јави во су-
дот лично или преку полномошник, за да ја преземе по-
стапката. Во спротивно, истата ќе продолжи преку по-
ставениот привремен застапник. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XI. П. бр. 

1450/03.            (23893) 
 

ОСНОВЕН СУД  ВО ВЕЛЕС 
Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак по 

тужба на тужителката Муриќ Рамиза од с. Горно Ори-
зари, против тужениот Муриќ Есад од с. Горно Ориза-
ри, а сега со непозната адреса на живеење. Вредност на 
спорот 60.000,00 денари. 

                            
9 Дискусија со СЕЕСАЦ, јули 2003. 



18 септември 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 59 - Стр. 43 
 
Со решение на Основниот суд  Велес П. бр. 1368/03 

од 09.09.2003 година на тужениот Муриќ Есад од с. 
Горно Оризари, а сега со непозната адреса на живеење 
му се одреди привремен застапник Габриела Гајдова - 
стручен соработник во Основниот суд Велес. 
Привремениот застапник ќе го застапува тужениот 

во постапкaта се додека тужениот или негов полно-
мошник не се појави пред судот, односно додека Цен-
тарот за социјални работи не го извести судот дека наз-
начил старател. 
Од Основниот суд во Велес, П. бр. 1368/03.  (24085) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 

Пред овој суд поведена е парнична постапка за раз-
вод на брак, по тужба на тужителот Реџеп Рамадани од 
село Табановце, Куманово, со престој во САД, против 
тужената Катја Рамадани од Диселдорф СР Германија, 
со непозната адреса. 
На тужената и се поставува привремен застапник 

адвокатот Светлана Спасовска од Куманово, која ќе ја 
застапува тужената во постапката се додека не се јави 
таа или нејзин полномошник пред судот, односно доде-
ка Центарот за социјална работа не го извести судот 
дека назначил старател. 
Од Основниот суд во Куманово, VI. П.бр.1806/2003.   
                                                                            (24104) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 

Пред Основниот суд во Струмица се води спор по 
тужба по основ, сопственост на тужителот Цеков Сто-
јан од с. Седларци, против тужениот Панде Атанасов 
од с. Седларци, а сега со непозната адреса во странс-
тво, Марјан Атанасов, Златко Атанaсов, Ацо Атанасов 
сите од с. Седларци и Горан и Драги Поцеви од с. Тур-
ново. Вредност на спорот 9.000. 
Се повикува тужениот Панде Атанасов од с. Седлар-

ци, сега во странство со непозната адреса на место и 
престојувалиште, да се јави пред Основниот суд во 
Струмица во рок од 15 дена по објавувањето на овој ог-
лас или да си определи свој полномошник кој ќе го за-
стапува пред судот по однос на постапката заведена од 
тужителот Цеков Стојан од с. Седларци против тужени-
те Панде Атанасов, Марјан Атанасов, Златко Атанaсов, 
Ацо Атанасов  од с. Седларци и Горан и Драги Поцеви 
од с. Турново, се до правосилното окончување на оваа 
постапка. Истовремено се предупредува тужениот Пан-
де Атанасов доколку не се јави на овој оглас во опреде-
лениот рок ниту пак достави известување за неговиот 
полномошник, му се определува привремен застапник и 
тоа од редот на стручните работници од Основниот суд 
во Струмица, лицето Лора Абрашева од Струмица, која 
ќе го застапува се до правосилното окончување на овој 
спор, со сите права и обврски што ги има тужениот. 
Огласот да се објави во �Службен весник на РМ� и 

на огласната табла во судот. 
Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 249/03. (24087) 
 

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

сопственост, по тужба на тужителката Василка Цигу-
ловска од Тетово, против тужената Миреја Паскалица, 
со непозната адреса во Романија. 
Бидејќи тужената е со непозната адреса во Романи-

ја, се повикува во рок од 15 дена од објавувањето на 
огласот во �Службен весник на РМ� да се јави во судот 
или да одреди свој полномошник. 
По истекот на овој рок, на истата да и биде поста-

вен времен старател кој ќе ги застапува нејзините инте-
реси до окончувањето на постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 616/2003.  (23968) 

__________ 
 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
развод на брак, по тужба на тужителот Љатифи Земри 
од с. Г. Палчиште, против тужената Љатифи Ермира од 
Пешкопеја, Албанија. 

Се повикува тужената во рок од 30 дена да се јави во 
Основниот суд во Тетово. Доколку во овој рок не се јави 
или не одреди свој полномошник, судот ќе и постави при-
времен старател преку Центарот за социјални работи во 
Тетово, кој ќе се грижи за нејзините права во постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 838/2003.  (23969)  

__________ 
 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
исполнување на договор за купопродажба, по тужба на 
тужителите Оливера Серафимовска од Тетово и др. 
против Васовска Санда од Тетово, сега со непозната 
адреса во Србија. 
Се повикува тужената во рок од 30 дена, да се јави 

во Основниот суд во Тетово. Доколку не се јави во овој 
рок и не одреди свој полномошник, судот ќе и постави 
привремен старател преку Центарот за социјални рабо-
ти во Тетово. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 908/2003.(23970) 

__________ 
 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
развод на брак, по тужба на тужителката Даути Лемдита 
од Тетово, против тужениот Сафет Даути од с. Добро-
ште, сега со непозната адреса во Берлин, СР Германија. 
Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена 

пред Основниот суд во Тетово или да назначи свој пол-
номошник кој ќе ги застапува неговите права и интере-
си во оваа постапка, се до окончување на постапката 
или до негово евентуално појавување пред судот. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 617/2003.   (23971) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРЕТ-
СТАВНИШТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА  

Врз основа на член 202, став 1 од Законот за општа 
управна постапка (�Службен лист на СФРЈ� бр. 47/86), 
применет како републички пропис согласно член 5 од 
Уставниот закон за спроведување на Уставот на Репуб-
лика Македонија (�Службен весник на РМ� бр. 52/91) и 
член 702 од Законот за трговски друштва (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 28/96, 7/97, 21/98, 
37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 37/00, 50/01, 6/02, 61/02 и 
51/03), постапувајќи по барањето на Колгејт-Палмолајв 
Адриа ДОО Љубљана-Претставништво Скопје, Мини-
стерството за економија го донесе следното решение: 
Се запишува во Регистарот на претставништва на 

странски лица во Република Македонија под регистар-
ски број 575 и регистарска влошка 0085/СИТ, промена 
на овластеното лице на претставништвото на Републи-
ка Македонија, наместо Небојша Јакимовски овластено 
лице е Владимир Локвенец од Скопје. 
Основачот Колгејт - Палмолајв Адриа ДОО Љубља-

на, Р. Словенија до Министерството за економија подне-
се барање за промена на овластеното лице на претстав-
ништвото наведено во диспозитивот на ова решение. 
Со барањето приложи Одлука за промена на рако-

водителот на претставништвото, Решение бр. 37-2457/2 
од 26.11.1998 година на Министерството за надвореш-
ни работи со кое за прв пат е запишано во регистарот 
што се води во Министерството за надворешни работи 
под рег. број 503 и рег. влошка 3-0071/гИТ и Решение 
бр. 1207-50/1 од 10.03.1999 година на Министерството 
за трговија под рег. број 557 и рег. влошка 3-0085/СИТ. 
Министерството за економија го разгледа барањето 

и утврди дека се исполнети условите за упис на проме-
ната на раководителот на претставништвото во Реги-
старот на претставништва на странски лица во Репуб-
лика Македонија.       
Против ова решение може да се поднесе жалба до 

Владата на Република Македонија преку Министерство-
то з  економија, во рок од 15 дена од денот на приемот. а 

                                   Од Министерство за економија 
                                       на Република Македонија 
                                                                            (23838) 
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ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР  

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2566/03 од 24.07.2003 година, во регистарска  
влошка бр. 02019577?-4-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар запишувањето на Одлука на Собрание на Друш-
твото за производство и дистрибуција на топлинска енер-
гија Топлификација АД Скопје, ул. �Лондонска� бб. 
Запишување на Одлуката на Собранието за разре-

шување на членови на Надзорен одбор и тоа: Делидин-
ков Гроздан, Ковачевски Зоран, Илиев Дине, Велков 
Љубомир и Кировски Христо сите од Скопје. 
Одлука на Собрание за именување на членови на 

Надзорен одбор и тоа: Делидинков Гроздан, Ковачев-
ски Зоран, Илиев Дине, Христу Николас и Цековски 
Бранко сите од Скопје. 
Запишување на Одлуката за разрешување на члено-

ви на Управниот одбор и тоа: Димитар Хаџи Мишев, 
Поцеф Ефтим, Нинески Ѓорѓи, Велковски Ѓорѓи, Спи-
ревски Ристо, Стојчев Методија и Јовановски Јован, а 
поради истек на мандатот на истите се именуваат нови 
членови на Управниот одбор и тоа: Нинески Ѓорѓи, Ки-
ровски Христо, Макенаџиев Драган, Алафана Вета и 
Бошковска Соња на Друштвото за производство и ди-
стрибуција на топлинска енергија Топлификација АД 
Скопје, ул. �Лондонска� бб. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.      

2566/2003.                                                              (24427)     
___________  

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр.  3190/2003 од 15.09.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02052305-4-09-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на назив на Про Бизнис Банка АД 
Скопје, ул. �Маркс и Енгелс� бр. 3 блока 10 локал 45. 
Се брише називот: Про Бизнис Банка АД Скопје, 

ул. �Маркс и Енгелс� бр. 3 10 локал 45. Скратениот на-
зив на фирмата гласи. ПБ Банка АД Скопје. Латиничен 
назив: Pro Business Bank Stock Joint Company-Skopje. 
Се запишува називот: ПроКредит Банка АД Скопје, 

ул. �Маркс и Енгелс� бр. 3 10 локал 45. Скратениот на-
зив на фирмата гласи: ПК Банка АД Скопје. Латиничен 
назив: ProCredit Bank AD - Skopje. 
Пречистен текст: Про Кредит Банка АД Скопје, ул. 

�Маркс и Енгелс� бр. 3 10 локал 45. Скратениот назив 
на фирмата гласи: ПК Банка АД Скопје. Латиничен на-
зив: Pro Credit Bank AD - Skopje. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.      

3190/2003.                                                                (24214)     
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ  
Основниот суд во Кочани, со решение Зг. бр. 9/2003 

од 03.09.2003 година во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации го запиша здружението на граѓани 
Скијачки клуб �Пониква� Кочани, со седиште во Коча-
ни, ул. �Димитар Влахов� бр. 21/23. 
Овластено лице за застапување на здружението е 

Зоран Јорданов од Кочани, ул. �Димитар Влахов� бр. 
21/23, претседател на здружението. 
Работата и активностите на здружението се однесу-

ваат на следните цели и задачи: развивање на скијачки-
от спорт кај младите; развој и унапредување на спорт-
ската култура кај граѓаните, како дел од развој на едно 
цивилизирано граѓанско општество; иницирање и мо-
тивирање на најмладите за изучување на скијањето и 
активно користење; формирање на континуирана нат-
преварувачка екипа за алпско скијање, како и нордиј-
ско и скијање-слободен стил; активно вклучување во 
развојот на скијачкиот центар �Пониква� во центар за 
туризам и спорт од поширок карактер. 
Здружението на граѓани Скијачки клуб �Пониква� 

Кочани, со седиште во Кочани, на ул. �Димитар Вла-
хов� бр. 21/23, ќе дејствува на територијата на Општи-
на Кочани  и стекнува својство на правно лице на ден 
03.09.2003 година. 
Од Основниот суд во Кочани, Зг. бр. 9/2003.  (23835) 

Се врши измена на решението на овој суд I. Рег. Зг. 
бр. 45/99 од 06.07.1999 година, наместо запишаното 
здружение на граѓани под името Здружение на виши 
радиолошки техничари на Република Македонија во 
иднина ќе гласи: �Здружение на радиолошки технолози 
на Република Македонија�-Скопје. 
Се вршат измени на одредби од Статутот донесен 

на 15.09.1998 и истиот статут повеќе не произведува 
правно дејство, се одобрува работење на Здружението 
на радиолошки технолози на Република Македонија 
врз основа на статутот донесен на одржаното вонредно 
собрание на 07.06.2003 година на која дата е изготвен и 
Статутот на здружение на радиолошки технолози на 
Република Македонија. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I. Рег. Зг. бр. 

45/99.            (23906) 
__________ 

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

48/2003 во судскиот регистар на здруженија на граѓани 
и фондации го запиша основањето на здружението на 
граѓани со назив Здружение за одржлив развој на Ма-
риово �Роден Крај�-с. Витолиште. 
Основни цели и задачи на здружението се: промо-

вирање и зачувување на Мариово како регион со чиста 
еколошка средина, промоција и развој на земјоделство-
то и сточарството во Мариовскиот крај, инфраструкту-
рен и комунален развој на Мариовскиот регион, соци-
јален развој на заедницата, промоција на културните и 
историските вредности на Мариово, промоција на Ма-
риово за  еко-туризам, остварување контакти и средби 
меѓу населението од Мариово и Меглен. 
Седиштето на Здружението за одржлив развој на Ма-

риово �Роден Крај�-с. Витолиште е во с. Витолиште, ул. 
�Прва Мариовска буна� бб, а истото се организира и дејс-
твува на подрачјето на Република Македонија. 
Лице овластено за застапување и претставување на 

здружението во правниот промет и кон трети лица во 
јавноста е Илија Сокаровски од Кавадарци, со живеа-
лиште на ул. �Јован Планински� бр. 13. 
Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 48/2003. 
            (23972) 

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

47/2003 од 05.09.2003 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша основањето на 
здружението на граѓани со полн назив Здружение за 
култура и уметност �NO NAME THEATRE�-Прилеп и 
скратен назив ЗКУ �NO NAME THEATRE�-Прилеп, 
што на македонски јазик значи �Безимен театар� или 
�Театар без име�-Прилеп. 
Цели и задачи на здружението е преку реализирање 

и остварување на најразлични програмски содржини во 
областа на културата и уметноста да придонесе за: еду-
кација на младите од областа на културата и уметноста, 
проучување на најновите сознанија од областа на култу-
рата и уметноста, развивање на активности во кои се 
поттикнува и развива креативноста и творештвото, орга-
низирање и учество на летни семинари, организирање и 
учество на семинари и рамена на искуства и проширува-
ње на знаењата од стручен аспект, организирање и учес-
тво на разни фестивали, конференции, симпозиуми, се-
минари, предавања, работилници од областа на култура-
та и уметноста, обезбедување на соодветна опрема за ос-
тварување на нивните цели и задачи, организирање на 
хуманитарни, уметнички и културни манифестации, из-
давање на брошури, публикации, книги, списанија и сл., 
продукција на проекти од сите области на културата и 
уметноста, соработка со институции, организации, здру-
женија и фондации од Република Македонија и од 
странство, од ист вид или сличен профил заради оства-
рување на заеднички проекти, откривање на млади та-
ленти од областа на културата и уметноста, преземање 
на други активности со цел да се подигне уметничкото 
ниво на проекти од областа на културата и уметноста, 
вршење интелектуални услуги, давање мислење, совети 
и реализација на уметнички проекти. 
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Задачи на здружението се да се стреми кон развива-

ње, поттикнување, пропагирање, збогатување, негува-
ње, популаризација, унапредување, организирање и ре-
ализирање на најразновидни форми, содржини и мето-
ди на работата во областа на културата и уметноста. 
Седиштето на здружението е во Прилеп, во населба 

�Точила� Ц 7/9, а истото се организира и дејствува на 
подрачјето на градот Прилеп и Република Македонија. 
Лице овластено за застапување на здружението во 

правниот промет и кон трети лица во јавноста е Влади-
мир Ѓорѓијоски од Прилеп, со живеалиште во Прилеп, 
во населба �Точила� Ц 7/9. 
Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 47/2003. 
            (23973) 

__________  
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Рег. Згф. бр. 32/03 од 02.09.2003 година, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации е запишано здружение-
то на граѓани-Студентска Унија на Југоисточниот Европ-
ски Универзитет (СУЈИЕУ)-Тетово, ул. �Илинденска� бб. 
Работата и активноста на студентската унија е: ор-

ганизирање на координација на активностите во инте-
рес на студентите како и застапеноста на ставовите на 
студентите кои се однесуваат на политиката на Уни-
верзитетот, ќе се залага за подобрување на студентски-
от стандард, подобрување на условите и унапредување 
на образовниот процес и други активности поврзани со 
студентските проблеми, како и соработка со други сту-
дентски асоцијации. 
Подрачјето на организацијата и дејствувањето на 

здружението е подрачјето на општина Тетово и делува 
на цела територија на РМ. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да почне со работа од 02.09.2003 година. 
Од Основниот суд во Тетово, Рег. Згф. бр. 32/2003. 
            (23974) 

__________  
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Рег. Згф. бр. 34/03 од 05.09.2003 година, во регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации е запишано здру-
жението на граѓани Здружение на инвалиди на трудот 
�ТРУДБЕНИК�-Тетово, со седиште во Тетово, ул. 
�Маршал Тито� бр. 100. 
Работата и активностите на здружението ќе се однесу-

ваат на следење и согледување на целокупната проблема-
тика поврзана со инвалидите на трудот како што е квали-
фикација, доквалификација, рехабилитација, вработува-
ње, соработка со носителите на општествена заштита на 
инвалидите, фондот за ПИОМ, грижа за подобрување на 
материјалната положба на инвалидите на трудот, социјал-
на политика во врска со инвалиди на трудот и др. 
Подрачјето на организацијата и дејствувањето на 

здружението е подрачјето на општина Тетово, Брвени-
ца, Шипковица, Џепчиште, Теарце, Вратница, Јегунов-
це, Желино и Камењане. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да почне со работа од 05.09.2003 година. 
Од Основниот суд во Тетово, Рег. Згф. бр. 34/2003. 
            (23975) 

__________  
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 1609 се запишува здружението на граѓани Ун-
гарско-Македонска Асоцијација за Деловна Соработка и 
Развој (ХУМА), со седиште во Скопје, ул. �42� бр. 13. 
Работата и активностите на здружението на граѓани 

ќе се однесуваат на развивање на релативна структура, 
механизми и практики и да лобира пред локалните, на-
ционалните и меѓународните авторитети, деловни суб-
јекти и други институции во врска со економскиот раз-
вој на Р. Македонија и на одржливиот развој на Унга-
рија како и деловна соработка и економски односи ме-
ѓу деловните субјекти од Македонија и Унгарија. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 02.09.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З. Г. бр. 164/03.

