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1062. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 
од Законот за помилување (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 20/93), Претседателот на Репуб-
лика Македонија, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 
 

I 
Потполно се ослободуваат од извршување на неиз-

држаниот дел од казната затвор осудените лица: 
1. Љуљзим Сабит Врнези, од Скопје, 
2. Благој Ванчо Кушовски, од Струмица. 
 

II 
Извршувањето на казната затвор им се замени со 

условна осуда за време од 2 години на осудените лица: 
1. Заим Џевџет Исмаили од Скопје, во траење од 5 

месеци, 
2. Аџија Љутвија Ајрули од с. Скудриње, во траење 

од 4 месеци.  
III 

Делумно се ослободуваат од извршување на казната 
затвор осудените лица: 

1. Митко Костадин Кусиванов од Струмица, во тра-
ење од 2 месеци, 

2. Душко Љубомир Станковски од Ресен, во траење 
од 3 месеци.  

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

 
 Бр. 07-814                 Претседател 

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

___________ 
1063. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот на Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
30.06.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПЛАТА НА ЕДНОКРАТЕН НАДОМЕСТ ЗА 
РУДНИЦИ ЗА ОЛОВО, ЦИНК И ПРЕРАБОТКА 

�ЗЛЕТОВО� ВО СТЕЧАЈ - ПРОБИШТИП 
 
1. На АД Рудници за олово, цинк и преработка 

�Злетово� во стечај - Пробиштип да им се исплати ед-
нократен надомест за ладно одржување на постројките 
за мај 2003 година во висина од 2.810.375,00 денари. 

2. Средствата од точка 1 ќе се исплатат од Буџетот 
на Република Македонија, Раздел 09002 - Министерс-
тво за финансии - функција на државата, Програма 12 - 
функција, Ставка 443, Потставка 443312 - надомест по 
основ структурни реформи. 

3. Се задолжува Министерството за финансии да ја 
спроведе оваа одлука. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето.  
     Бр. 23-3132/1            Претседател на Владата 
30 јуни 2003 година     на Република Македонија, 
          Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  

___________ 
1064. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
30.06.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПЛАТА НА ЕДНОКРАТЕН НАДОМЕСТ ЗА 
РУДНИЦИ ЗА ОЛОВО И ЦИНК �САСА� АД ВО 

СТЕЧАЈ - МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА  
1. На Рудници за олово и цинк �САСА� АД во сте-

чај - Македонска Каменица да им се исплати еднокра-
тен надомест за ладно одржување на постројките за мај 
2003 година во висина од 2.810.375,00 денари. 

2. Средствата од точка 1 ќе се исплатат од Буџетот 
на Република Македонија, Раздел 09002 - Министерс-
тво за финансии - функција на државата, Програма 12 - 
функција, Ставка 443, Потставка 443312 - надомест по 
основ структурни реформи. 

3. Се задолжува Министерството за финансии да ја 
спроведе оваа одлука. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето.  
      Бр. 23-3132/2            Претседател на Владата 
30 јуни 2003 година     на Република Македонија, 
          Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  

___________ 
1065. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), а во врска со членовите 4 
и 17 од Законот за правата, обврските и одговорностите 
на органите на државната власт во поглед на средствата 
во државна сопственост што тие ги користат и распола-
гаат (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
61/2002), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 30.06.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ 
НА МОТОРНО ВОЗИЛО  

Член 1 
Се пренесува правото на користење на патничко 

моторно возило марка �SEAT IBIZA�, со регистарски 
број SK 045-MU, број на шасија VSSZZZ6533R164134, 
број на мотор ABD0573407, година на производство 
1996 и кубатура/киловати 1391/44, од досегашниот ко-
рисник Службата за општи и заеднички работи на Вла-
дата на Република Македонија, на новиот корисник 
Министерството за внатрешни работи на Република 
Ма едонија. к
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Член 2 
Примопредавањето на возилото од член 1 на оваа 

одлука ќе се изврши меѓу Службата за општи и заед-
нички работи на Владата на Република Македонија и 
Министерството за внатрешни работи на Република 
Македонија во рок од осум дена од денот на влегува-
њето во сила на оваа одлука.  

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�.  
Бр. 23-3152/1                      Претседател на Владата 

30 јуни 2003 година                на Република Македонија, 
    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1066. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), а во врска со членовите 4 
и 17 од Законот за правата, обврските и одговорностите 
на органите на државната власт во поглед на средствата 
во државна сопственост што тие ги користат и распола-
гаат (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
61/2002), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 30.06.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ 
НА МОТОРНО ВОЗИЛО  

Член 1 
Се пренесува правото на користење на патничко мотор-

но возило марка �OPEL ASTRA�, со регистарски број SK 
384-JE, број на шасија WOLOTGF48X5094697, број на мо-
тор X17DTL14446397, година на производство 1999 и ку-
батура/киловати 1700/50, од досегашниот корисник Мини-
стерството за внатрешни работи на Република Македонија, 
на новиот корисник Службата за општи и заеднички рабо-
ти на Владата на Република Македонија.  