            (23988) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. бр. 1610 се запишува здружението на гра-
ѓани Карате клуб ВИТЕЗ, со скратено име КК ВИТЕЗ, 
со седиште во Скопје, ул. �Вучидолски пат 12� бр. 26. 
Работата и активностите на здружението на граѓани 

ќе се однесуваат на развој на карате спортот, негова 
афирмација, стручно усовршување на спортистите во 
позитивен дух, соработка на клубот со останатите клу-
бови и спортски организации. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 09.09.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З. Г. бр. 165/03.

            (23989) 
__________  

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. бр. 1611 се запишува здружението на гра-
ѓани Центар за жени и млади Ромки ПАКИВ-Скопје, со 
седиште во Скопје, ул. �Максути Садик� бр. 48. 
Работата и активностите на здружението на граѓани ќе 

се однесуваат на унапредување на положбата на жената 
Ромка во сите области на општествено-економскиот и по-
литичкиот живот, подобрување на односите меѓу родите-
лите и децата Роми, залагање за меѓуетничка толеранција, 
мир и коегзистенција, како и обезбедување на соодветни 
услови за услови за школување на младите Роми. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 09.09.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З. Г. бр. 169/03.

            (23990) 
__________  

Основниот суд во Koчани, со решение Зг. бр. 
8/2003 од 09.09.2003 година, во регистарот на Здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша Здружението на 
граѓани �Враќање� - Кочани, ул. �Штипски пат� бб, со 
седиште во Кочани, ул. �Штипски пат� бб. 
Овластено лице за застапување на здружението е 

Љубе Соколов од Кочани, ул. �Христијан Карпош� бр. 
11, претседател на здружението. 

- Едукација на млади од предучилишна и училишна 
возраст за значењето на селската идила за значење на 
селото како здрава животна средина. 

- Спортот клучна улога за правилен развој на младите 
луѓе кои живеат на село и за афирмирање на македонски-
те традиции-едукативни работни средби за млади луѓе од 
разни социо-економски средини и етнички групи. 

- Запознавање на граѓаните од урбаните средини и во-
општо на сите граѓани со значењето на селото �Животот 
во селото и потребата од враќање на граѓаните на село�. 

- Организирање на културни манифестации од заба-
вен карактер и од образовно воспитен карактер. 

- Осознавање на ставот на јавното мислење за усло-
вите и работата на село или друго прашање кое е акту-
елно во одреден момент. 

- Организирање на манифестации од натпреварувачки 
карактер и турнири за продлабочување на соработка со 
други исти или слични здруженија на полето на модерни-
зација на земјоделското производство, одгледување на 
стока на современ начин, во земјата и во странство. 

- Претставување и објаснување на проблемот на не-
доволно познавање на значењето на животот и работа-
та на село, на проблемот на одредено селско прашање. 

- Одигрување на натпревари со клубови од земјата 
и од странство. 

- Контакти со сите невладини и владини организа-
ции кои се занимаваат со слична проблематика базира-
на врз целите и задачите на здружението. 

- Контакти со меѓународни невладини организации 
за размена на искуства. 

- Долгорочна програма за запознавање на граѓаните 
од урбаните средини и руралните средини со значење-
то на селскиот живот. 

- Долгорочна програма за враќање на граѓаните од 
град во село. 

- Долгорочна програма за формирање и развој на 
мали и средни друштва во ридско планински места. 
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Здружението на граѓани �Враќање� - Кочани, ул. 

�Штипски пат бб, стекнува својство на правно лице на 
09.09.2003 година. 
Од Основниот суд во Кочани, Зг. бр. 8/2003.(24089) 

___________  
Основниот суд во Гевгелија, со решение Зг. бр. 8/03 

од 10.09.2003 година, во регистарот на Здруженија на 
граѓани во овој суд го запиша Здружението на граѓани 
�Младинска унија� од Гевгелија. 
Име на субјектот: Здружение на граѓани �Младин-

ска унија� од Гевгелија. 
Седиште на субјектот: ул. �Кожув� бр. 18 во Гевгелија. 
Цели и задачи на субјектот: да организира соработка 

заради стекнување и размена на искуства и знаење преку 
учество и заеднички настап во одделни проекти, да орга-
низира соработка со други домашни и странски асоција-
ции и организации, да учествува во организирањето на 
различни облици на взаемно помагање и соработка и др. 
Лице овластено за застапување: Сашко Дуев од Ге-

вгелија со ЕМБ 0310976482017. 
Од Основниот суд во Гевгелија, Зг. бр. 8/03. (24090) 

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

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-
шение IV. Ст. бр. 415/03 од 10.09.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за трговија на 
големо и мало, производство и услуги МЕККА-М Фатима 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. �527� бр. 
13/4, Колонија Идризово, со жиро сметка бр. 
300000000986720 и регистарска влошка бр. 02002108?-8-
09-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (23753) 

__________  
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 372/03 од 10.09.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
градежништво, производство, трговија и услуги ОРЦЕ 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. �Прво-
мајска 1� бр. 19, со жиро сметка бр. 300000000432171 и 
регистарска влошка бр. 02032341?-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.        (23755) 

__________  
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 412/03 од 10.09.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
промет на големо и мало БОНАТИ Мане ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје, со седиште на ул. �Дурмиторска� бр. 7-а, 
со жиро сметка бр. 40110-601-31663 и регистарска вло-
шка бр. 02032040?-8-01-000 при регистарот на Основ-
ниот 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.        (23765) 

__________ 
 

Основниот суд во Велес, објавува дека со решение 
Ст. бр. 14/02 од 12.11.2002 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво за трговија, услуги и 
шпедиција �Орбит� Киро ДООЕЛ Велес, со седиште на 
ул. �Ѓоре Органџиев� бр. 30, жиро сметка бр. 
300270000006182 и регистарска влошка бр. 02018399?-
8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје и истата не се спроведува и се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Да се објави оглас во �Службен весник на РМ� и на 

огласната табла во судот. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд во Велес.         (23784) 

__________ 
 

Се отвора стечајна постапка над должникот Друш-
тво за транспорт, трговија и услуги ЕНИ Транс ДООЕЛ 
увоз-извоз с. Г. Оризари, Велес и жиро сметка бр. 
300270000006861 при Комерцијална банка-Филијала 
Велес, и истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Велес.         (23790) 

__________ 
 
Се отвора стечајна постапка над должникот Друш-

тво за производство, трговија и услуги �Хаџ Ќуприли� 
ДООЕЛ увоз-извоз, ул. �Ганчо Хаџипанзов� бр. 31, Ве-
лес, со жиро сметка бр. 220571100434912 на Македонска 
банка-Експозитура Велес, Трег. влошка бр. 02032691?-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 Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 
Да се објави огласот на огласната табла на судот и 

во �Службен весник на РМ�. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето. 
Од Основниот суд во Велес.         (23791) 

__________ 
 
Се отвора стечајна постапка над должникот Друштво 

за транспорт, трговија и услуги НИ - ДИ Компани ДОО-
ЕЛ увоз-извоз, ул. �Мицко Козар� бр. 29, Велес и жиро 
сметка бр. 22057110418907 при Македонска банка-Експо-
зитура Велес, и истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Велес.         (23792) 

__________ 
 
Се запира стечајната постапка над стечајниот долж-

ник Трговско претпријатие на големо и мало Бутик �Кле-
опатра� ЦО Велес, ул. �Марксова� бр. 4/1, со жиро сметка 
бр. 41600-601-41315 при Агенцијата за блокирани сметки. 
Ова решение и причините за запирање на постапка-

та да се објават во �Службен весник на РМ� и на оглас-
ната табла на овој суд. 
Решението ќе се достави по правосилноста во Одде-

лот за регистрација при Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Велес.         (23805) 

__________  
Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 74/03 

од 31.07.2003 година, отвори стечајна постапка над 
должникот �КАЛТИ КОМЕРЦ� ДООЕЛ и истата не се 
спроведува поради немање средства за стечајна маса и 
се заклучува стечајната постапка согласно член 64 став 
1 од Законот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.         (23825) 

__________ 
 

Основниот суд во Штип, објавува дека отворената 
стечајна постапка над должникот МК �Астибо� АД во 
стечај-Штип, ул. �Гоце Делчев� бр. 34, Штип, со жиро 
сметка бр. 3000800000304-90 кај Комерцијална банка 
Скопје, Експозитура Штип, бр. 5100000300332-49 кај 
КИБ банка, Експозитура Штип и девизна сметка во Ко-
мерцијална банка Скопје, Експозитура Штип бр. 
25730522-1382, со решение на овој суд Ст. бр. 16/00 од 
16.05,2002 година, се заклучува. 
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Должникот се брише од трговскиот регистар кој го 

води Основниот суд во Штип. 
Решението да се достави до Одделот за регистра-

ции на овој суд поради запишување во трговскиот ре-
гистар, до катастар и други органи заради запишување 
во јавните книги. 
Извод од решението да се објави на огласната табла 

во судот и во �Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд во Штип.         (23827) 

__________ 
 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 67/03 од 18.07.2003 година, 
отворена е стечајна постапка на должникот АЛПА 
КОМПАНИ СЕ ДОО Претпријатие за трговија, транс-
порт и туризам експорт-импорт од с. Д. Бањница, Го-
стиварско и истата не се спроведува поради немање на 
имот и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот при регистарското одделение на 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Гостивар.         (23828) 

__________ 
 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 
Ст. бр. 89/03 од 18.07.2003 година е отворена стечајна по-
стапка над должникот Друштво за производство, тргови-
ја, сообраќај и услуги �ФЕТА ПРОМ� ДООЕЛ експорт-
импорт с. Д. Палчиште, Камењане, со жиро сметка бр. 
41500-601-94937 што се води при Агенцијата за работа со 
блокирани сметки Тетово, запишано во Основниот суд 
Скопје I - Скопје, под Трег. бр. 2048/01 од 18.05.2001 и со 
регистарска влошка бр. 02041294-8-03-000. 
Стечајната постапка кон должникот не се спроведу-

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

брише од трговскиот регистар што се  води при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.         (23829) 

__________ 
 
Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решение 

Ст. бр. 37/03 од 09.09.2003 година, е отворена стечајна по-
стапка над должникот Трговец поединец за угостителс-
тво, кафе-бар �Камелија�-Камелија Ристо Такашманова, 
Богданци, со жиро сметка бр. 41610-601-58148 која се во-
ди кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учес-
ниците во платен промет, регистрирано во Основниот суд 
Скопје I - Скопје, но истата не се спроведува заради нема-
ње на имот од кој би се намириле трошоците на стечајна-
та постапка и веднаш истата се заклучува. 
Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 

дена од објавувањето преку овој до Апелациониот суд 
во Скопје. 
Од Основниот суд во Гевгелија.                      (23830) 

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

шение II. Ст. бр. 367/03  од 09.09.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над  должникот Друштво за трговија, 
производство и услуги ФЕНИКС 2000 ДООЕЛ увоз-из-
воз, со седиште на  ул. �Карл Хрон� бр. 33,  со жиро сме-
тка 300000000253303 при Комерцијална банка АД Скопје 
и регистарска влошка 02021861?-3-03-000,  при региста-
рот 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. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.             (23841) 

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

шение IV. Ст. бр. 385/03  од 12.09.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над  должникот Трговецот поединец 
ЕМА КОЛОНИЈАЛ Музафера Шахин КОФРЦ Скопје, со 

седиште на  ул. �Васил Ѓоргов� бр. 20 локал 12,  со жиро 
сметка 40100-601-403259 и регистарска влошка 6-
02001415-000-01,  при регистарот на Основниот суд Скоп-
је 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.              (23845) 

___________ 
 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 
146/2003 од 04.09.2003 година, отвори стечајна постапка 
кон должникот Приватно претпријатие за производство, 
услуги, трговија на големо и мало увоз-извоз ТЕКОМ 
ТРЕЈД во Прилеп, со седиште на ул. �Павел Шатев� бр. 
51, запишан во регистарска влошка 1-14017 во Окру-
жниот суд во Битола, со основна дејност производство 
на освежувачки пијалоци со жиро сметка 41100-601-
33353 во Агенција за работа со блокирани сметки. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, бидејќи имотот на должникот не е доволен ни за 
покривање на трошоците на постапката. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (23965) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 62/03 од 11.09.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво за производство, ус-
луги и трговија ЗЛЕТОВО-КОМЕРЦ увоз-извоз ДОО-
ЕЛ - Пробиштип, ул. �Илинденска� бр. 20а, со жиро 
сметка бр. 414001-601-22886 кај Агенцијата за работа 
со блокирани сметки на учесниците во платниот про-
мет, Подрачна единица-Штип. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за производство, услуги и трговија ЗЛЕТО-
ВО-КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ - Пробиштип, ул. 
�Илинденска� бр. 20а, се заклучува затоа што друштво-
то не располага со имот доволен да ги покрие трошо-
ците по постапката. 
По правосилноста на ова решение должникот 

Друштво за производство, услуги и трговија ЗЛЕТО-
ВО-КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ - Пробиштип, ул. 
�Илинденска� бр. 20а, да се брише од трговскиот реги-
стар кај Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (23966) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 64/03 од 11.09.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво за производство, ус-
луги и трговија МИЛГО ДООЕЛ Штип, ул. �Љубен Ива-
нов� бр. 48, Штип, со жиро сметка бр. 41400 -601-26378 
кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесни-
ците во платниот промет, Подрачна единица-Штип. 
Отворената стечајна постапка над должникот Друш-

тво за производство, услуги и трговија МИЛГО ДООЕЛ 
Штип, 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, услуги и трговија МИЛГО 
ДООЕЛ Штип, да се брише од трговскиот регистар кај 
Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (23967) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 403/03 од 12.09.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
танц и рекреација ЛАТИНО 94 експорт-импорт ДОО 
Скопје, со седиште на ул. �Јане Сандански� бр. 86-II/3, 
со жиро сметка 40100-603-24758 и регистарска влошка 
1-30594-0-0-0 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.              (23995) 
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Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 380/03 од 09.09.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за производство, промет и услуги �АЛЕКСАНДАР� 
ДОО, со седиште на ул. �Жан Жорес� бр. 121, со жиро 
сметка 40110-601-412681 при Агенцијата за работа со 
блокирани сметки и регистарска влошка 1-40696-0-0-0 
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. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (23996) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 418/03 од 10.09.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
трговија и услуги ЛЕКСУС КБ Марјан и др. ДОО 
Скопје, со седиште на ул. �Драчевска� бр. 102, со жиро 
сметка 300000000036314 и регистарска влошка 
02004712?-3-01-000 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.              (23997) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 275/03 од 11.09.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Трговско 
друштво за транспорт и трговија на големо и мало ЕУ-
РО ЕКСПОРТ Идризи ДООЕЛ - Скопје, со седиште на 
ул. �Константин Петковиќ� бр. 25, со жиро сметка 3000-
00001297896, 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.              (23998) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 226/03 од 11.09.2003 година се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник 
Претпријатие за промет, производство, угостителство и 
туризам АННЕХ ДОО експорт-импорт Скопје, со седи-
ште на ул. �Ташко Караџа� бр. 20/2-9 и жиро сметка 
бр. 40110-601-312469 при Агенцијата за работа со бло-
кирани сметки, и регистарска влошка бр. 1-43444-0-0-0 
при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува, се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (24026) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 400/03 од 12.09.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за производство, сервисирање, услуги и промет на го-
лемо и мало МАКДОН п.о. експорт-импорт Скопје, со 
седиште на ул. �Благоја Стефковски� бр. 93-2/7, со жи-
ро сметка 40110-601-183080 и регистарска влошка 1-
29859-0-0-0 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.              (24037) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 406/03 од 12.09.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Производно 

трговско услужно претпријатие ЧА-БА пром ДОО Екс-
порт-Импорт Скопје, со седиште на ул. �Малешевска� 
бр. 10, со жиро сметка 40100-601-245931и регистарска 
влошка 1-44198-0-0-0 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.              (24046) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 

решение на овој суд I. Ст. бр. 443/02 од 03.09.2003 го-
дина, се отвора стечајна постапка над должникот 
Друштво за производство, трговија и услуги ИМЛ 
ДОО - Скопје, со седиште на ул. �Даме Груев� бр. 1/6-
22, со сметка број 320-000000192-12 кај Силекс банка 
Ад - Скопје и регистарска влошка број 02043370?-3-03-
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 огласот на огласна табла во судот и во 

�Сл. весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (24047) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 388/03 од 12.09.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Трговско 
друштво за услуги, производство и трговија БИЛЈАНА 
Љупчо и Трифун ДОО Скопје, со седиште на ул. �Џон 
Кенеди� бр. 28-1/4, со жиро сметка 40100-601-201693 и 
регистарска влошка 02027644?-3-03-000 при региста-
рот 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.              (24048) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 319/03 од 15.09.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за производство и пласман на производи ВАЛАС увоз-
извоз Д.О.О. Скопје, со седиште на ул. �Марко Орешо-
виќ�, со жиро сметка 40100-601-176838 и регистарска 
влошка 1-28393-0-0-0 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.              (24075) 

___________ 
 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 134/03 од 10.09.2003 година, е заклучена сте-
чајната постапка над стечајниот должник Друштво за 
производство, трговија и услуги ПП Брокер Борко ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. �Теофан Економов� бр. 
11А, со жиро сметка бр. 40900-601-26336, при Агенција 
за работа со блокирани сметки на РМ, со број на реги-
старска влошка 0201242?-8-03-000, Трег. бр. 9982/98 од 
29.03.1999 година при Основниот Скопје I - Скопје. 
По правосилноста на решението стечајниот долж-

ник да се брише од трговскиот регистар на Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 
Извод од решението да се објави во �Службен вес-

ник на РМ� и на огласна табла во судот. 
Од Основниот суд во Куманово.        (24074) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-
шение IV. Ст. бр. 295/03 од 13.06.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за произ-
водство и трговија на големо и мало ЗЕКО-ПРОМ експорт-
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импорт ц.о. Скопје, со седиште на ул. �Јајце� бр. 78, со жи-
ро сметка бр. 40100-601-173082 и регистарска влошка бр. 1-
28446-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје и истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје.  
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (24086) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 227/03 од 15.09.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Трговија на 
мало БОРКА ТП Игор Љубе Тренкоски - Скопје, со се-
диште на бул. �АВНОЈ� бр. 4/1, со жиро сметка бр. 
40100-601-418344 и регистарска влошка бр. 02008585?-
6-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје и истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје.  
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (24088) 

__________ 
 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. 
бр. 38/02 од 03.09.2003 година во 10,00 часот се отвора 
стечајна постапка над должникот Акционерско друштво 
�Прогрес инженеринг� АД Штип, со жиро сметка бр. 
41400-601-35956 кај Агенцијата за работа со блокирани 
сметки на учесниците во платниот промет-Скопје. 
За стечаен управник се именува Зоран Коларов, 

дипломиран економист од Штип, со стан на ул. �АС-
НОМ� бр. 24, Штип. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 

истекот на 8-от ден од денот на објавувањето на огла-
сот за отворање на стечајна постапка во �Службен вес-
ник на РМ� и на огласна табла во судот да ги пријават 
своите побарувања кај стечајниот управник во соглас-
ност со одредбите од Законот за стечај. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 

истекот на 8-от ден од денот на објавувањето на огла-
сот за отворање на стечајна постапка во �Службен вес-
ник на РМ� да ги пријават разлачните права на под-
вижни предмети и права на должникот, на недвижно-
стите на должникот. 
Во пријавата мора да се  означат предметите на кој 

постои разлачно право, имотот и основот на засновање 
на тоа право и обезбеденото побарување. 
Отворањето на стечајната постапка ќе се запише во 

трговскиот регистар на овој суд како и во земјишните 
книги. 
Испитното и извештајно рочиште на Собрание на 

доверители, на кое се испитуваат и утврдуваат пријаве-
ните побарувања на доверителите се закажува за 
30.10.2003 година во 10,00 часот во соба бр. 12 во згра-
дата на овој суд. 
Од Основниот суд во Штип.         (24073) 

__________ 
 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. 
бр. 40/03 од 03.09.2003 година во 10,00 часот се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за земјоделс-
тво, сточарство, трговија и угостителство �Ѓуѓанци� ДОО 
с. Ѓуѓанци, со жиро сметка бр. 41400-601-43010 кај Аген-
цијата за работа со блокирани сметки на учесниците во 
платниот промет-Скопје, Одделение-Штип. 
За стечаен управник се именува Ацо Трајков, дип-

ломиран економист од Штип, со стан на ул. �Јане Сан-
дански� бр. 57/16, Свети Николе. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 

истекот на 8-от ден од денот на објавувањето на огла-
сот за отворање на стечајна постапка во �Службен вес-
ник на РМ� и на огласната табла во судот да ги прија-
ват своите побарувања кај стечајниот управник во сог-
ласност со одредбите од Законот за стечај. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 

истекот на 8-от ден од денот на објавувањето на огла-

сот за отворање на стечајна постапка во �Службен вес-
ник на РМ� да ги пријават разлачните права на под-
вижни предмети и права на должникот, на недвижно-
стите на должникот. 
Во пријавата мора да се  означат предметите на кој 

постои разлачно право, имотот и основот на засновање 
на тоа право и обезбеденото побарување. 
Отворањето на стечајната постапка ќе се запише во 

трговскиот регистар на овој суд како и во земјишните 
книги. 
Испитното и извештајно рочиште на Собрание на 

доверители, на кое се испитуваат и утврдуваат пријаве-
ните побарувања на доверителите се закажува за 
30.10.2003 година во 11,00 часот во соба бр. 12 во згра-
дата на овој суд. 
Од Основниот суд во Штип.         (24073) 

__________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 140/03 од 10.09.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ДТТ МОВ-
ТРАНС ДООЕЛ Тодоров Струмица, со жиро сметка бр. 
200000030669064 што се води при Стопанска банка АД 
Скопје, запишано при Основниот суд во Штип под 
Трег бр. 2453/99 од 29.09.1999 година со број на реги-
старска влошка 03006354?-8-06-000. 
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.        (24077) 

__________ 
 

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст. бр. 144/03 од 10.09.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот Друштво за 
трговија и услуги увоз-извоз �Каракаш� Павле и Ѓорѓи 
Каракашеви ЈТД Струмица, со жиро сметка бр. 
200000012182513, која се води при Стопанска банка 
АД Скопје, филијала Струмица, Трег. бр. 1850/98 и ре-
гистарска влошка бр. 03002558?-1-09-000, но одлучено 
е истата да не се спроведува поради немање имот на 
должникот заради што и се заклучува. 
Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното 

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

пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица.        (24079) 

__________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 139/03 од 10.09.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ Би-
макс Бранко ДООЕЛ Струмица, со жиро сметка бр. 
210052309260108 што се води при Тутунска банка АД 
Скопје, запишано при Основниот суд во Штип, под 
Трег. бр. 506/2001 од  11.09.2001 година, со број на ре-
гистарска влошка 03001411?-3-12-000. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва и се заклучува поради немање имот, согласно член 
64 од Законот за стечај. 
Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното 

решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето 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.        (24080) 
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Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 142/03 од 10.09.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ДПТ увоз-
извоз Зоки Транс ДООЕЛ, с. Секирник, Босилово, со 
жиро сметка бр. 200-0000118073-17 што се води при 
Стопанска банка АД Скопје, запишано при Основниот 
суд во Штип, под Трег. бр. 2642/98 од 21.04.1999 годи-
на, со броја на регистарска влошка 03003350?-8-06-000. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва и се заклучува поради немање имот, согласно член 
64 од Законот за стечај. 
Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното 

решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето 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.        (24082) 

__________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 209/03 од 

09.09.2003 година, над  Трговското друштво за производс-
тво, услуги и трговија Јовановска Љубица �ПЕПЕ ИРЕНА� 
ДООЕЛ увоз-извоз Битола, со седиште на бул. �1-ви Мај� 
бр. 373, со број на регистарска влошка 01005737?-8-03-000 
и жиро сметка бр. 500-0000001336-93 во Стопанска банка 
АД Битола, со дејност шифра 05.4, друга трговија на мало 
во продавници со мешовита стока, се отвора стечајна по-
стапка, но истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд во Битола.         (24083) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 193/03 
од 15.08.2003 година, над Друштвото за трговија на го-
лемо и мало, производство и услуги и меѓународна 
шпедиција Ѓорѓи �БИМТРЕЈД� извоз-увоз Битола ДО-
ОЕЛ, со седиште во Битола, ул. �Борис Кидрич� бр. 5, 
со броја на регистарска влошка 01002143?-8-01-000 и 
жиро сметка бр. 500-0000000139-95 при Стопанска 
банка АД Битола, со дејност шифра 02.01. одгледува-
ње, користење и заштита на шуми, се отвора стечајна 
постапка, но истата не се спроведува и се заклучува. 
Се пренесува од сопственоста на Друштвото за 

трговија на големо и мало, производство, и услуги и 
меѓународна шпедиција Ѓорѓи �БИМТРЕЈД� извоз-
увоз Битола ДООЕЛ, со седиште во Битола, ул. �Борис 
Кидрич� бр. 5, во сопственост на основачот Ѓорѓи Ѓор-
гиевски од Битола, ул. �Прилепска� бр. 60-а-1/51 обич-
ни акции, вкупно 30 со вредност на една акција од 
3.000,00 денари во Стопанска банка АД Битола, во ви-
сина на акционерскиот влог од 90.000,00 денари и сите 
права кои произлегуваат од акциите и дивидендата. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва, но се заклучува. 
Од Основниот суд во Битола.          (24084) 

__________ 
 

Основниот суд во Штип, постапувајќи во стечајна по-
стапка на �Македонка ткаенини� АД во стечај-Штип, ги из-
вестува доверителите на должникот дека на ден 06.10.2003 
година во 10,30 часот во просториите на Основниот суд во 
Штип, ќе се одржи Собрание на доверители по повод усво-
јување завршен извештај и завршна сметка на должникот 
�Македонска ткаенини� АД во стечај-Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (24209) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-
шение II. Ст. бр. 85/03 од 16.09.2003 година, се отвора сте-
чајна постапка над должникот Маневски Стојан Дејан 
БИЉБИЉ ТП автотакси, со седиште на ул. �Вера Радосав-
љевиќ� бр. 6/14, со жиро сметка бр. 220522100552978 при 
Македонска банка АД Скопје, и регистарска влошка бр. 
02034137?-6-06-000 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје и истата не се спроведува и се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје.  
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (24182) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 394/03 од 12.09.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за промет и услуги КОГЕР извоз-увоз ЦО Скопје, со се-
диште на ул. �Видое Смилевски Бато� бр. 43, со жиро 
сметка бр. 40100-601-115943 и регистарска влошка бр. 1-
17315-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје и истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје.  
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (24199) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 409/03 од 12.06.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, трговија и услуги ИВАНОРКА ДООЕЛ 
увоз-извоз с. Стајковци, Скопје, со седиште на ул. �25� 
бр. 20, со жиро сметка бр. 40110-601-483233 и реги-
старска влошка бр. 02039748?-8-01-000 при регистарот 
на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спро-
ведува 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.        (24200) 

__________ 
 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Ст. бр. 51/03 од 15.09.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво за трговија МПП 
ДООЕЛ Штип, ул. �Васил Доганџиски� бр. 3, со жиро 
сметка бр. 41400-601-43970 кај Агенцијата за работа со 
блокирани сметки на учесниците во платниот промет, 
Подрачна единица-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 бри-

ше од трговскиот регистар при Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (24210) 

__________ 
 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. 
бр. 66/03 од 15.09.2003 година, е отворена стечајна по-
стапка над должникот Друштво за производство, трговија 
и услуги А К И ДООЕЛ увоз-извоз Штип, ул. �Кирил и 
Методиј� бр. 62, со жиро сметка бр. 41400-601-31210 кај 
Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците 
во платниот промет, Подрачна единица-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 бри-

ше од трговскиот регистар при Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (24211) 

__________ 
 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Ст. бр. 68/03 од 15.09.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Трговец поединец Тодор Си-
меон Донев ТП Штип, ул. �Борко Талев� бр. 45, со жи-
ро сметка бр. 41400-601-41154 кај Агенцијата за работа 
со блокирани сметки на учесниците во платниот про-
мет, Подрачна единица-Штип. 
Отворената стечајна постапка над должникот 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 бри-

ше од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (24212) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 144/2003 
од 22.07.2003 година, над стечајниот должник Друштво за 
производство, трговија на големо и мало, откуп и увоз-из-
воз Ацо Трајчевски, �Чешмаџија� с. Суводол-Демир Хи-
сар, ДООЕЛ, запишан во регистарска влошка бр. 
01008409 на Основниот суд во Битола, со седиште во с. 
Суводол, Демир Хисар со жиро сметка бр. 500-
0000002282-68, со дејност со шифра 52.11, трговија на ма-
ло, отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.         (24213) 

__________ 
 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Ст. бр. 67/03 од 15.09.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво за производство,  тр-
говија и угостителство Арт ДООЕЛ-Штип, бул. �ЈНА� 
бр. 22/4, со жиро сметка бр. 510-0000300346 кај Комер-
цијално Инвестициона банка АД Куманово. 
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 бри-

ше од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (24215) 

__________ 
 

 Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 45/03 
од 03.09.2003 година, над трговец поединец за превоз 
на стоки во друмскиот сообраќај Раде Богоја Тасевски 
ТП, с. Лопатица, со број на регистарска влошка      
1-18860 и жиро сметка бр. 500-0000001764-70 во Сто-
панска банка АД Битола, со дејност шифра 60.24, пре-
воз на стоки во друмскиот сообраќај, се отвора стечај-
на постапка, но истата не се спроведува и се заклучува. 

      
_______________________________________________ 

По правосилноста на решението Основниот суд во 
Битола, регистарското одделение да го брише должни-
кот од судскиот регистар. 
Од Основниот суд во Битола.         (24216) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 177/03 
од 09.09.2003 година, над Друштвото за трговија и услуги 
ДВА ПИРАТИ Марија ДООЕЛ увоз-извоз Битола, со се-
диште на ул. �Маршал Тито� бр. 115, со број на регистар-
ска влошка 01008093?-8-01-000 и жиро сметка бр. 500-
0000000817-98 во Стопанска банка АД Битола, со дејност 
шифра 52.11, трговија на мало во продавници претежно 
со храна пијалаци и тутун, се отвора стечајна постапка, но 
истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд во Битола.         (24217) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 183/03 
од 11.09.2003 година, над  Друштвото со ограничена одго-
ворност за производство, трговија, услуги и увоз-извоз 
Рајчиновски Цветан КРОНЕР-СТАРС Битола ДООЕЛ, со 
седиште на ул. �Леринска� бр. 9, со броја на регистарска 
влошка 01000210?-8-03-000 и жиро сметка бр. 40300-601-
82843 во Агенцијата за работа со блокирани сметки Скоп-
је-ПЕ Битола, со дејност шифра 013121, производство на 
освежувачки пијалаци, се отвора стечајна постапка, но 
истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд во Битола.         (24218) 

__________ 
 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Ст. бр. 70/03 од 15.09.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должниот Друштво за производство, тр-
говија на големо и мало НЕНО-ПРОМ ДООЕЛ увоз-из-
воз Злетово, со жиро сметка бр. 200-0000308043-79 кај 
Стопанска банка АД Скопје, Филијала во Пробиштип. 