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

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�.  
Бр. 23-3152/2                      Претседател на Владата 

30 јуни 2003 година                на Република Македонија, 
    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1067. 
Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2003 го-
дина (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 30.06.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

Член 1 
Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-

нија за 2003 година, кај сметката 637, раздел 31101 На-
роден правобранител, Програма 12-Судска админи-
страција, потставката 420112-Патување во земјата-пат-
ни расходи се намалува за 128.000,00 денари, а потста-
вката 424112-Списанија, весници и други изданија се 
зголемува за 128.000,00 денари.  

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

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�.  
Бр. 23-3148/1       Претседател на Владата 

30 јуни 2003 година                на Република Македонија, 
    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р.  

1068. 
Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2003 го-
дина (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 30.06.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

 
Член 1 

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-
нија за 2003 година, кај сметката 637, раздел 35002 Ос-
новен суд Битола, Програма 12-Судска администраци-
ја, потставката 424111-Канцелариски материјали се на-
малува за 100.000,00 денари, потставката 424113-Лен-
ти, касети и друго за АОП се намалува за 100.000,00, а 
потставката 423111-Пошта се зголемува за 200.000,00 
денари. 

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

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к 
Бр. 23-3148/2       Претседател на Владата 

30 јуни 2003 година                на Република Македонија, 
    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р.  

___________ 
1069. 
Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2003 го-
дина (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 30.06.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

 
Член 1 

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-
нија за 2003 година, кај сметката 637, во рамките на 
разделот � 180.10 Финансирање на дејности од областа 
на културата, Програма 16-Ликовна и музејска дејност, 
потставката 468111 � Реконструкција на градежни об-
јекти се намалува за 1.656.000 денари, а кај Програма 
14-Сценско-уметничка дејност потставката 468111-Ре-
конструкција на градежни објекти се зголемува за 
1.656.000 денари. 

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

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к 
Бр. 23-3148/3       Претседател на Владата 

30 јуни 2003 година                на Република Македонија, 
    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р.  

___________ 
1070. 
Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2003 го-
дина (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 30.06.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

 
Член 1 

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-
нија за 2003 година, кај сметката 637, кај разделот 
09004 Биро за стоковни резерви, Програма 11 - Адми-
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нистрација, потставката 426612 - Банкарска провизија 
се намалува за 1.269.600 денари, потставката 420111 - 
Патување во земјата - хранарина (дневници) се зголе-
мува за 193.600 денари, потставката 423112 - Телефон 
и телефакс се зголемува за 300.000 денари, потставката 
423211 - Горива и масла се зголемува за 300.000 дена-
ри, потставката 424111 - Канцелариски материјали се 
зголемува за 110.000 денари, потставката 425111 - По-
правка и сервисирање на леки коли се зголемува за 
100.000 денари, потставката 425215 - Сервисирање на 
опрема се зголемува за 130.000 денари, потставката 
427122 - Други оперативни расходи се зголемува за 
100.000 денари и потставката 463212 - Купување на ин-
форматичка опрема се зголемува за 36.000 денари. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе биде објавена во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
     Бр. 23-3148/4            Претседател на Владата 
30 јуни 2003 година     на Република Македонија, 
          Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  

___________ 
1071. 
Врз основа на член 8 од Законот за поттикнување 

на развојот на земјоделството (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 24/92, 32/92, 83/92, 78/93 и 
14/96) и член 8 од Законот за тутунот (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 69/96 и 15/98), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 2.06.2003 година, донесе 

 
П Р ОГ Р А М А 

ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА 
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ВО 2003 ГОДИНА 

 
I 

Средствата за поттикнување на развојот на земјо-
делството во 2003 година во износ од 204.020.000,00 
денари, обезбедени согласно член 1 раздел 14001 пот-
ставка 443721 од Буџетот на Република Македонија 
(�Сл. весник на РМ� бр. 21/03), ќе се користат според 
намените, критериумите и условите утврдени со оваа 
програма и тоа за: 

 
 

1. Финансиска поддршка за развој 
на растителното производство кај од-
делни видови земјоделски култури 

 

19.100.000,00 
   
2. Финансиска поддршка за развој 
на сточарското производство  

 
57.900.000,00 

   
3. Финансиска поддршка за развој  
на водостопанството 

 
54.000.000,00 

   
4. За довршување на започнати мер-
ки и неподмирени обврски во 2002 
година и за недоволно предвидени 
средства за поединечни мерки во 
2003 година 

 

69.000.000,00 
   
5. Финансиска поддршка за потикну-
вање на развојот на земјоделството во 
поранешните кризни региони во Ре-
публика Македонија 

 

3.000.000,00 
   
6. Општи мерки  1.020.000,00 
   
ВКУПНО:  204.020.000,00 

 
II 

Средствата од дел I точка 1 на оваа програма во из-
нос од 19.100.000,00 денари ќе се користат за следните 
мерки: 

 РАСТИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО   
ВИД НА МЕРКА РАСПРЕДЕЛБА ВКУПНО 

ДЕНАРИ 
1.1. Финансиска поддршка за 

подигање на вештачки 
ливади и пасишта 

400ха; 50кг/ха; 
250ден/кгр 

5.000.000,00 
1.2. Финансиска поддршка за 

подигање на лозови наса-
ди со квалитетни сорти 

 

8.200.000,00 
1.3. Финансиска поддршка за 

подигање на овошни на-
сади со садници од кос-
кесто овошје  

 

2.000.000,00 
1.4. Финансиска поддршка за 

одржување на колекицио-
нираните и воведени по-
пулации, сорти и хибриди 
во Генбанка 

 

1.000.000,00 
1.5. Финансиска поддршка за 

финализација на систем-
ска контрола на плодно-
ста на тутунските почви 
во Р. Македонија 

 

500.000,00 
1.6. Финансиска поддршка за 

проширување на методот 
на сушење на тутунот во 
природни услови со упо-
требата на црна полиети-
ленска фолија 

 

500.000,00 
1.7. Финансиска поддршка 

на воведување на нови, 
интродуирани сорти и 
плодореди во произ-
водството на ориз во 
Република Македонија 

 

550.000,00 
1.8. Финансиска поддршка за 

актуелизирањето на орган-
ското производство со при-
мена на зелено ѓубриво 

 

600.000,00 
1.12. Финансиска поддршка 

на споредбените испи-
тувања за квалитетот на 
луцерката во чисти и 
загадени локалитети во 
Република Македонија 

 

750.000,00 
 ВКУПНО  19.100.000,00 
    

 

III 
Средствата од дел I точка 2 од оваа програма во из-

нос од 57.900.000,00 денари ќе се користат за следните 

мерки: 
 

 СТОЧАРСКО ПРОИЗВОДСТВО   
ВИД НА МЕРКА РАСПРЕДЕЛБА ВКУПНО 

ДЕНАРИ 
2.1. Финансиска поддршка за 

одгледани и оценети 
крави во Елита, Ia и I 
класа 

Е-2000 ден/г 
Iа-1200 ден/г 
I-1000 ден/г 3.500.000,00 

2.2. Финансиска поддршка за 
зголемен број на високо-
стелни јуници од сопс-
твено производство од 
благородни раси со над 7 
крави кои истите ги одг-
ледуваат над 3 години 

2.000 грла х 
 

3.000ден./грло 

6.000.000,00 
2.3. Финансиска поддршка за 

набавени машки прип-
лодни грла од расата 
виртемберг и аваси-ре-
продуктори  

50% од пазарната 
вредност 

700.000,00 
2.4. Финансиска поддршка за 

формирање на нуклеус за 
млечни раси 

 

500.000,00 
2.5. Финансиска поддршка за 

добиени женски јагниња 
за одржување и проши-
рување на стадото 

1000 денари 
по грло 

30.900.000,00 
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2.6. Финансиска поддршка за 
одгледани или продадени 
висококвалитетни назим-
ки и нерези од селекци-
ските центри-нуклеуси 

15000ден/нерез 
 

10000ден/назимка 
3.000.000,00 

2.7. Финансиска поддршка 
за одгледани и оценети 
приплодни грла свињи 
во Елита. Ia и I класа 

Е-1000 ден/г 
Iа-500 ден/г 
I-300ден/г 500.000,00 

2.8. Финансиска поддршка 
за нуклеуси од живина 
и нивно дооформување 

 

700.000,00 
2.9. Финансиска поддршка 

за развој на рибарство-
то на отворени рибни 
подрачја. 

 

2.000.000,00 
2.10. Финансиска поддршка 

за порибување на рибо-
ловни ревири и отворе-
ни риболовни подрачја 
со подмладок 

 

1.500.000,00 
2.11. Финансиска поддршка 

за набавка на пчелин 
рој со тежина од 1.2 кг 

 

1.000.000.00 
2.12. Финансиска поддршка 

за Републичката служ-
ба за матично книго-
водство, селекција и 
мониторинг во сто-
чарството (говеда, ов-
ци, кози, свињи, коњи 
и живина) 

 

6.000.000,00 
2.13. Идентификација и ко-

лекционирање на автох-
тони видови домашни 
животни 

 

500.000,00 
2.14. Финансиска поддршка 

за организирање на ме-
ѓународен симпозиум 
по сточарство 

 

500.000,00 
2.15. Финансиска поддршка 

за организирање на 
сточарска изложба 

 

500.000,00 
2.16. Финансиска поддршка 

за организирање на нацио-
нална пчеларска манифе-
тација с

 

100.000,00 
    
ВКУПНО  57.900.000,00

 

IV 
Средствата од дел I точка 3 за финансиска поддршка за 

развој на водостопанството во износ од 54.000.000,00 дена-
ри ќе се користат за финансирање на изградбата на брани 
за мали акумулации, базени за акумулирање  проточни во-
ди, компензациони базени и мали хидромелиоративни си-
стеми, изградба на водопоила, за осовременување и подо-
брување на наводнувањето и одводнувањето, за поддршка 
за преструктуирање на водостопанските претпријатија, за 
изградба и реконструкција на други водостопански објекти 
и за изготвување проекти и студии заради наводнување и 
одводнување. Средствата во износ од 54.000.000,00 денари 
ќе с  распоредат за: е 

ВИД НА МЕРКА РАСПРЕДЕЛБА ВКУПНО  
ДЕНАРИ 

3.1. 