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 бри-

ше од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (24219) 

__________ 
 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 52/03 од 12.09.2003 година, от-
ворена е стечајна постапка над должникот Текстилна 
фабрика ДОО �Скутекс� с. Скудриње - Гостиварско. 
За стечаен судија се определува Васил Костоски - 

судија на овој суд. 
За стечаен управник се определува лицето Драган 

Јованоски од Гостивар, ул. �Питарница� бр. 7, моб. тел. 
070-229-307. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена по обја-

вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� да ги 
пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат доверителите кој што имаат разлач-

ни права на подвижни предмети и правата на должни-
кот како и доверители кој имаат разлачни права на нед-
вижностите на должникот во рок од 15 дена да ги при-
јават своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се закажува рочиште на собир на доверители за испи-

тување и утврдување на пријавените побарувања и рочи-
ште на собранието на доверителите на кое врз основа на 
извештајот на стечајниот управник, доверителите ќе одлу-
чуваат за понатамошниот тек на постапкaта на ден 
10.10.2003 година во 12 часот, сала број II на овој суд. 
Овој оглас е истакнат на огласната табла на судот 

на ден 16.09.2003 година. 
Од Основниот суд во Гостивар.                      (24287) 

Л И К В И Д А Ц И И  
Ликвидаторот Мирослав Патрногиќ од Скопје, бул. 

�Јане Сандански� бр. 77/3-34, запишан во судскиот ре-
гистар  при Основниот суд Скопје  I- Скопје со реше-
ние П.Трег.бр. 1043/2003, објавува дека Трговското 
друштво за внатрешна и надворешна трговија ИН-
ТЕКС ТРАДЕ Мирослав ДОО ул. �Даме Груев� бр. 14, 
со број на жиро-сметка 200000022559185, отворена при 
Стопанска банка АД Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

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

 Од ликвидаторот.                                             (23907) 
___________  

Ликвидаторот Цеков Ацо од Струмица, ул. �Ристо 
Ќурчиев� бр. 14/20, запишан во судскиот регистар  при 
Основниот суд во Штип, со решение Трег.бр. 238-02-06-
03, објавува дека Друштвото за производство, трговија и 
транспорт ДЕНИС-КОМЕРЦ Биљана и др. ДОО увоз-из-
воз Берово, ул. �6� бр. 13, е во ликвидација - втора објава. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

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

 Од ликвидаторот.                                             (23916) 
_______________________________________________ 

 
Н О Т А Р С К И   О Г Л А С И  

Врз основа на Договор за обезбедување на побару-
вање со засновање на регистриран залог врз подвижни 
предмети (камиони), потврден од нотарот Зорица Пу-
лејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ број 381/03 од 
22 август 2003 година, склучен помеѓу ВОЛВО ТРАК 
КОРПОРАЦИЈА, со седиште во Гетебург, Шведска, ка-
ко заложен доверител и Друштвото за транспорт, про-
изводство, трговија и услуги ВЕГО-МАК ДООЕЛ Ко-
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чани, со седиште на ул. �Лазар Андонов� бр. 1/3-3 во 
Кочани, како заложен должник, засновано е заложно 
право-регистриран залог од прв ред врз подвижни 
предмети на заложниот должник, кое заложно право е 
регистрирано во Централниот регистар на 25.08.2003 
година со деловоден број 10120030000992.         (23911) 

__________  
Врз основа на Договор за обезбедување на побарува-

ње со засновање на регистриран залог врз подвижни пред-
мети (камиони), потврден од нотарот Зорица Пулејкова, 
Кисела Вода, Скопје, под ОДУ број 378/03 од 21 август 
2003 година, склучен помеѓу ВОЛВО ТРАК КОРПОРА-
ЦИЈА, со седиште во Гетебург, Шведска, како заложен 
доверител и Друштвото за градежништво, производство и 
промет  БАЏАК ИНЖЕНЕРИНГ Антонио ДООЕЛ екс-
порт-импорт Скопје, со седиште на бул. �ЈНА� бр. 54/2-5 
во Скопје, како заложен должник, засновано е заложно 
право-регистриран залог од прв ред врз подвижни пред-
мети на заложниот должник, кое заложно право е реги-
стрирано во Централниот регистар на 22.08.2003 година 
со деловоден број 10120030000978.                           (23911) 

__________  
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-

ште на сите субјекти со право на првенствено  купува-
ње, сопственикот Мемедовски Ќазим им нуди на про-
дажба 2/4 идеален дел од нива 5 класа од вкупно 1562 
м2 устроено на КП 1315, план 5, скица 10, во м.в. �Зад 
Бунар� евидентирано во ПЛ број 113 за КО Батинци, 
под следните услови: недвижноста продавачот ја нуди 
за  цена од 340,00 денари по 1 м2 или за вкупна цена од 
265.540,00 денари. Рокот за плаќање е веднаш на денот 
на заверка на договорот. Купувачот го плаќа данокот 
на промет и трошоците за пренос на недвижноста. 
Изјавите за прифаќање на понудата, понудените, во 

писмена форма да ги достават до нотарот Верица Си-
моновска Синадинова, ул. �Џон Кенеди� бб, Скопје, во 
рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на 
оваа понуда. Доколку понудените не се јават во наведе-
ниот рок истите го губат правото на првенствено купу-
вање на предметната недвижност.                        (23915) 

___________  
Над недвижен имот на хипотекарниот должник ДОО 

�ТЕКОНД� Тетово, ул. �Илинденска� бр. 228, кој се со-
стои од - Погон за производство на чоколади кој се состои 
од: производен дел (висок) со 458,72 м2, производен дел 
(низок) со 251,32 м2, подрумски дел со 684,32 м2 кој 
всушност има корисна површина од 342,16 м2 и админи-
стративен дел со 251,32 м2, портирница со 40,00 м2, тра-
фостаница со 6,00 м2 и котлара и компресорска станица 
или вкупно 1.349,52 м2, кој се наоѓа на ул. �Илинденска� 
бр. 228 на КП бр. 6465/3 на КО Тетово, опишан по одо-
брение за градба издадено од Министерството за урбани-
зам градежништво и заштита на животната средина Скоп-
је, подрачна единица Тетово бр. 09-2484 од 18.05.1998 го-
дина, протокол за регулациона, градежна и инвестициона 
линија бр. 13-2333/1 од 21.07.1998 година, решение за ус-
лови за градба бр. 09-1761 од 26.08.1997 година, Договор 
за продажба на недвижен имот склучен на ден 25.10.1996 
година помеѓу ПОС �Универзал� Тетово во стечај и 
ПППУ �САГА� Тетово заверен под ОВ бр. 1740/96 од 
18.10.1996 година, врз основа на правосилно Решение на 
Апелациониот суд - Скопје АСЖ бр. 1408/96 и решение 
за прифаќање на понуда под СТ бр. 1298/94 на Окру-
жниот стопански суд Скопје, опишан во ПЛ бр. 11730 од 
24.07.2003 година, заснован е залог со Договор ОДУ број 
374/2003, заверен кај нотарот Иво Серафимовски од Тето-
во, во корист на доверителот Тетовска банка а.д. - Тетово, 
за обезбедување на парично побарување на должникот 
ДОО �ТЕКОНД� Тетово, ул. �Илинденска� бр. 228, во из-
нос од 5.000.000,00 денари.          (23924) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за регистриран невладетелски 

залог врз подвижни предмети (со својство на извршна 
исправа) составен во форма на нотарски акт од нотарот 

Тана Топалоска од Охрид, под ОДУ бр. 294/03 од 
26.08.2003 година, склучен помеѓу Охридска банка А.Д. 
Охрид, како заложен доверител и Друштвото за произ-
водство, трговија, угостителство и услуги Ивановски 
Љупчо �ГИЦА� ДООЕЛ увоз-извоз Охрид, со седиште 
на ул. �15-ти Корпус� бр. 86, како заложен должник, зас-
новано е заложно право од прв ред кое заложно право е 
регистрирано под единствен деловоден идентификацио-
нен број 10320030000113, врз подвижни предмети сопс-
твеност на заложниот должник и тоа: 1) Постројка за 
производство на сточна храна-комплет, која технолошки 
се одвива во неколку фази: - прием, складирање и меха-
ничко прочистување на суровините и дистрибуција на 
сточна храна (рефус),  и дозирање и мелење, мешање, 
палетирање и пакување на сточна храна; 2) Лаборатори-
ска опрема-комплет; 3) Построение за припрема на тех-
нолошка пареа, комплет со довод до потрошувачите; 4) 
Трафостаница 630 kVA 10/0.4 kV со шест изводи, за 
обезбедување на парично побарување.                   (23963) 

___________  
Врз основа на Договор за регистриран невладетелски 

залог врз подвижни предмети (со својство на извршна ис-
права) составен во форма на нотарски акт од нотарот Тана 
Топалоска од Охрид, под ОДУ бр. 326/03 од 09.09.2003 
година, склучен помеѓу Охридска банка А.Д. Охрид, како 
заложен доверител и Заштитното друштво за производс-
тво, трговија и услуги Шикоска Катерина ПАНОРАМА 
Охрид ДООЕЛ увоз-извоз Охрид, ул. �Сирма Војвода� 
бр. 32, како заложен должник, засновано е заложно право 
од прв ред, кое заложно право е регистрирано под единс-
твен деловоден идентификационен број 10320030000117, 
врз подвижни предмети сопственост на заложниот долж-
ник и тоа: моторно возило вид товарно, марка 
�PEUGEOT�, тип �PARTNER�, со број на шасија WF3G-
CWJYB96044031,  со број на моторWJY/10DXET6070674, 
година на производство 2003, со сила на мотор 51 KW, со 
боја на каросерија бела 01, со регистарска ознака OH-299-
BL,  и моторно возило вид товарно, марка �PEUGEOT�, 
тип �PARTNER�, со број на шасија 
VF3GCWJYB96044030, со регистарска ознака OH-300-
BL, за обезбедување на парично побарување.         (23964) 

___________  
Се продава недвижен имот-земјоделско земјиште 

сопственост на Потурак Суљо од с. Лажани, заведено во 
Поседовен лист број 238 за КО Лажани, парцела број 
1570/2 во м.в. �Лозанско� нива класа 4, со површина од 
2718 м2, купопродажната цена изнесува 80.000 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците, сопствениците чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Р. Македо-
нија�, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Боге Дамески, ул. �Кузман Јосифовски� бр. 
8, Прилеп.                                                                (23977) 

___________  
Над подвижниот имот сопственост на АД ГРОЗД 

Струмица, кој се состои од: 229.367 акции на Друштвото 
со ИСИН 5613809ОБД01, со номинална вредност од 5 
ЕУР (пет евра) за една акција кои се водат на име на Ак-
ционерското друштво за производство и промет на алко-
холни и безалкохолни пијалаци ГРОЗД Струмица, со 
идентификационен број 04045246, со број на сметка 
1001354296, сопственост на заложниот должник според 
извод од сметка со датум од 05.09.2003 година издаден од 
Централниот депозитар за хартии од вредност, заснован е 
залог со Договор за засновање на договорен залог од но-
тарот Соња Божинкочева од Струмица, под ОДУ бр. 
182/03 од 11.09.2003 година, за обезбедување на парично 
побарување во износ од 21.350.000,00 денари.        (20471) 

___________  
Над недвижниот имот сопственост на друштвото за 

производство, промет и услуги ДИГИТ КОМПЈУТЕР-
СКИ ИНЖЕНЕРИНГ Ангел ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, 
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кој преставува - деловен простор во Скопје, ул. �Парти-
занска� зграда 1 влез 1 подрум бр. 2 еднособен во повр-
шина од 81 м2 на КП 1696/17 за КО Карпош според Имо-
тен лист бр. 29634 издаден од ДЗГР катастар Скопје; - 
деловен простор во Скопје, ул. �Партизанска� зграда 1 
влез 2 мезанин бр. 1 четворособен во површина од 145 
м2 на КП 1696/17 Карпош, според Имотен лист бр. 29686 
издаден од ДЗГР катастар Скопје, заснован е залог хипо-
тека ОДУ 290/03 од 11.09.2003 година составен од нота-
рот Поповски Слободан од Скопје, како средство за 
обезбедување на Договор за рамковен револвинг кредит 
бр. 09-1903 од 05.09.2003 година помеѓу Тутунска банка 
АД Скопје и Друштвото за производство, промет и услу-
ги ДИГИТ КОМПЈУТЕРСКИ ИНЖЕНЕРИНГ Ангел 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.         (24013) 

___________  
Над подвижниот имот сопственост на Друштвото за 

трговија, производство, шпедиција, маркетинг пропаганда 
и филм КАН Цвета ДОО увоз-извоз Скопје, поблиску 
опишана во записникот за опис и попис УЗП бр. 6677/03 
од 12.09.2003 година заверен од нотарот Поповски Слобо-
дан од Скопје, заснован е залог на подвижни предмети 
ОДУ 293/03 од 12.09.2003 година, составен од нотарот 
Поповски Слободан од Скопје како средство за обезбеду-
вање на Договор за рамковен револвинг кредит бр. 01-
2149 од 05.09.2003 година помеѓу ЕУРОСТАНДАРД 
БАНКА АД Скопје и Друштвото за трговија, производс-
тво, шпедиција, маркетинг пропаганда и филм КАН Цве-
та ДОО увоз-извоз Скопје.            (24015) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште кое ќе се наоѓа на: КП 

5936/2, план 14 во м.в. �Козарево�, ливада класа 3, со повр-
шина од 831 м2 заведена во ПЛ бр. 647 за КО М. Нагорича-
не, сопственост на петровски Цветко од с. М. Нагоричане, 
за купопродажна цена од 30 денари по метар квадратен. 
Се повикуваат соседите  чие земјиште граничи со 

земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во �Службен весник на 
РМ�, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Марјан Коцевски од Куманово, ул. �11 
Октомври� бр. 4.                                                     (24091) 

___________  
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: 61/86 идеален 
дел од К.П. бр. 748-6-12 нива од 3 класа во површина од 
4302  м2  на м.в. �Прекача� заведена под ПЛ бр. 984 за КО 
Градец, сопственост на Исмаили Рушит Азиз од с. Грaда-
ец за купопродажна цена од 92.000,00 денари. 
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

Законот за земјоделското земјиште (�Службен весник 
на РМ� бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање (заедничките сопственици, сосопствениците и со-
седите чие земјиште се граничи со земјиштето што се 
продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во �Службен весник на РМ�, писмено да се из-
јаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. �Кеј 
Братство� бр. 5-А.                                                   (24092) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: 40/516 (или 
на лице место 448 м2) од К.П. бр. 3255-60-2 нива од 1 
класа во површина од 5782  м2  на м.в. �Питарница� за-
ведена под ПЛ бр. 4503 за КО Гостивар, сопственост на 
Зибери Зулфи Имран од Гостивар, ул. �18 Ноември� 
бр. 127, за купопродажна цена од 210.000,00 денари. 
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

Законот за земјоделското земјиште (�Службен весник 
на РМ� бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање (заедничките сопственици, сосопствениците и со-
седите чие земјиште се граничи со земјиштето што се 
продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 

огласот во �Службен весник на РМ�, писмено да се из-
јаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. �Кеј 
Братство� бр. 5-А.                                                   (24093) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К.П. 
бр. 692/3-3-8 нива од 7 класа во површина од 400  м2  
на м.в. �Падиште� заведена под ПЛ бр. 724 за КО Зду-
ње, сопственост на Мазлами Џемаил Алим од с. Здуње, 
за купопродажна цена од 380.000,00 денари. 
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

Законот за земјоделското земјиште (�Службен весник 
на РМ� бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање (заедничките сопственици, сосопствениците и со-
седите чие земјиште се граничи со земјиштето што се 
продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во �Службен весник на РМ�, писмено да се из-
јаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. �Кеј 
Братство� бр. 5-А.                                                   (24094) 

___________ 
 
Врз основа на Анексон. 1 кон нотарски акт Договор 

за хипотека од прв ред за обезбедување на парично по-
барување ОДУ бр. 172/2002 од 4.12.2002 година заверен 
кај нотарот Нушка Стојановска, кој е склучен на 
05.09.2003 година помеѓу заложниот доверител Стопан-
ска банка АД Скопје и заложниот должник АД за произ-
водство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИ-
КВЕШ експорт-импорт АД Кавадарци и заверен кај но-
тарот Нушка Стојановска од Кавадарци, под ОДУ бр. 
476/2003 од 05.09.2003 година, со востановеното залож-
но право хипотека од прв ред врз недвижниот имот 
сопственост на заложниот должник заведен во Имотен 
лист бр. 15684 за КО Кавадарци 2, подробно опишан во 
нотарскиот акт ОДУ бр. 172/2002 од 4.12.2002 година, 
извршено е обезбедување на побарувањето на заложни-
от доверител Стопанска банка АД Скопје во износ од 
2.500.000,00 ЕУРА кое произлегува од Анексот бр. 1 од 
17.12.2002 година и Анексот бр. 2 од 04.09.2003 година 
кон Договорот за кредитна линија на револвинг принцип 
бр. 1.0-4596 од 04.12.2003 година. Анекс бр. 1 заверен 
под ОДУ бр. 476/2002 од 05.09.2003 година е запишан 
во книгата за евиденција на недвижности што се води 
при ДЗГР - Одделение за премер и катастар Кавадарци. 
Врз основа на Анекс бр. 1 кон нотарски акт Договор 

за регистриран залог од прв ред врз подвижни предмети 
ОДУ бр. 171/2002 од 04.12.2002 година, заверен кај нота-
рот Нушка Стојановска, кој е склучен на 05.09.2003 годи-
на помеѓу заложниот доверител Стопанска банка АД 
Скопје и заложниот должник АД за производство и про-
мет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-им-
порт АД Кавадарци, заверен кај нотарот Нушка Стојанов-
ска од Кавадарци, под ОДУ бр. 477/2003 од 05.09.2003 го-
дина, со востановеното заложно право регистриран залог 
од прв ред врз подвижни предмети-наливно вино сопстве-
ност на заложниот должник подробно опишан во нотар-
скиот акт ОДУ бр. 171/2002 од 4.12.2002 година и заведе-
но во ЦР на РМ под идентификационен број 
11420020000107, извршено е обезбедување на побарува-
њето на заложниот доверител Стопанска банка АД Скопје 
во износ од 2.500.000,00 ЕУРА кое произлегува од Ане-
ксот бр. 1 од 17.12.2002 година и Анексот бр. 2 од 
04.09.2003 година кон Договорот за кредитна линија на 
револвинг принцип бр. 1.0-4596 од 4.12.2002 година. 
Анекс бр. 1 заверен под ОДУ бр. 477/2003 од 05.09.2003 
година е запишан во Централниот регистар на РМ - Реги-
стар на подвижни предмети.              (24194) 

___________  
Врз основа на приватна исправа - Договор за залог 

на недвижен имот со својство на извршна исправа, по-
тврден од нотарот Нове Костовски од Скопје, под ОДУ 
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бр. 348/03 од 12.09.2003 година, заложниот должник 
АДИНГ акционерско друштво за производство, промет 
и пласман на хемиски материјали за градежништво 
Скопје, со седиште на ул. �Новоселски пат� бб, Скопје, 
МБ 4205880, има заложено свој недвижен имот опишан 
во потврдената приватна исправа, во полза на заложни-
от доверител Комерцијална банка АД Скопје, кој залог 
е запишан во јавната книга што се води при Основен 
суд Скопје I - Скопје.                                              (24207) 

___________ 
 
Врз основа на приватна исправа - Договор за реги-

стриран залог на подвижни предмети, потврден од за-
меник нотар Ружа Костовска, заменик нотар Нове Ко-
стовски од Скопје, заведен под ОДУ бр. 350/03 од 
15.09.2003 година, заложниот должник Трговско друш-
тво за вработување на инвалидни лица ГОНИ ТЕКС 
ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул.�Бутелска� бр. 19, 
МБ 5158664, има заложено подвижни предмети-делов-
на опрема, подробно опишана во нотарскиот акт во 
полза на заложниот доверител Инвестбанка АД Скопје, 
кој залог е регистриран во Централниот регистар на Р. 
Македонија - Заложен регистар Скопје.       (24208) 

___________ 
 

 Се продава  земјоделско земјиште: КО Росоман, КП 
бр. 4263, план 017, скица 003, место викано �Г. Делчев� 
култура - нива, класа 2, со вкупна површина од 1.919 м2, 
сопственост на Ружица Накиќ од с. Росоман, Кавадарци, 
евидентирано во Имотен лист бр.  26, издаден од Држа-
вниот завод за геодетски работи Одделение за премер и 
катастар Кавадарци, за цена од 40.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.                                                               (24220) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот-нива 6-та класа, со површи-
на од 842 м2 евидентирана на КП 1120, м.в. "Под Брег", 
КО Горно Соње, сопственост на Салтирова Надица. 
Се повикуваат сопствениците на на соседните парцели, 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
"Службен весник на РМ", доколку се заинтересирани, да 
купат од гореопишаната недвижност со која граничат,  
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. 
Доколку не се јават во наведениот рок, истите го 
губат правото на првенствено купување на предметна-
та недвижност. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават  до 
нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџовска 
од Скопје, на ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок. 23 (ДТЦ 
"Стара рампа").                                          (24330) 

____________ 
 

Во огласот бр. 23148 во делот кој се однесува на 
Туристичката агенција ГУЛИВЕР МИЛС-РЕНАТА и 
други ДОО Скопје, објавен во "Службен весник на 
РМ" бр. 57/2003, на стр. 16, колона 2, во последниот 
ред наместо: "130.000.000,00 денари" треба да стои: 
"130.000 ЕУР (сто и триесет илјади евра)".  
_______________________________________________ 

 
М А Л И  О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважечки следните 
документи: 

Дипломатска патна исправа бр. Д 0003087 издадена 
од Министерство за надворешни работи - Скопје, на 
име Џевдет Насуфи, Скопје.        (24542) 
Пасош бр. 1184866/99 издаден од СВР-Скопје на име 
Самир Рамадани, с. Сарај, ул. "10" бр. 47, Скопје.                                                                    

Чекови од тековна сметка бр. 3257304 од бр. 895516 
до бр. 895519 и бр. 873837, 887263, 894212, 894213, 
31644, 31645 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Стојановиќ Нада, Скопје.(23992) 

Пасош бр. 1312339 издаден од СВР-Скопје на име 
Влатко Ѓорѓиевски, ул. "А. Писевски" бр.5, Скопје. 
Пасош бр. 1788955 на име Насер Арап, Струга. 
Пасош бр. 1362183 издаден од СВР-Куманово на име 
Стоилкова Валентина, ул. "Бајрам Шабани" бр. 132, 
Куманово.                                        (24078) 
Пасош бр. 1069242 издаден од СВР-Скопје на име 
Мухамед Мехмед, ул. "Дринска" бр. 36, Скопје. 
Пасош бр. 1324877/99 издаден од СВР-Скопје на име 
Ајет Јонузи, с. Глумово, Скопје.           (24095) 
Пасош бр. 1820912/03 на име Максути Вјолца, с. Зду-
ње, Гостивар.                                                           (23290) 
Пасош бр. 1795129 издаден од СВР-Куманово на  име 
Гзим Зејадини, с. Отља, Куманово.          (24126) 
Пасош бр. 1780328 издаден од СВР-Тетово на име 
Башким  Фејзули, с. Озормиште, Тетово.       (24141) 
Пасош бр.1252172 издаден од СВР-Куманово на име 
Музафер Шабани, с.Опае, Куманово.                   (24180) 
Пасош бр. 1215569/99 издаден од СВР-Куманово на 
име Зендељи Љиндита, с. Оризаре, Куманово. 
Пасош бр. 1033000/98 издаден од СВР-Тетово на име 
Селмани Веап, ул. "Б. Тоска бр. 50, Тетово. 
Пасош бр. 1064355 издаден од СВР-Скопје на име 
Андоноски Гоце, ул. "Лондонска" бр. 9 б, Скопје. 
Пасош бр. 1501219 на име Бојко Агрон, Струга. 
Пасош бр. 0512818/95 на име Барка Серафимова, ул. 

"Иво Лола Рибар" бр. 12, Виница.          (24201) 
Пасош бр. 1830598 на име Пандев Сречко, с. Мок-
риево бр. 20, Струмица.                                     (24202) 
Пасош бр. 1245024 на име Панчев Ванчо, с. Мокрино 
бр. 52, Струмица.                                       (24203) 
Пасош бр. 526541 на име Магфит Ќеча, Струга. 
Пасош бр. 1448212 издаден од СВР-Скопје на име 
Бурим Халил, ул. "П. Илиќ" бр. 15/2-12, Скопје. 
Пасош бр. 0984540 на име Караќаев Јован, с. Сто-
јаково, Гевгелија.                                       (24221) 
Пасош бр. 330882 на име Стоев Зоранчо, ул. "Б. 
Џунови" бб, Кавадарци.                                         (17886) 
Пасош бр. 1404145 на име Крстева Кристина, ул. 

"Едвард Кардељ" бр. 3/3, Кавадарци.                   (23776) 
Пасош бр. Д 0002952 издаден од Министерство за 
надворешни работи, Скопје, на име Тале Герамит-
чиоски, Прилеп.                                                      (24423) 
Пасош бр. 1633521/01 издаден од СВР-Тетово на име 
Герасимовски Томислав, ул. "Д .Г. Кара" бр.59, Тетово. 
Пасош бр. 1650199 на име Иванов Благојчо, ул. 
"Асном" бр. 1, Кочани.                                     (24247) 
Пасош бр. 0369979 на име Кадри Али, Дебар. 
Пасош бр. 0079942 на име Кадри Мевлуде, Дебар. 
Пасош бр. 517821/95 издаден од СВР-Тетово на име 
Нејази  Таџедин, ул. "А.Ј. Журчин" бб, Тетово. 
Пасош бр.1646390 издаден од СВР-Скопје на име 
Челебија Али, ул."Слан дол" бр.2, Скопје.          (24288) 
Пасош бр.1773518 издаден од СВР-Скопје. на име 
Славчо Недановски, ул. "М. Митевски" бр.11-5/3, 
Скопје.                                                                    (24303) 
Пасош бр. 1307343 на име Нацев Трајче, Прилеп. 
Пасош бр. 1614317 на име Идризи Арѓент, Гостивар. 
Пасош бр.1829039 на име Стојменов Никола, с. 
Вељуса 192, Струмица.                                     (24309) 
Пасош бр. 1267495 на име Велији Фесал, с. Бого-
виње, Тетово.                                                     (24310) 
Пасош бр. 1264909/99 издаден од СВР-Тетово на име 
Мемет Нухии, с. Церово, Тетово.          (24354) 
Пасош бр. 537955/94 издаден од СВР-Скопје на име 
Сејфулахи Невзат, ул. "А. Писевски" бр. 18, Скопје.                                
Пасош бр. 1263722 на име Митревски Сашо, ул. "В. 
Николоски" 22, Охрид.                       (24374) 
Пасош бр. 1526597 на име Бајрами Разије, Гостивар. 
 Пасош бр. 1195119/99 издаден од СВР-Скопје на име 
Јаневска Маја, ул. "Серава" бр. 74/6, Скопје. 
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Чекови од тековна сметка бр. 14589065 од бр.544593 
до  бр.544597 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Марковска Силвана,Скопје. 
Чекови од тековна сметка бр. 14319846 од бр. 1037-

918 до бр. 1037925 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Сашо Ноколовски, Скопје. 
Чек од тековна сметка бр. 12897074 со бр. 0016000-

527699 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Биљана Качарова, Скопје.         (24140) 
Чек од тековна сметка бр. 00396345 со бр. 01290003-

22414 издаден од Комерцијална банка-Филијала Охрид 
на име Јовчески Влатко, Охрид.           (24205) 
Чекови од тековна сметка бр. 14755143 од бр 0005-

006535909 до бр. 0005006535917 издадени од Комер-
цијална банка на име Неделковски Славчо, Скопје.                                                                     Работна книшка на име Јовановски Васил, ул. "Ј. 

Сандански" бр. 43, Тетово.                      (24346) Чекови од тековна сметка бр. 4157679 со бр. 60011-
09309 и бр. 6001109322 издадени од Комерцијална 
банка на име Адемовски Рамадан, Скопје.          (24293) 
Работна книшка на име Ацевска Дијана, Скопје. 
Работна книшка на име Реџеп Ајдин,Скопје.     24011 
Работна книшка на име Мерџановски Трифун, ул. "Б. 
Скерлевски" бр. 18/5, Битола.           (24049) 
Работна книшка на име Никодиновски Влатко, ул. "Г. 
Делчев" бр. 31, Битола.                        (24050) 
Работна книшка на име Решат Ахмеди, с. Аранѓел, 
Кичево.                                                     (24055) 
Работна книшка на име Азем Јонузовски, Скопје. 
Работна книшка на име Стојановска Весна, ул. 

"Кленовец" бр. 83, Битола.                      (24142) 
Работна книшка на име Трпевски Златко, ул. "Б. 
Кидриќ" бр. 42/1, Битола.                      (24143) 
Работна книшка на име Наѓи Мазлами, с. Здуње, 
Гостивар.                                                     (24144) 
Работна книшка на име Масани Музафер, Гостивар. 
Работна книшка на име Арбер Лога,Струга.      24149 
Работна книшка на име Наумоски Јане, ул. "М. 
Пијаде" бр. 4/4, Прилеп.                                     (24158) 
Работна книшка на име Нешкоска Јасмина, ул. "Б. 
Кидриќ" бр. 112В, Прилеп.                      (24159) 
Работна книшка на име Дурноски Исмија, с. 
Дебреште, Прилеп.                                     (24160) 
Работна книшка на име Хусеин Шабан, Скопје. 
Работна книшка на име Бесиме Сејди, Тетово. 
Работна книшка на име Прпарим Винца, с. Велешта, 
Струга.                                               (24168) 
Работна книшка на име Исмаилова Лилјана, ул. 

"Стив Наумов" бр. 74, Охрид.                      (24170) 
Работна книшка на име Ангеловска Благица, 
Куманово.                                                     (24174) 
Работна книшка на име Тимовска Валентина, ул. "В. 
Влаховиќ" бр. 160/7, Св. Николе.        (24176) 
Работна книшка на име Анастасовска Андријана, 
Скопје.                                                                    (24181) 
Работна книшка на име Илиќ Рамиз, Кочани. 
Работна книшка на име Стоиловска Виолета, Кочани. 
 Работна книшка на име Тодоров Бобан, Штип. 
Работна книшка издадена од Охрид на име Јанкулов-
ски Саве, Скопје.                                       (24246) 
Работна книшка на име Јован Раичковиќ, Скопје. 
Работна книшка на име Тодоров Александар Скопје. 
Работна книшка на име Крстевски Зоран, Скопје. 
Работна книшка на име Јоцески Тони, ул. "Довлеџик" 
бр. 79-Б, Битола.                                      (24311) 
Работна книшка на име Иванов Миле, ул. "Г. 
Делчев", Гевгелија.                                     (24314) 
Работна книшка на име Таири Лефтер, Струга. 
Работна книшка на име Рушан Велиу, с. Колари, 
Кичево.                                                                   (24317) 
Работна книшка на име Алили Хатми, с. Градец, 
Гостивар.                                                    (24319) 
Работна книшка на име Исајов Славе, ул. "Р. 
Петрова" бр. 3/10, Кочани.                      (24321) 
Работна книшка на име Вучковски Љупчо, с. Хаџи 
Матово, Св. Николе.                                     (24323) 

Работна книшка на име Столев Васко, Скопје. 
Работна книшка на име Бузески Борис, ул. 

"Партизанска" бр. 22/7, Битола.                      (24335) 
Работна книшка на име Климоска Силвана, с. 
Велестово, Охрид.                                     (24336) 
Работна книшка на име Влатко Стојаноски, Охрид.                                
Работна книшка на име Максимовски Горан, ул. 