учество во изградба на 
брани за мали акумула-
ции, базени за акуму-
лирање проточни води, 
компензациони базени, 
мали хидромелиора-
тивни системи, изград-
ба на системи за водос-
набдување на бачила и 
водопоила и за рецир-
кулација на води 

 

20.000.000,00 

3.2. 
учество во осовреме-
нување и подобрување 
на наводнувањето и 
одводнувањето 

 

18.000.000,00 

3.3. 
учество во поддршка 
за преструктуирање на 
водостопанството 

 

10.000.000,00 

3.4. 

учество во изготвува-
ње на студии и прое-
кти заради изградба на 
хидросистеми и хидро-
мелиоративни систе-
ми, за оценка и опреде-
лување на брани под 
посебна контрола и 
учество во проучување 
на хидрологијата на во-
дотеците заради из-
градба на брани за ма-
ли акумулации и мали 
хидромелиоративни 
системи и за изготвува-
ње на други студии по-
требни за водостопанс-
твото 

 

 
  6.000.000,00 

ВКУПНО  54.000.000,00 
 

V 
Средствата од дел I точка 4 во износ од 

69.000.000,00 денари ќе се користат за довршување на 
започнатите мерки и неподмирени обврски во 2002 го-
дина и за недоволно предвидени средства по оделни 
мерки во 2003 година. 

VI 
Средствата од дел I точка 5 во износ од 3.000.000,00 

денари ќе се користат за поттикнување на развој на 
земјоделството во поранешните кризни региони на те-
риторијата на Република Македонија. 

 
VII 

Средствата од дел I точка 6 во износ од 1.020.000,00 
денари ќе се користат за следната мерка: 

 
ОПШТИ МЕРКИ   
ВИД НА МЕРКА РАСПРЕДЕЛБА ВКУПНО 

ДЕНАРИ 
5.1. Образование и про-

паганда во земјо-
делството 

 

1.020.000.00 
 ВКУПНО  1.020.000,00 

 
VIII 

1. Исплатата на средствата од оваа програма по ко-
рисници ја врши Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство врз основа на поднесени ба-
рања. 
Некомплетните барања нема да се разгледуваат. 
Доколку дојде до извршување на некои мерки пред-

видени со оваа програма во поголем обем, а друга биде 
нецелосно реализирана, министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство во рамките на вкупно 
расположивите средства по оваа програма врши соод-
ветна пренамена по мерки. 

2. Правата и обврските на корисниците на средства 
по оваа програма од дел I се утврдуваат на следниот 
начин: 
а) министерот за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство со решение поблиску ќе го определи начи-
нот за остварување на користење на средства за дел II  
точка 1.2. и 1.3. , за дел III точка 2.1., 2.2., 2.6., 2.7., 2.9., 
2.11., 2.14., 2.15., 2.16., за дел V  точка 4 за дел VI  точ-
ка 3.3. и за дел VI  точка 5; 
б) со договор, што ќе го склучи министерот за зем-

јоделство, шумарство и водостопанство за дел  II  точ-
ка 1.1., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8. и 1.9., за дел III точка 
2.3., 2.4., 2.5., 2.8., 2.10., 2.12. и 2.13., за дел IV точка 
3.1., 3.2. и 3.4. и за дел  VII  точка 6.1.. 

3. Надзор врз наменското користење на средствата 
од страна на корисниците врши Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, согласно 
Законот за поттикнување на развој на земјоделството. 

 
IX 

Средствата предвидени со оваа програма се непо-
вратни. 
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X 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
      Бр. 23-2576/1                       Претседател на Владата 
2 јуни  2003 година                 на Република Македонија, 

    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1072. 
Врз основа на член 36, став 5 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 30.06.2003 година, 
донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО И 
ПРИВЛЕКУВАЊЕ НА СТРАНСКИ ДИРЕКТНИ 

ИНВЕСТИЦИИ 
 

Член 1 
Со оваа програма се уредува намената на средства-

та за поддршка на мали и средни претпријатија во из-
нос од 80.000.000 (осумдесет милиони) денари, обезбе-
дени од Буџетот на Република Македонија, раздел 
10001 потставка 443819 (�Службен весник на РМ� бр. 
21/2003): 

           - во 000 денари 
I. Средства за поддршка  
на претприемништвото                                   57.000 
1. Финансирање на институционалната  
инфраструктура           48.700  
2. Финансирање на техничка поддршка           8.300 
 
II. Средства за привлекување на странски  
директни  инвестиции          20.000  
III. Специјализирани стручни усовршувања  
на вработените             3.000 
 
Вкупно            80.000 

Член 2 
Средствата од член 1, дел I, точка 1 и 2 од оваа про-

грама во износ од 57.000.000,00 (пеесетиседум милио-
ни) денари, ќе се користат за следните намени: 

 
           - во 000 денари 
I. Средства за поддршка  
на претприемништвото                                   57.000 
1. Финансирање на институционалната  
инфраструктура                                                    48.700 
1.1. Финансирање на основањето на  
Агенција за поддршка на претприемништвото  
и реализација на проекти                        27.900 
1.2. Финансирање на информатичко  
поврзување центри за поддршка           5.000 
1.3. Финансирање на 8 центри  
за претприемништво                                          10.600 
1.4. Финансирање на основање  
на инкубатори                                                       5.200 

 
2. Финансирање на техничка поддршка           8.300 
2.1. Финансирање обуки за претприемачи         5.200 

      2.2. Финансирање лиценцирани консултантски  
услуги                            3.100 
 
1.1. Финансирање на основањето на Агенција за 

поддршка на претприемништвото и реализација на 
проекти (АПП)                   27.900.000 

 
Предвидените средства во износ од 27,9 милиони 

денари се наменети за основање на АПП, опремување 
со неопходната опрема, плати за вработените (15 вра-
ботени) и за започнување на реализација на пооделни 
проекти. 

АПП ќе биде централна државна институција за 
поддршка на претприемништвото, а ќе има за цел да 
развие мрежа на сервиси за претприемачи на национал-
но, регионално и локално ниво, како и да обезбеди ко-
ординација на различните владини и донаторски про-
грами за овозможување полесно и побрзо почнување 
со работа и развој на микро, малите и средни бизниси. 
Таа треба да обезбеди развој на претприемачка култу-
ра, поттикнување  на самовработувањето и подобрува-
ње на шансите за вработување на невработените лица, 
младите, жените и останатите социјални групи. 

 
1.2. Финансирање на информатичко поврзување на 

центрите за поддршка (5 фондации за развој на МСП и 
3 агенции за поддршка на претпријатијата    5.000.000 

 
За поврзување и умрежување на постојните центри 

за поддршка (5 фондации за развој на МСП, 3 агенции 
за поддршка на претпријатијата и евентуално нови ло-
кални центри)-изработка на програмска поддршка и 
вклучување на центрите во сродни регионални и меѓу-
народни системи се предвидени 5,0 милиони денари. 
Една од основните функции на АПП ќе биде да го 

поттикнува и промовира ширењето и развивањето на 
мрежата на центри за деловна поддршка на претприе-
мачите на локално ниво. Овие центри треба да делува-
ат како средишта на стручна и советодавна помош на 
претприемачите во општините и градовите зависно од 
бројот на постојните или потенцијалните претприема-
чи на одредено подрачје, на кои им е потребна таква 
услуга и чиј број го оправдува воспоставувањето на ва-
ков вид на помош. 
Задачите на претприемачките центри ќе бидат да се 

промовира претприемништвото, да се даваат информа-
ции за можностите за влегување во бизнис, за поттик-
нувачки мерки кои почетниците и претприемачите мо-
жат да ги користат, давање совети за водење на работе-
њето, помош во припремата на деловните планови, ор-
ганизирање на инструктажи и други форми  на допол-
нително образование, упатување на специјализирани 
форми на помош и соработка со локалната самоуправа, 
и водење на дел од стручните работи на локалната са-
моуправа, поврзани со развојот на стопанството. 
Заради постигнување на саканите ефекти и заживу-

вање на овие центри, ќе биде потребна добра едукација 
на кадрите кои ќе ги водат центрите, опремување на 
центрите и ставање во функција. 
Постојните и новооснованите центри ќе се поврзат во 

единствена мрежа од центри. Формата на основање на но-
вите центри и нивното вклопување во системот на инсти-
туции за поддршка ќе го избираат неговите основачи. 

 
1.3. Финансирање на 8 центри за  
претприемништво                                        10.600.000 
 
Имајќи ја предвид важноста на регионалните цен-

три, тие и во иднина ќе бидат делумно финансирани 
преку јавна поддршка (што претставува случај и искус-
тво во безмалку сите земји на ОЕЦД). За оваа цел се 
предвидени 10,6 милиони денари. Ова е особено важно 
за вработените во регионалните центри со цел и натаму 
да инвестираат во себе и да не ги напуштаат центрите и 
да можат да работат на многу посигурна основа откол-
ку до сега. 
Средствата предвидени за регионалните центри 

всушност претставуваат минимум потребни средства 
за нивна егзистенција. Останатите средства регионал-
ните центри ќе ги обезбедуваат со вршење на услуги за 
одреден надомест од претприемачите. 
Минимум предвидените средства ќе претставуваат 