"Андон Дуков" бр. 45, Охрид.                      (24338) 
Работна книшка на име Јудита Салиеска, с. Горенци, 
Охрид.                                        (24341) 
Работна книшка на име Фатмир Абази, с. Боговиње, 
Тетово.                                                      (24344) 
Работна книшка на име Рамадан Весели, с. Палатица, 
Тетово.             (24345) 

Работна книшка на име Велановска  Евра, Скопје.                                
Работна книшка на име Спасовска Благица, Скопје. 
Воена книшка на име Илиев Давор, с. Воиславци, 
Радовиш.                                                    (24057) 
Воена книшка на име Веичковиќ Зоран, Скопје. 
   
Воена книшка на име Трајче Коцев,Скопје.        24222 
Воена книшка на име Ѓерѓев Коле, ул. "Страшо 
Пинџур" бр. 124, Кавадарци.                      (24315) 
Воена книшка бр. 661890 на име Шхуип Имери, 
Дебар.                                                                    (24351) 
Чековна картичка бр. 118236 на име Цане Наумовски, 
Ресен.                                                        (24051) 
Чековна картичка бр.16967893 и чековите бр. 6725-

564, 6725565 и бр. 6725566 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Александар Љутков, Скопје. 
Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и сведителство за 
завршено средно образование издадени од гимназијата 
"Зеф Љуш Марку" на име Мани Хајруш, Скопје.                                
Свидетелство од 5 одделение на име Бардил Зекири, 
Куманово.                                        (24052) 
Свидетелство од 4 година хемиски техничар на име 
Каба Едона, Струга.                                     (24053) 
Свидетелство на име Сашко Марков, Гевгелија. 
Свидетелство на име Михајлов Никола, Велес. 
Свидетелство на име Дурмоски Саим, Прилеп. 
Свидетелство од 8 одделение на име Шкриељ 
Ферида, Прилеп.                                       (24062) 
Свидетелство од 8 одделение на име Јосифоска 
Мери, Прилеп.                                                     (24063) 
Свидетелство и диплома на име Алиќ Алија, с. 
Житоше, Крушево.                                     (24064) 
Свидетелство од 5 одделение на име Станчески 
Борче, Прилеп.                                                     (24065) 
Свидетелство и диплома на име Валбона Бојку, 
Струга.                                                                    (24066) 
Свидетелство од дактилографското училиште-"Ра-
ботнички универзитет"-Скопје на име Златковска 
Милица, Скопје.                                          (24125) 
Свидетелство на име Хасани Фатмир, Гостивар. 
Свидетелство на име Демири Линдита, Охрид. 
Свидетелство од 8 одделение на име Митревска 
Љуба, Делчево.                                                     (24151) 
Свидетелство на име Рабит Пајазити, Куманово. 
Свидетелство од 4 одделение на име Ајроска Фарије, 
Прилеп.                                                       (24155) 
Свидетелства од 5 и 7 одделение на име Шкриељ 
Денис, Прилеп.                                                     (24156) 
Свидетелство на име Митреска Соња, Прилеп. 
Свидетелство од 4 година на име Османи Арјета, 
Тетово.                                                                    (24161) 
Свидетелство од 8 одделение на име Војноска Тања, 
с. Милетино, Тетово.                        (24163) 
Свидетелство на име Тофилоска Светлана, Тетово.                                
Свидетелство од 5 одделение на име Мустафоска 
Рехана, Струга.                                                     (24166) 
Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение на име Асаноски 
Самир, Струга.                                      (24167) 
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Свидетелство и диплома на име Каба Верим, Струга. 
Свидетелство на име Буњамин Ибраими, Куманово. 
 Свидетелства од 6, 7 и 8 одделение на име Неџаре 
Мустафи, Куманово.                                     (24172) 
Свидетелство на име Идиќ Севдија, Куманово. 
Свидетелство на име Ангеловска Благица, Куманово. 
Свидетелство на име Рамадани Елифе, Куманово. 
Свидетелство од 8 одделение на име Јованов Санде, 
Берово.                                                       (24179) 
Свидетелство од 6 одделение на име Велиновски 
Давор, Мак. Каменица.                                     (24183) 
Свидетелство од 8 одделение на име Јовчевски 
Петар, Шип.                                                     (24187) 
Свидетелство за 4 година и диплома издадени од 
ГУЦ "Здравко Цветковски"-Скопје на име Милошевска 
Роза, Скопје.                                        (24196) 
Свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение на име Мелани 
Хабибе, Гостивар.                                     (24234) 
Свидетелство од 5 одделение издадено од ОУ "Н. 
Фрашери"-Куманово на име Елми Лимани, Куманово. 

 Свидетелства од 1, 2, 3, 4 година и диплома на име 
Исени Астрит, ул. "Октомвриска револуција" бр. 60/14, 
Куманово.                                      (24313) 
Свидетелство на име Дерала Северѓан, Гостивар. 
Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "Кирил 
и Методија" на име Митровски Срѓан, Куманово.                                                               

Врз основа на член 13 став 1 од Одлуката за начи-
нот и постапката при распределба на стоките во рамки-
те на царинските квоти (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 29/2003), Министерството за еконо-
мија, објавува 

Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Латифов 
Рефик, Кочани.                                      (24322) 
Свидетелства од 3 и 4 одделение на име Андреески 
Славчо, Прилеп.                                      (24327) 
Свидетелство од 8 одделение на име Зејнепе Азбиу, 
Тетово.                                                      (24343) 
Свидетелство за завршено средно образование. 
издадено од Колеџ  "Јахја Кемал"-Гостивар на име 
Хасипи Месут, с. Врапчиште, Гостивар.       (24358) 
Индекс бр. 227 издаден од Педагошки факултет-
Скопје на име Нагипб Авдија, Куманово.       (24189) 
Индекс бр. 43287 издаден од Економски факултет на 
име Дашмир Саити, Скопје.                      (24332) 
Диплома издадена од ДСУ "Наце Буѓони"-Куманово 
на име Стојановиќ Диме, ул. "Доне Божинов" бр. 7/5, 
Куманово.                                        (24056) 
Диплома на име Илиевски Горан, с. Пузаљка бр. 51, 
Куманово.                                                    (24067) 
Диплома на име Крајќески Страте,Гостивар. 24148 
Диплома на име Билкова Јулијана,Кратово.      24152 
Диплома за авто механичар на име Цветковски 
Зоран, ул. "Н. Револуција" бр. 103, Куманово.      24178 
Диплома на име Зоранчо Донев, Кочани.         (24186) 
Диплома за завршено средно образование издадена 
од ДСУ "Цар Самоил"-Ресен на име Јашаровска Берна, 
ул. "Преспанска" бр. 112, Ресен.         (24190) 
Диплома на име Јусуфи Јусуф, Гостивар.         (24191) 
Диплома издадена од гимназијата "Зеф Љуш  Марку" 

- Скопје на име Ќенан  Сакипи, Скопје. 
Диплома за завршено средно образование на име 
Димитровска Елена, ул. "Струмичка" бр. 11, Штип. 
Диплома на име Ангелов Благојчо, с. Град, Делчево. 
Диплома издадена од ДСУ "Никола Карев"-Скопје на 
име Мирчева Георгина, Скопје.            (24361) 
Диплома издадена од гимназија на име Васко 
Кузманоски, ул. "Б. Ламески" 21, Прилеп.           (24391) 
Здравствена легитимација на име Трајковски Дали-
бор, Велес.                                                     (24154) 
Здравствена легитимација на име Лазов Горанчо, 
Велес.                                                                    (24059) 
Здравствена легитимација на име Тефику Мухарем, 
Охрид.                                                      (24340) 
Решение-одобрение за вршење занаетчиска дејност 
бр.1394 издадено од Народен одбор на општина Кале 
на име Нехат Али Реџеп, ул. "123" бр.6, Скопје.                                                                     

 Даночна картичка бр. 4030992109921 издадена од 
Управа за приходи-Скопје на име "Водњанка", Скопје. 
Даночна картичка бр. 4030002438934 издадена од 
Управа за јавни приходи на име ДПТУ "ДМВ Комерц" 
ДООЕЛ , Скопје.                          (24070) 

Даночна картичка бр. 4030993428532 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име "Олибој", 
Скопје.                                                                    (24096) 
Даночна картичка бр. 5007990116205 издадена од 
Управа за јавни приходи на име Европа пром- Богоески 
Боривој, Гостивар.         (24192) 
Даночна картичка бр.5030999195576 издадена од 
УЈП Скопје на име Авто такси ЏАНИ ТП, Скопје. 
Даночна картичка бр. 4023990106942 издадена од  
Управа за приходи на име Коверт-комерц, Радовиш.                                
Даночна картичка бр. 4030999422978 издадена од 
У.Ј.П. на име АЛ-ГО Пласт Горан и Александар ДОО, 
Скопје.                                                          (24334) 
Престанува со вршење занаетчиска дејност "Калин-
ка", Скопје.                                                     (24250) 
Во огласот објавен во �Службен весник на РМ� бр. 

47/2003 на име Додевски Мишо, с. Конопница, Крива 
Паланка, наместо �пасош бр. 183263/03 треба да стои 
пасош бр. 1813263/03�.          (18931) 
_______________________________________________ 
 

J A В Н И   П О В И Ц И 
 

 
ЈАВЕН ПОВИК 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ЗАТВОРЕНИ ПИСМЕНИ  
ПОНУДИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКИТЕ 

ПО АУКЦИСКИ ПАТ 
 

I. Министерството за економија, објавува дека ќе 
врши распределба на стоки по аукциски пат во рамките 
на царинските квоти за увоз од Заедницата на државите 
Србија и Црна Гора и тоа: 

- Брашно од пченица или наполица, тарифна ознака 
1101 00, во количина од 5.000 тони; 

II. Распределбата на стоките во рамките на царин-
ските квоти ќе се врши по делови, во количини и дина-
мика на увоз и тоа: 
а) Прв дел со рок на увоз до 31.10.2003 година 
 
Тарифна 
ознака Наименување на стоката Единечна 

мерка Количина
11 01 00 Брашно од пченица или наполица тони 2.500 

 
б) Втор дел со рок на увоз од 01.11. до 31.12.2003 

година 
 
Тарифна 
ознака Наименување на стоката Единечна 

мерка Количина
11 01 00 Брашно од пченица или наполица тони 2.500 

 
III. Аукцијата по пат на затворени писмени понуди 

се смета за успешна само во случај ако за секој поеди-
нечен дел од царинска квота се јават најмалку двајца 
учесници. 

IV. Котизацијата за учество во наддавањето во износ 
од 3000,00 денари и административната такса во износ од 
600,00 денари, треба да се уплатат за секој поединечен 
дел на царинска квота на сметка: 100000000063095, уп-
латна сметка: 84003306116, приходна шифра и програма: 
72593000, корисник: Приходи на органите на управата. 

V. Роковите за извршување на увозот за секој дел 
од царинска квота се дадени во точка II. од овој јавен 
повик. 

VI. Заинтересираните трговски друштва, затворени-
те писмени понуди треба да ги достават до Министерс-
твото за економија, ул. �Јуриј Гагарин� бр. 15, заклуч-
но со 06.10.2003 година. 
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Затворените писмени понуди се доставуваат, поо-

делно за секој поединечен дел од царинска квота, на 
начин утврден со член 15 од Одлуката за начинот и по-
стапката при распределба на стоките во рамките на ца-
ринските квоти (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 29/2003). 
Бонитетот треба да биде издаден од Централниот 

регистар на Република Македонија. 
VII. Отворањето на понудите од страна на Комиси-

јата ќе се спроведе на ден 14.10.2003 година, во 10 ча-
сот во Министерството за економија, во салата за со-
станоци на I кат.  

Министерство за економија 
___________ 

 
Врз основа на член 22 од Одлуката за начинот и по-

стапката при распределбата на стоките во рамките на 
царинските квоти (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 29/2003), Министерството за економија, 
објавува 

 
ЈАВЕН ПОВИК 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ЗАТВОРЕНИ ПИСМЕНИ ПО-
НУДИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НЕРАСПРЕДЕЛЕН 
ДЕЛ ОД ЦАРИНСКАТА  КВОТА НА СТОКИТЕ ПО  

АУКЦИСКИ ПАТ 
 
I. Министерството за економија, објавува дека се 

повторува постапката за распределба на нераспределен 
дел од царинската квота на стоките по аукциски пат во 
рамките на царинските квоти за увоз од Заедницата на 
државите Србија и Црна Гора и тоа за: 

- Млеко и павлака, неконцентрирани и  без додаден 
шеќер или други материи за засладување, тарифна оз-
нака 0401, во количина од 500 тони; 

- Сирење и урда, тарифна ознака 0406, во количина 
од 125 тони; 

- Цигари што содржат тутун, тарифна ознака 2402 
20, во количина од 62.500.000 парчиња. 

II. Распределбата на стоките во рамките на царин-
ските квоти ќе се врши во еден дел со рок на увоз до 
31.12.2003 година. 

III. Аукцијата по пат на затворени писмени понуди 
се смета за успешна само во случај ако за секој поеди-
нечен дел од царинска квота се јават најмалку двајца 
учесници. 

IV. Котизацијата за учество во наддавањето во износ 
од 3000,00 денари и административната такса во износ од 
600,00 денари, треба да се уплатат за секој поединечен 
дел на царинска квота на сметка: 100000000063095, уп-
латна сметка: 84003306116, приходна шифра и програма: 
72593000, корисник: Приходи на органите на управата. 

V. Роковите за извршување на увозот за секој дел 
од царинска квота се дадени во точка II. од овој јавен 
повик. 

VI. Заинтересираните трговски друштва, затворени-
те писмени понуди треба да ги достават до Министерс-
твото за економија, ул. �Јуриј Гагарин� бр. 15, заклуч-
но со 06.10.2003 година. 
Затворените писмени понуди се доставуваат, поо-

делно за секој поединечен дел од царинска квота, на 
начин утврден со член 15 од Одлуката за начинот и по-
стапката при распределба на стоките во рамките на ца-
ринските квоти (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 29/2003). 
Бонитетот треба да биде издаден од Централниот 

регистар на Република Македонија. 
VII. Отворањето на понудите од страна на Комиси-

јата ќе се спроведе на ден 14.10.2003 година, во 10 ча-
сот во Министерството за економија, во салата за со-
станоци на I кат.  

Министерство за економија 

Врз основа на член 11 и член 35 од Законот за јавни 
набавки ( �Службен весник на РМ� бр. 2/2002 и  
24/2003), Комисија за јавни набавки, објавува  

 
ОГРАНИЧЕН  ПОВИК   бр.А/1/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ-ПРЕТ-
КВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ИЗБОР НА ПОНУДУВАЧ  

(БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ) 
 
1.ОПШТИ ОДРЕДБИ  
1.1. Набавувач 
Министерство за транспорт и врски на Република 

Македонија, Плоштад Црвена Скопска општина број 4, 
Скопје.  

1.2. Предмет на набавка:  
Прибирање на документација за претходно утврду-

вање на подобност-претквалификација за понудувачи 
како можни носители за : Фекална канализација ДН 
600 мм од ул.�Шуто Оризари� (1210) до колектор ДН 
900 мм во близина на ул.�Цветан Димов�I и II фаза.    

1.3. Спецификацијата ќе биде содржана во тендер-
ската документација која ќе биде доставена на понуду-
вачите кои ќе бидат избрани во постапката за претква-
лификација.    

1.4. Постапката на повикот се спроведува согласно 
со одредбите од Законот за јавни набавки  .  

 
2. ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈАТА НА ПОНУДУВА-

ЧИТЕ ЌЕ СЕ ВРШИ ВРЗ ОСНОВА НА   
- Економско-финансиски бонитет; 
- Техничко-технолошки бонитет; 
- Расположива опрема и други физички капацитети 

потребни за реализирање на предметната набавка; 
- Менаџерска способност; 
- Искуство и стручен кадар; 
 -Гаранција за  квалитет и стандард;  
 
 3. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕН-

ТАЦИЈА  
- Извод од регистрација на дејноста;  
- Документ за бонитет издаден од Централниот ре-

гистар ( оригинал или заверена копија од нотар);  
 - Доказ дека кон понудувачот не е отворена по-

стапка за стечај или ликвидација;  
- Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност забрана за вршење деј-
ност;  

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци,придонеси и други јавни давачки;  

- Бараната документација не смее да биде постара 
од 6 (шест) месеци, а се доставува во оригинален при-
мерок или копија заверена од нотар.   
Краен рок за прием на понудите е 03.10.2003 годи-

на (петок)до 12 часот.  
Повикот е јавен, отворен и анонимен. Право на уче-

ство имаат сите правни и физички лица од Република 
Македонија.  

 
 4. НАЧИН И РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ  
4.1. Понудувачите треба да ги приложат докумен-

тите кои се приложуваат кон пријавата од точките 2 и 3 
на овој повик.  

4.2. Понудите да се достават преку пошта  на адре-
са: Министерство за транспорт и врски на Република 
Македонија, плоштад Црвена Скопска општина број 4 - 
Скопје, или да се предадат во архива на Министерство-
то за транспорт и врски, (најдоцна до 15 часот секој ра-
ботен ден)  не подоцна од предвидениот рок за преда-
вање на понудите.  
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4.3.  Понудата и придружната документација се до-
ставуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол 
стои ознака �не отворај� и број на ова јавно барање.  

4.4. Пликот не смее да содржи никаква ознака со 
која би можело да се идентификува понудувачот. 

 
5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  
5.1. Понудите кои ќе бидат доставени или ќе при-

стигнат по истекот на дадениот рок нема да бидат разг-
ледувани.  

5.2. Понудите кои не ги  содржат бараните подато-
ци и документи ќе се сметаат за нецелосни и нема да се 
разгледуваат.  
Дополнителни информации можат да се добијат на 

телефоните  02/3145-504  и  02/3145-499. 
 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ФАЗА 2 
ЕДИНИЦА ЗА РАКОВОДЕЊЕ СО ПРОЕКТИ 

(СИП/ЕРП) 
 
На Владата на Република Македонија, Министерс-

твото за транспорт и врски, е одобрен грант од Kre-
ditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW, Германска банка за 
реконструкција) за финансирање на Програмата Соци-
јална инфраструктура, Фаза 2. Средствата од грантот ќе 
се користат за финансирање на имплементација на ин-
фраструктурни градежни проекти во избрани општини. 
СИП/ЕРП објавува повик за поднесување понуди 

од страна на квалификувани понудувачи за изведување 
на проектот: 
Општина Злетово/ Изведба на водоснабдителен си-

стем за Злетово (ZI-WS-Sy) 
1. Инвеститор 
Програма Социјална инфраструктура, Фаза 2 / Еди-

ница за раководење со проекти, Скопје, Македонија. 
2. Обем на работите 
Изведба на водоснабдителен систем што се состои 

од три дела - главен довод во должина од 1.122м, ди-
стрибутивна мрежа од десната страна на р. Злетовица, 
должина 9.180м и дистрибутивна мрежа од левата 
страна на р. Злетовица во должина од 2.480м. 

3. Содржина на понудата 
3.1. Понудата треба да ги содржи сите документи 

наведени во тендерската документација, комплетирани 
на начин како што е наведенo во истите. 

3.2.Документите на понудата подразбираат тендер-
ска документација со дополни, во колку има такви, га-
ранција со понудата, Предмер на работите, документи 
што го презентираат правниот и финансискиот статус 
на фирмата на понудувачот и други документи, наведе-
ни во тендерската докуметнација. 

3.3. Извод од судска регистрација на понудувачот. 
3.4. Документ (извод) од судска евиденција, не по-

стар од 6 месеци, како доказ дека понудувачот е со со-
лиден финансиски статус и дека не е во стечај или во 
процес на ликвидација (оригинал или копија заверена 
на нотар). 

3.5. Документ (извод) од судска евиденција, не по-
стар од  6 месеци, како доказ дека со правосилна пресу-
да не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вр-
шење дејности (оригинал или копија заверена на но-
тар). 

3.6. Економско-финансиски бонитет на понудува-
чот од централниот регистар, не постар од 6 месеци 
(оригинал или копија заверена на нотар). 

3.7. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки не постара 
од 6 месеци (оригинал или копија заверена на нотар). 

3.8. Технички и технолошки бонитет на фирмата 
(како на пр: референц листа, техничка и кадровска 
опременост). 

4. Услови за учество во тендерот 
4.1. Понудувачите ќе ги прифатат сите услови наве-

дени во тендерската документација за овој проект. 
4.2. Во рамките на Програмата СИП, плаќањето на 

ДДВ се врши во согласност со Упатството за постапу-
вање на државните органи при увоз на добра и при 
обезбедување на средства од Буџетот на Република 
Македонија за плаќање на ДДВ, на нерегистрирани да-
ночни обврзници за целите на ДДВ, задолжени за реа-
лизирање на проекти, финансирани со грантови од 
странски донатор, донесено од страна на Министерс-
твото за финансии, април 2002 година. 
Пополнувањето на Предмерот на работите ќе се из-

врши во согласност со горенаведената регулатива. 
4.3. Заинтересираните понудувачи може да ги по-

дигнат тендерските документи по објавата на понудата 
во весник, со уплата на износ од 1.000 МКД во готово, 
кој износ е неповратен. 

5. Услови за поднесување на понудите  
5.1. Понудите се поднесуваат во еден оригинален 

примерок, потпишан од страна на овластеното лице на 
понудувачот, на начин опишан и објаснет во Упатство-
то за понудувачите. 

5.2. Краен рок и час за поднесување (прием) на по-
нудите е: 3/октомври/ 2003 година до 12:00 часот. 

5.3. Адреса на која се поднесуваат понудите: Кан-
целарија на СИП/ЕРП, бул. �Кочо Рацин� бр. 13 (4ти 
спрат во зградата на Црвен крст), 1000 Скопје. 

5.4. Начин на поднесување на понудите: по пошта 
или на рака во Канцеларијата на СИП/ЕРП. 

6. Завршни одредби 
6.1. Отворање и проверка на понудите ќе се извр-

ши од страна на СИП/ЕРП во неговата канцеларија, 
на 3/ октомври/ 2003 година, со почеток во 12:00 ча-
сот. На отворањето на понудите може да присуствуваат 
еден или двајца овластени претставници на понудува-
чите. 

6.2. Дополнителни информации  може да се добијат 
во Канцеларијата на СИП/ЕРП, секој работен ден од 
09.00 до 14:30 часот или по тел/факс 02 3231 995; 02 
3231 996. 

                        Тендерска комисија 
  Програма Социјална инфраструктура во Македонија,    
  Фаза 2, Единица за раководење со проекти  

___________ 
 
Врз основа на член 11, член 16, став 1 и член 35  од 

Законот за јавни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 
21/2002)  - пречистен текст, Комисијата за јавни наба-
вки  во Фондот за здравствено осигурување на Македо-
нија Скопје, објавува  

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 02-7891/2 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ - ПРЕТ-
КВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ИЗБОР НА ПОНУДУВАЧИ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач по ограничениот повик е Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија, со седиште 
на ул. �Маршал Тито� бб, Скопје. 

2. Предмет на набавката (која е делива) е прибирање 
на документација за претходно утврдување на подоб-
ност на понудувачите како можни носители за набавка 
на: медицински помагала-ендопротези на колк и колено 
за потребите на Јавните здравствени организации во 
Република Македонија. 

3. Видот и количината со спецификација на матери-
јалите што се предмет на набавка, ќе бидат дадени во 
тендерската документација која ќе биде доставена до 
понудувачите кои ќе се квалификуваат во постапката 
за претквалификација. 



18 септември 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 59 - Стр. 59 
 

4. Право на учество имаат сите правни лица што се 
регистрирани за вршење на дејност пропишана со За-
конот за лекови-помошни лековити средства и меди-
цински помагала (�Службен весник на РМ� бр. 21/98). 

5. Постапката на ограничениот повик се спроведува 
во согласност со одредбите на Законот за јавни наба-
вки. 

6. Претквалификацијата на понудувачите ќе се вр-
ши врз основа на оценка на: 

- економско финансиски бонитет; 
- потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки; 
- техничко технолошки бонитет; 
- расположива опрема и други технички капацитети 

потребни за реализација на понудената набавка; 
- менаџерски способности; 
- искуство и стручен кадар за извршување на наба-

вката;  
- доказ дека нема правосилна пресуда со која е 

отворена постапка за стечај или ликвидација; 
- доказ дека нема правосилна пресуда со која е 

изречена мерка за безбедност - забрана за вршење на 
дејност издаден од надлежен судски орган; 

- документ за регистрација за вршење на нивната 
дејност; 

- решение издадено од Министерството за здрав-
ство за вршење на дејноста, производство или промет 
на големо со лекови, помошни лековити средства и ме-
дицински помагала. 
Понудувачите треба да ја достават бараната доку-

ментација во оригинални примероци или заверени ко-
пии од нотар, не постари од шест месеци. 

 
II. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА 
Документацијата по ограничениот повик се доста-

вува во затворен коверт, на кој во горниот лев агол сто-
ки ознака �не отворај�, како и бројот на ограничениот 
повик. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со 
која би можело да се идентификува понудувачот. 
Во средината на ковертот треба да биде назначена 

точната адреса на набавувачот. 
Документацијата се доставува на адреса: Фонд за 

здравствено осигурување на Македонија, ул. �Маршал 
Тито� бб, Скопје, преку пошта или преку архивата на 
Фондот. 

 
III. РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТА-

ЦИЈАТА 
Краен рок за доставување на документацијата е 10 

дена од денот на објавувањето на ограничениот повик, 
во последното јавно гласило. 
Документацијата што нема да биде доставена во 

утврдениот рок и што не е изработена според барањата 
содржани во овој повик, нема да се разгледува. 
Дополнителни информации можат да се добијат на 

телефон бр. 02 3289 033. 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 

Врз основа на член 11, член 16, став 1 и член 35  од 
Законот за јавни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 
21/2002)  - пречистен текст, Комисијата за јавни наба-
вки  во Фондот за здравствено осигурување на Македо-
нија Скопје, објавува  

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 02-8101/2 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ - ПРЕТ-
КВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ИЗБОР НА ПОНУДУВАЧИ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач по ограничениот повик е Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија, со седиште 
на ул. �Маршал Тито� бб, Скопје. 

2. Предмет на набавката (која е делива) е прибирање 
на документација за претходно утврдување на подоб-
ност на понудувачите како можни носители за набавка 
на: медицински помагала-остеосинтетски материјал за 
потребите на Јавните здравствени организации во Ре-
публика Македонија. 

3. Видот и количината со спецификација на матери-
јалите што се предмет на набавка, ќе бидат дадени во 
тендерската документација која ќе биде доставена до 
понудувачите кои ќе се квалификуваат во постапката 
за претквалификација. 

4. Право на учество имаат сите правни лица што се 
регистрирани за вршење на дејност пропишана со За-
конот за лекови-помошни лековити средства и меди-
цински помагала (�Службен весник на РМ� бр. 21/98). 

5. Постапката на ограничениот повик се спроведува 
во согласност со одредбите на Законот за јавни наба-
вки. 

6. Претквалификацијата на понудувачите ќе се вр-
ши врз основа на оценка на: 

- економско финансиски бонитет; 
- потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки; 
- техничко технолошки бонитет; 
- расположива опрема и други технички капацитети 

потребни за реализација на понудената набавка; 
- менаџерски способности; 
- искуство и стручен кадар за извршување на наба-

вката;  
- доказ дека нема правосилна пресуда со која е 

отворена постапка за стечај или ликвидација; 
- доказ дека нема правосилна пресуда со која е 

изречена мерка за безбедност - забрана за вршење на 
дејност издаден од надлежен судски орган; 

- документ за регистрација за вршење на нивната 
дејност; 

- решение издадено од Министерството за здрав-
ство за вршење на дејноста, производство или промет 
на големо со лекови, помошни лековити средства и ме-
дицински помагала. 
Понудувачите треба да ја достават бараната доку-

ментација во оригинални примероци или заверени ко-
пии од нотар, не постари од шест месеци. 

 
II. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА 
Документацијата по ограничениот повик се доста-

вува во затворен коверт, на кој во горниот лев агол сто-
ки ознака �не отворај�, како и бројот на ограничениот 
повик. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со 
која би можело да се идентификува понудувачот. 
Во средината на ковертот треба да биде назначена 

точната адреса на набавувачот. 
Документацијата се доставува на адреса: Фонд за 

здравствено осигурување на Македонија, ул. �Маршал 
Тито� бб, Скопје, преку пошта или преку архивата на 
Фондот. 

 
III. РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТА-

ЦИЈАТА 
Краен рок за доставување на документацијата е 10 

дена од денот на објавувањето на ограничениот повик, 
во последното јавно гласило. 
Документацијата што нема да биде доставена во 

утврдениот рок и што не е изработена според барањата 
содржани во овој повик, нема да се разгледува. 
Дополнителни информации можат да се добијат на 

телефон бр. 02 3289 034. 
Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 11 и 35 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки на Град 
Скопје, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 18-20/03 

I-ФАЗА (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик е Град Скопје - Град-

ски комитет за урбанизам, комунално-станбени работи, 
сообраќај и заштита на човековата околина, ул. �Илин-
денска� бб. 

2. Предмет на набавката е изведба на систем за гре-
ење, ладење и проветрување за објект Автобуска ста-
ница во комплексот Транспортен центар - Скопје. 

3. Право на учество на јавниот повик имаат сите за-
интересирани правни и физички лица кои обавуваат со-
одветна стопанска дејност. 

4. Постапката за јавна набавка, согласно член 36 од 
Законот за јавни набавки, се спроведува во две фази: 
фаза I - фаза на претквалификација т.е. прибирање на 
документација заради утврдување на подобност на по-
нудувачите за изведување на работи од предметот на 
набавката, и фаза II - прибирање на понуди од квали-
фикуваните понудувачи за изведување на работите од 
предметот на набавката. 

 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА ЗА ФАЗА I - ФА-

ЗА НА ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА 
1. Понудувачите, согласно член 38 од Законот за 

јавни набавки, со пријавата за понудата ги доставуваат 
следните документи: 

- претставување на понудувачот: име, адреса, седи-
ште, овластено лице, телефон и факс; 

- документ за регистрација за вршење на соодветна 
дејност; 

- документ за техничко-технолошки бонитет; 
- документ за економско-финансиски бонитет изда-

ден од Централниот регистар; 
- потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки; 
- потврда од надлежен суд дека не е отворена по-

стапка за стечај или ликвидација; 
- потврда од надлежен суд дека нема изречено мер-

ка на безбедност - забрана за вршење на дејност. 
Потребните документи се доставуваат во оригинал 

или копие заверено кај нотар. 
 
II. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
1. Понудата се доставува во затворен плик, кој во 

горниот лев агол треба да носи ознака �не отворај� и 
број на јавниот повик. 

2. Рок за прием на понудите: 10 дена од денот на 
последното објавување во јавно гласило. 

3. Понудите се доставуваат преку пошта на адреса 
Град Скопје - Комисија за јавни набавки на Град Скоп-
је, ул. �Илинденска� бб, Скопје, или се предаваат во 
архивата на Град Скопје. 

 
III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Понудите што нема да бидат доставени во опре-

делениот рок и кои нема да бидат изработени според 
барањата содржани во повикот, како и несоодветно 
комплетираните нема да се разгледуваат. 

2. Дополнителни појаснувања понудувачите можат 
да добијат на телефон 3297-283, Градски комитет за 
урбанизам, комунално-станбени работи, сообраќај и за-
штита на човековата околина. 

                                           Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 11 и 35 од Законот за јавни на-
бавки (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки на Град 
Скопје, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 18-21/03 

I-ФАЗА (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик е Град Скопје - Град-

ски комитет за урбанизам, комунално-станбени работи, 
сообраќај и заштита на човековата околина, ул. �Илин-
денска� бб. 

2. Предмет на јавната набавката е набавка, транс-
порт и вградување на плочи коцки изработени од при-
роден камен за поплочување на Плоштад �Македонија� 
во Град Скопје. Понудениот камен треба да биде со си-
ва боја, со квалитет кој ги задоволува условите пропи-
шани со важечките стандарди во Република Македони-
ја. Површината предвидена за поплочување изнесува 
14.000 м2. 

3. Право на учество на јавниот повик имаат сите за-
интересирани правни и физички лица кои обавуваат со-
одветна стопанска дејност. 

4. Постапката за јавна набавка, согласно член 36 од 
Законот за јавни набавки, се спроведува во две фази: 
фаза I - фаза на претквалификација т.е. прибирање на 
документација заради утврдување на подобност на по-
нудувачите за изведување на работи од предметот на 
набавката, и фаза II - прибирање на понуди од квали-
фикуваните понудувачи за изведување на работите од 
предметот на набавката. 

5. Количината, димензиите, спецификацијата, начи-
нот на обработка и вградување на камените елементи 
(плочи/коцки) и видот на подлогата ќе се дефинираат 
во II фаза од спроведувањето на постапката за предмет-
ната јавна набавка. 