надомест за реализација на одделни проекти кои ќе се 
договараат со Министерството за економија, а со от-
почнувањето со работа на АПП со договор помеѓу 
АПП и регионалните центри. 
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Регионалните центри ќе бидат имплементатори 

на проектите на АПП, ќе ги приближуваат финанси-
ските програми и поддршката до почетниците во 
бизнисот, ќе ги предлагаат регионалните развојни 
програми, ќе развиваат и предлагаат и ќе координи-
раат реализација на мерки и проекти за зголемување 
на вработувањето, ќе го поддржуваат самовработу-
вањето, ќе нудат консултантски услуги или ќе ги 
упатуваат претприемачите до приватните консултан-
ти. Центрите ќе понудат и услуги на изработка на 
бизнис планови и следење на претприемачите во 
процесот на апликацијата пред финансиските орга-
низации. На тој начин, регионалните и локалните 
центри ќе понудат комплетни услуги и ќе понудат 
врска меѓу претприемачите и финансиските органи-
зации чија поддршка е неопходна. Но исто така, ќе 
ги приближат и банките до потенцијалните клиенти 
и ќе им помагаат во отстранувањето на сите непоз-
наници и ќе им помагаат во проценката на ризиците 
поврзани со секторот на МСП. 

 
1.4 Финансирање на основање на инкубатори  5.200.000 
 
Со овие средства се предвидува да отпочнат со ра-

бота неколку инкубатори кои ќе ги користат позитив-
ните искуства од постојните формирани со Програмата 
на Светска Банка. 
Простор за сместување на инкубаторот може да се 

осигура во некористените објекти со кои располага др-
жавата и локалната самоуправа. За поголема информи-
раност на претприемачите во инкубаторот потребно е 
нивно поврзување со постојните регионални центри за 
поддршка на МСП, а за делот кој се однесува за тех-
ничка и технолошка помош потребно е поврзување со 
центрите за трансфер на технологија. 
Со средствата ќе се обезбеди: 
- истражувања на претприемачкиот потенцијал во 

средините каде што постои интерес за основање инку-
батори, 

- обезбедување простор, 
- едукација на лицата за водење на инкубаторите, 
- основање и регистрација на инкубаторот, опрему-

вање и создавање услови за почеток со работа. 
Средствата за оваа намена ќе бидат доделени врз 

основа на претходно подготвени проекти до фаза на из-
ведба. 

 
2.1 Финансирање обуки за претприемачи     5.200.000 
 
За финансирање на обуките за претприемачите се 

предвидени 5,2 мил. денари. 
Интересот на претприемачите за обуки од академски 

тип, во училници, се намалува. МСП имаат потреба за 
обуки на нивните вработени во реални ситуации, преку 
практична работа - особено во делот на развивање на ме-
наџерските вештини, подготовка на проекти, разрешува-
ње на финансиски проблеми и маркетинг. Следствено, 
Владата ќе ги поддржува и поттикнува проектите што во 
себе ќе содржат обуки преку практична работа во други 
компании (во земјата и странство), студии на случаи и 
симулации на реални ситуации. 
Друга форма на поддршка би биле проекти со вклу-

чување на постојани консултанти и советници, што во 
еден подолг период на време (3-6 месеци, а по можност 
и подолго), би престојувале во самите МСП и практично 
би им помагале по однос на прашањата на подобрување-
то на деловните функции преку активно учество и совет 
на лице место - во делот на менаџментот, рационално-
ста, продуктивноста, маркетингот и финансиите, менаџ-
мент информативните системи. 
Средствата за оваа намена ќе се одобруваат врз осно-

ва на претходно подготвени проекти од страна на цен-
трите за поддршка на претприемништво, како и од при-
ватни консултанти. 

Меѓу поважните критериуми за одобрување на 
средства ќе бидат: фирмите да немаат повеќе од 50 вра-
ботени, фирмите да не се постари од 7 години во своето 
делување, износот на средствата за кофинансирање на 
услугите нема да биде поголем од 50% од потребните 
средства според програмите. 

 
2.2 Финансирање лиценцирани консултантски  
услуги                        3.100.000 
 
Средствата во висина од 3,1 милиони денари се на-

менети за надомест на извршени консултантски услуги 
од страна на лиценцирани консултанти. 
Со расположивите средства на државата и донато-

рите, ќе се обезбеди финансиска поддршка на нефинан-
сиските услуги за претприемачи, со примена на позна-
тите и применувани модели во другите земји во тран-
зиција. На овој начин, квалитетните консултантски ус-
луги ќе станат подостапни за оние на кои им се најпо-
требни - приватните претприемачи. Претприемачите ќе 
можат да добијат конкретна консултантска помош, на 
лице место и за конкретните потреби, од квалитетни 
консултанти, бидејќи ваучерскиот систем во себе ќе 
вклучува избрани - лиценцирани консултанти. Основ-
ниот принцип ќе биде ко-финасирање, односно покри-
вање на (50% за потенцијални, а 30% за постојни прет-
приемачи) од платените трошоци за консултантски ус-
луги според пазарни услови (врз основа на консултант-
ски час). 
Секој претприемач ќе може слободно да избере ли-

ценциран консултант чии услуги ќе ги користи, завис-
но од природата на потребата (маркетинг, финансии, 
менаџмент и слично). Предноста на овој систем лежи 
во тоа што во него како корисници можат да се вклучат 
практично сите целни групи: почетници, самовработе-
ни, невработени, студенти, бизниси што имаат потреба 
од развој или преструктуирање, како и оние што се со-
очуваат со проблеми во работењето. 
Меѓу поважните критериуми за одобрување на 

средства ќе бидат: фирмите да немаат повеќе од 50 вра-
ботени, фирмите да не се постари од 7 години во свое-
то делување. 