 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА ЗА ФАЗА I - ФА-

ЗА НА ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА 
1. Понудувачите, согласно член 38 од Законот за 

јавни набавки, со пријавата за понудата ги доставуваат 
следните документи: 

- претставување на понудувачот: име, адреса, седи-
ште, овластено лице, телефон и факс; 

- документ за регистрација за вршење на соодветна 
дејност; 

- документ за техничко-технолошки бонитет; 
- документ за економско-финансиски бонитет изда-

ден од Централниот регистар; 
- потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки; 
- потврда од надлежен суд дека не е отворена по-

стапка за стечај или ликвидација; 
- потврда од надлежен суд дека нема изречено мер-

ка на безбедност - забрана за вршење на дејност. 
Потребните документи се доставуваат во оригинал 

или копие заверено кај нотар, а економско - финанси-
скиот бонитет и бараните потврди треба да бидат не 
постари од шест месеци. 

2. Понудувачите задолжително доставуваат и: 
- податоци за наоѓалиштето на понудениот камен, 
- податоци за својствата на каменот - резултати од 

извршени минеролошко-петрографски и физичко - ме-
ханички испитувања согласно важечките стандарди во 
Република Македонија, 

- примерок во погодна димензија. 
 
III. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
1. Понудата се доставува во затворен плик, кој во 

горниот лев агол треба да носи ознака �не отворај� и 
број на јавниот повик. 
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2. Рок за прием на понудите: 10 дена од денот на 
последното објавување во јавното гласило. 

3. Понудите се доставуваат преку пошта на адреса 
Град Скопје - Комисија за јавни набавки на Град Скоп-
је, ул. �Илинденска� бб, Скопје, или се предаваат во 
архивата на Град Скопје. 

 
IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Понудите што нема да бидат доставени во опре-

делениот рок и кои нема да бидат изработени според 
барањата содржани во повикот, како и несоодветно 

3.5. Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќање само еден недвосмислено дефиниран начин на 
плаќање. 

3.6. Понудата треба да има рок на важност. 
3.7. Понудата од странските понудувачи (докумен-

тација и комерцијална понуда) задолжително треба да 
се преведени на македонски јазик, од страна на овла-
стен преведувач. 

 
4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА 

комплетираните нема да се разгледуваат. 
2. Дополнителни појаснувања понудувачите можат 

да добијат на телефон 3297-283, Градски комитет за 
урбанизам, комунално-станбени работи, сообраќај и за-
штита на човековата околина. 

                                           Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комисијата 
за јавни набавки  во А.Д. �Електростопанство на Маке-
донија� - Скопје, објавува  

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-176/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ  БР. 01-176/2003  
ЗА НАБАВКА НА НАСОЧУВАЧИ  

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на барањето  А.Д.  �Електростопан-

ство на Македонија�, со седиште во Скопје на ул. �11 
Октомври� бр. 9, за потребите на �Пренос и дистрибу-
ција на електрична енергија� Скопје, која е составен 
дел на А.Д. �Електростопанство на Македонија�. 

1.2. Предмет на набавката е: Набавка на насочува-
чи, според спецификација. 

1.3. Барањето е јавно, при што набавката ќе се спро-
веде со постапка отворен повик согласно Законот за 
јавни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02). 

1.4. Понудата мора да се однесува на целиот обем 
на набавката. 

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи. 

1.6. Понудувачите за комерцијалниот дел од пону-
дата, информации може да добијат на тел: 3149-143. 

 
2. ОБЕМ И НАБАВКА И ПОДИГАЊЕ НА ТЕН-

ДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Заинтересираните понудувачи, тендер докумен-

тацијата можат да ја подигнат во просториите на А.Д. 
�ЕСМ�-Скопје, ул. �11 Октомври� бр. 9, спрат 9 соба 1, 
од 11 до 13 часот, при што треба да достават уплатница 
на износ од 500 МКД уплатени на жиро сметка бр. 
200000002447884, корисник А.Д. �ЕСМ�-Скопје, ЕДБ 
4030989128346, Стопанска банка, со назнака за Отво-
рен повик бр. 01-176/2003. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот на работите. 
3.2. Понудата треба задолжително да содржи: 
- Производител; 
- Единечна цена по позиција, вкупна цена по пози-

ција без ДДВ и вкупна вредност на понудата со посеб-
но искажан ДДВ, на паритет ДДП, дефиниран во спе-
цификацијата изразена во ЕУРА. 

3.3. При одлучувањето договарањето и реализацијата 
на набавката ќе се применува продажен берзански 

ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ (согласно 
член 46 од Законот за јавни набавки)  

4.1. Документ за бонитет кој го издава Централниот 
регистар,  согласно член 24 од Законот за јавни наба-
вки, (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002). Странско 
правно или физичко лице  треба да достави ревизорски 
извештај од странска реномирана ревизорска институ-
ција, регистрирана за вршење на ревизија. Ревизорски-
от извештај треба да содржи податоци за вкупното еко-
номско работење на странскиот понудувач во послед-
ните 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 испорака од ваков тип. 

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 и не 
постари од 6 (шест) месеци освен ревизорскиот изве-
штај. 
 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (член 27 од ЗЈН) 

- цена                                        70 бода; 
- квалитет                                 20 бода; 
- рок на испорака                      5 бода; 
- начин на плаќање                   5 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 согласно членовите 55, 56 и 57 од Законот за јавни 
набавки. 

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: А.Д. �Електростопанство  на 
Македонија�, (Комисија за јавни набавки) ул. �11 
Октомври� бр. 9, 1000 Скопје или на лице место. 

6.4. Отворањето на понуди ќе се изврши на ден 
07.10.2003 година во 11 часот, во сала за состаноци во по-
друмот на Административна зграда на А.Д.  �Електросто-
панство на Македонија�, ул. �11 Октомври� бр. 9, во при-
суство на овластените 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 
целокупна документација која се бара во Отворениот по-
вик, нема да се разгледуваат. 

курс. 
3.4. Понудувачот треба да го дефинира рокот на ис-

порака на опремата. 

7.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/02), Комисијата за јавни набавки во АД �Електро-
стопанство на Македонија�-Скопје, објавува  

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-179/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
РЕДУКТОРИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

 
1.ОПШТИ ОДРЕДБИ 

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака 

на стоката. 
2.6. Понудата не мора да ги опфати трите позиции 

(дозволена е делумна понуда-делива понуда, но не е доз-
волена делумна понуда во рамките на една позиција). 

2.7. Понудувачот треба во понудата да го наведе га-
рантниот рок на редукторите. 

2.8. Понудата треба да има рок на важност. 
2.9. Понудувачот е должен да ги запази техничките 1.1. Набавувач на јавниот провик бр. 01-179/2003 е 

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

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди 
за набавка на редуктори и тоа:  
а) Редуктор за погон на приемни и одложни траки со 

следните карактеристики:  
- Тип: B2DH 10;  
- i     = 8,84;  
- n     = 1000 o/min;  
- 140 KW со шупливо вратило;  
- Количина 2 (две) парчиња;  
- Производител: Флендер Германија. 
б) Редуктор од гасеница за багер СРС 401 со следни-

те карактеристики: 
- Р (снага)    = 60KW;  
- n1 (влезен бр. на вртежи)  = 1000 min-1;  
- i (преносен однос)   = 845;  
- n2 (излезен бр. на вртежи)  = 1.183 min-1;  
- T2 (излезен момент)   = 445816 Nm; 
- m  (маса)    = 6.027 kgr; 
- Количина   = 1 (едно) парче;  
- Производител   Асуг Германија. 
в) Редуктор од гасеница за одлагач АРС 3500 со 

следните карактеристики: 
- Pn      = 28,4 KW;  
- n1     = 985 o/min; 
- i    = 701,556; 
- n2     = 1.404 o/min; 
- T2     = 173 000 Nm; 
- T2 max    = 310 000 Nm; 
- m     = 1710 kgr; 
- каталошки бр. 08 0332 20026/0 
     08 0332 20122/2;  
- Количина   2 (две) парчиња;  
- Производител   Асуг Германија,   
за потребите на РЕК Осломеј. 
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 стоката, а ако редукторите се од повеќе 
производители треба конкретно да се наведе произво-
дителот за секоја позиција посебно. 

2.3. Понудата треба да ги содржи единечна и вкупна 
цена по позиции и фиксна вкупна цена на целата наба-
вка (со сите давачки согласно член 57 став 3 од Законот 
за јавни набавки, ако набавката е од странство вклучу-
вајќи ги и банкарските трошоци), на паритет (нагласено 
во понудата) ДДП Осломеј со посебно искажан ДДВ на 
вкупната вредност на понудата изразена во ЕУР. 

карактеристики на набавката, при што истите треба да 
се во согласност со стандардите на РМ и со меѓународ-
ните стандарди кои се прифатени во Република Маке-
донија. 

2.10. Понудите од странските понудувачи со про-
пратната документација освен техничката треба да бидат 
преведени на македонски јазик, од овластен преведувач. 

 
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 
наведени во член 26 од Законот за јавни набавки . 

3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давчки 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 за-
верени копии верни на оригиналот и не постари од 6 
месеци, освен ревизорскиот извештај. 

 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни 
набавки). 

4.1. Цена          90 поени;   
4.2. Начин на плаќање                                     5 поени; 
4.3. Рок на испорака         5 поени. 
 
5. НАЧИН  И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
5.1. Понудите се доставуваат согласно член 55, 56 и 

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

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

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

ват на следната адреса: АД �Електростопанство на Ма-
кедонија� за Комисија за јавни набавки, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, 1000, Скопје. 

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на 
09.10.2003 година во 11,00 часот во просториите на АД 
�Електростопанство на Македонија�, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, по-
друмски простории, во присуство на овластените прет-
ставници на понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та на отворениот повик и оние кои немаат целокупна 

При одлучувањето, договарањето и реализацијата 
на набавката ќе се применува продажен курс на девиз-
на берза. 

документација која се бара во отворениот повик, нема 
да се разгледуваат.  

                                            Комисија за јавни набавки 
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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. 11.02-01/2003 

ЗА НАБАВКА НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МАШИ-
НИ ЗА ПРИПРЕМА НА СТАЗИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

ЗА ЖИЧАРНИЦИ И СКИ ЛИФТОВИ  
1.ОПШТИ ОДРЕДБИ 

жината на документот за бонитет (�Службен весник на 
РМ� бр. 32/98), а странските понудувачи треба да до-
стават ревизорски извештај од странска реномирана ре-
визорска институција, регистрирана за вршење на ре-
визија, со податоци за последните три години. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во член 26 од Законот за јавни набавки. 

4.3. Потврда од управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 

4.4. Понудувачот треба да достави доказ за технич-1.1. Набавувачот на  отворениот повик бр. 11.02-
01/2003 е ДУД �ПОПОВА ШАПКА�, со седиште на ул. 
�Маршал Тито� бр. 11, Тетово. 

1.2. Предмет на набавката е резервни делови за ма-
шини за припрема на стази и резервни делови за жи-
чарници и ски лифтови. 

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. ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА-ТЕХНИЧКА СПЕ-

ЦИФИКАЦИЈА 
2.1. Обемот на набавката е даден во тендер доку-

ментацијата. 
2.2. Понудата треба да опфати 95% од целокупниот 

број на позиции дадени во тендер документацијата. 
2.3. Заинтересираните понудувачи тендер докумен-

тацијата можат да ја подигната во просториите на АД 
�Електростопанство на Македонија�-Скопје, ул. �11 
Октомври� бр. 9, кат 9, соба 3, од 7,30 до 9,30 часот, при 
што треба да приложат уплатница на износ од 500,00 де-
нари, уплатена на жиро сметка бр. 200000002447884, АД 
ЕСМ, Ед. дан. бр. 4030989128346, депонент банка-Сто-
панска банка, со назнака за отворен повик 11.02-01/2003. 
Контакт телефон: 02 149 126. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1.  Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот, како и името на производи-
телот на предметната опрема. 

3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени за секоја позиција како  и вкупната вред-
ност на целата понуда (со сите давачки согласно член 
57 став 3 од Законот за јавни набавки) на паритет ДДП 
магацин на набавувачот, изразена во МКД и со посеб-
но искажан ДДВ. 

3.3. Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази 
и во странска валута. 
При одлучувањето, договарањето и реализацијата на 

набавката ќе се применува продажниот берзански курс. 
3.4. Понудата треба да ги содржи начинот и услови-

те на плаќање. 
3.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака  

т.е. извршување на работите. 
3.6. Понудувачот е должен да ги запази техничките 

карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македонија 
и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Ре-
публика Македонија. 

3.7. Понудата треба да има рок на важност. 
3.8. Понудите од странските понудувачи (докумен-

тацијата која се бара и комерцијалната понуда) треба 
да бидат преведени на македонски јазик. 

 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиска и економска способност согласно член 24 од За-
конот за јавни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 

ката способност, согласно член 25 од Законот. 
- Понудувачот треба да достави референтна листа, 

своја и на производителот за испорака на ваков вид 
стоки во последните 3 години. 

4.5. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 31 став 2 од ЗЈН. 

4.6. Сите барани документи треба да се оригинални 
или заверени копии, верни на оригиналот и не постари 
од шест месеци. 

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (член 27 од ЗЈН)  
5.1. Цена      30 поени,  
5.2. Начин на плаќање     40 поени, 
5.3. Рок на испорака     30 поени. 
 
6. НАЧИНА И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки. 
6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

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

ват на следната адреса: А.Д. �Електростопанство на 
Македонија�, за Комисијата за јавни набавки, ул. �11 
Октомври� бр. 9, 1 000 Скопје. 

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на 
06.10.2003 во 11,00 часот, во просториите на А.Д. 
�Електростопанство на Македонија� ул. �11 Октомври� 
бр. 9, Скопје, стара зграда, во присуство на овластени-
те претставници на понудувачите. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

дениот рок, оние кои не се изработени според барањето 
на отворениот повик и оние кои немаат целокупна до-
кументација нема да се разгледуваат. 

                                             
Комисија за јавни набавки 

__________ 
 
Врз основа на член 10, 16 и 18 од Законот за јавни 

набавки (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 26/98) ЈП Исар-Штип, Комисијата за јавни набавки 
објавува 
 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 213 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач е ЈП Исар-Штип. 
1.2. Предмет на набавка: 
Комунално возило: камион со надградба за подига-

ње на смет. 
Технички опис: 
Нов камион со носивост компактибилно на над-

градбата. 
Надградба 
Компаратор (со потисна плоча) со капацитет 16 м3 

пресуван смет, со посебен систем за подигање на кон-
21/2002). Домашните понудувачи треба да приложат 
документи за бонитет од единствениот регистар кој 
треба да биде во согласност со Правилникот за содр-

тењери од 1,1 м3, 5 м3, 7 м3 и канти од 60 л. 
Алтернатива 
Половно возило со иста карактеристика. 
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2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Предмет на понудата. 
2.2. Цена. 
2.3. Начин на плаќање. 
2.4. Рок на начин на испораки. 
2.5. Услови и гаранција. 
2.6. Гаранција за квалитет. 
 
3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА која понуду-

вачот треба да ја приложи кон понудата. 
 
4. ДОКАЗ ЗА ТЕХНИЧКАТА СПОСОБНОСТ НА 

ПОНУДУВАЧОТ согласно член 23 став 1 од Законот 
за јавна набавка. 

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- квалитет     30 поени, 
- цена     30 поени, 
- начин на плаќање    20 поени, 
- гаранција услови    10 поени, 
- рок на испорака      5 поени, 
- техничка способност      5 поени. 
 
6. МАКСИМАЛНА ЦЕНА 
 
7. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДАТА 
Рокот на доставување на понудата изнесува 15 дена 

од денот на објавувањето на огласот на отворениот по-
вик вклучувајќи го и денот на објавувањето. 
Понудите согласно член 52 од Законот може да се 

достават преку пошта на адреса: ул. �Г. М. Апостол-
ски� бр. 37 или да се предадат во архивата на ЈП Исар-
Штип секој работен ден од 7-15 часот. 
Јавното отворање ќе се изврши на 01.10.2003 годи-

на во 9 часот во просториите на ЈП Исар-Штип. 
Претставниците на понудувачите кои ќе присуству-

ваат на јавното отворање на понудите на Комисијата за 
јавна набавка треба да и предадат писмено овластува-
ње на понудувачот. 

                                            Комисија за јавни набавки 
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