Член 3 
Средствата од член 1, дел II од оваа програма во из-

нос од 20.000.0001 (дваесет милиони) денари ќе се ко-
ристат за следните намени: 

                                                              - во 000 денари 
 
II Средства за привлекување на СДИ          20.000 
 
1. Финансирање форум на инвеститори             3.000 
2. Финансирање промотивни активности за  
привлекување странски инвестиции                10.000 
3. Финансирање учество во бизнис форуми      1.000 
4. Финансирање програми за инвестициона  
соработка со одделни земји                                 6.000 
 
1. Финансирање форум на инвеститори      3.000.000 
 
Самиот форум ќе претставува настан и место на кој 

ќе се реализираат бизнис контакти помеѓу македонски 
фирми и странски партнери. 
                            

1 Овие средства се потребни за реализирање на редовните 
активности за привлекување на СДИ. Калкулациите се направени 
врз база на вообичаените издвојувања во постојни Агенции за 
промоција на инвестиции во светот. Вообичаено, годишните тро-
шоци на Агенцијата за инвестиции изнесуваат од 1,5 до 3 мил. 
САД долари, а најмалку 1/3 од истите се обезбедува од државни-
от буџет за да се потврди интересот и поддршката на владата за 
привлекување на странски директни инвестиции. Во нашиов слу-
чај бидејќи се уште не е формирана Агенцијата за промоција на 
инвестиции, средствата се користат во рамки на Секторот за под-
дршка на СДИ при Министерството за економија. Со формирање 
на Агенција за промоција на СДИ, овие средства ќе се пренасочат 
во буџетот на истата. 
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Средствата ќе се користат за: организирање на фо-

румот (обезбедување сала, угостителски услуги, обез-
бедување технички можности и погодности, превод, 
беџови, материјали за форум, инсталирање и обезбеду-
вање компјутерска опрема итн; анимирање и информи-
рање на домашни и странски компании; изработка и 
публикување на брошура за форумот, трошоци за рек-
лама и маркетинг на форумот во домашната и меѓуна-
родната јавност (во хотели, во авиони, во самите ком-
пании, во дневниот печат и во сите други медиуми); 
реализација на бизнис контакти помеѓу македонски 
фирми и странски партнери, идентификување на инве-
стициони проекти и нивна презентација. 
При користење на средствата за оваа намена ќе се 

применува Законот за јавни набавки. 
 
2. Финансирање промотивни активности  
з а привлекување странски инвестиции     10.000.000 
За финансирање на промотивни активности за 

привлекување на странски директни инвестиции се 
предвидени 10 милиони денари. Овие средства ќе би-
дат наменети за следните активности: маркетинг актив-
ности за промоција и презентација на македонското 
стопанство во земјата и странство; надградување на 
имиџот на земјата; изготвување на Листа на проекти; 
изработка на Водич за инвестирање; печатен и еле-
ктронски материјал за промовирање на земјата во 
странство; организирање на семинари и работилници 
за едукација на деловни субјекти; - изработка инвести-
ционен портал со информации и закони. 

 
3. Финансирање учество во бизнис форуми - Фи-

нансирање учество на специјализирани манифестации 
за промовирање на инвестиционите потенцијали и 
привлекување СДИ                                             1.000.000  
За финансирање на учество на специјализирани ма-

нифестации за промовирање на инвестиционите потен-
цијали и привлекување СДИ се предвидени 1,0 милио-
ни денари. Овие средства ќе бидат наменети за: презен-
тирање и промовирање на инвестиционите потенцијали 
на земјата во странство; организирање тркалезни маси 
и специјализирани работилници. 
Министерството за економија при организирање на 

овие манифестации од областа на инвестиционата про-
моција делумно или целосно ги покрива трошоците за 
простории, потребна опрема и материјали, како и тро-
шоци на ангажирани предавачи. Патните трошоци, 
трошоците за сместување и други трошоци на деловни-
те субјекти, учесници на овие манифестации, не се по-
криваат од страна на Министерството за економија. 
Министерството за економија ќе ги информира делов-
ните субјекти за овие манифестации преку јавни обја-
ви, а деловните субјекти преку котизација ќе партици-
пираат и ќе го потврдуваат своето учество.  

 
4. Финансирање програми за инвестициона  
соработка со одделни земји                          6.000.000 
 
За финансирање на програми за инвестициона сора-

ботка со одделни земји предвидени се 6 милиони дена-
ри. Овие средства ќе бидат наменети за: финансиска 
партиципација во поедини проекти со цел поттикнува-
ње на инвестициона и индустриска соработка, како и 
оперативна и техничка соработка со македонски и 
странски компании кои ќе се реализираат со владите на 
одделни земји (оваа финансиска партиципација е по-
требна за да се искаже интересот и поддршката од Вла-
дата за реализација на одделни проекти). 

 
Член 4 

Средствата од член 1, дел III од оваа програма во 
износ од 3.000.000,00 (три милиони) денари ќе се кори-
стат за следната намена: 

III Специјализирани стручни усовршувања  
н а вработените                                             3.000.000 
За специјализирани стручни усовршувања на врабо-

тените предвидени се средства во висина од 3 милиони 
денари. Овие средства се наменети за посета на специја-
лизирани семинари, работилници и слично за едукација 
и зголемување на капацитетот на вработените, посета на 
слични институции. 

Член 5 
Исплатата на средствата од оваа програма го врши 

Министерството за економија. 
Доколку дојде до извршување на некои мерки пред-

видени со оваа програма во поголем обем, а друга биде 
нецелосно реализирана, министерот за економија, во 
рамките на вкупно расположливите средства по оваа 
програма врши соодветна пренамена по мерки.  

Член 6 
Оваа програма влегува во сила со денот на објавува-

ето во �Службен весник на Република Македонија�. њ 
     Бр. 23-2946/1       Претседател на Владата  
30 јуни 2003 година     на Република Македонија, 
         Скопје                            Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1073. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  

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

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

стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Рич, установен 
според Законот за премер и катастар на земјиштето 
(�Службен весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78).  
     Бр. 09-4253/1                                     Директор,   
4 јули 2003 година                    Бисера Јакимовска, с.р. 
         Скопје   

___________ 
1074. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Свето Митрани - 
Општина Крушево. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

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

стите од став 1 од ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето за КО Свето Митрани, у-
становен според Законот за премер и катастар на земји-
штето (�Службен весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78).  
     Бр. 09-4254/1                                      Директор,   
4 јули 2003 година                    Бисера Јакимовска, с.р. 
         Скопје   
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1075. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  

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

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

те од став 1 од ова решение, престанува да се применува 
катастарот на земјиштето за КО Бигор Доленци, устано-
вен според Законот за премер и катастар на земјиштето 
(�Службен весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78).  
     Бр. 09-4255/1                                      Директор,   
4 јули 2003 година                    Бисера Јакимовска, с.р. 
         Скопје   

___________ 
1076. 
Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за 

Народна банка на Република Македонија ("Сл. весник на 
РМ" бр. 3/2002), член 85 став 1 точка 19 и член 92 став 1 
од Законот за банките ("Сл. весник на РМ" бр. 63/2000 и 
37/2002), Одлуката за начинот на вршење супервизорски 
надзор на банките и постапката за преземање мерки за 
отстранување на утврдените неправилности ("Сл. весник 
на РМ" бр. 111/2000) на предлог на гувернерот на На-
родната банка на Република Македонија, Советот на На-
родна банка на Република Македонија, на својата V-та 
седница, одржана на 07.07.2003 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН УПРАВ-
НИК ВО ЕКСПОРТ-ИМПОРТ БАНКА АД СКОПЈЕ  

1. Важноста на Одлуката на Советот на Народна бан-
ка на Република Македонија, бр. 02-15/1-2003 од 
08.01.2003 година, за именување на привремен управник 
во Експорт-Импорт банка АД Скопје, се продолжува за 
период од шест месеци, сметано од 09.07.2003 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на 
Република Македонија" и најмалку во еден од дневни-
те весници. 

3. Оваа одлука се доставува до надлежниот суд за-
рад  упис во трговскиот регистар. и 
О. бр. 02-15/V-1/2003                Претседател 
  7 јули 2003 година на Советот на Народна банка 

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

___________ 
1077. 
Врз основа на член 42 и член 64  став 1 точка 6 од 

Законот за Народна банка на Република Македонија 
("Службен весник на РМ" бр. 3/02), Советот на Народ-
на банка на Република Македонија, на својата V-та сед-
ница, одржана на 07.07.2003 година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ И ПЕЧАТЕЊЕ БАНКНОТИ ВО 
АПОЕНИ ОД 500 И 1000 ДЕНАРИ  

СО ИЗМЕНЕТИ БЕЛЕЗИ  
1. Со оваа одлука се одобрува печатење и издавање банк-

ноти во апоени од 500 и 1000 денари со изменети белези. 
2. Банкнотата во апоен од 500 денари ќе се печати во 

тираж од 10 милиони парчиња и ќе ги има истите основни 
белези опишани во Одлуката за издавање, апоенска стру-
ктура и основни белези на книжни пари ("Службен весник 
на РМ" бр. 45/96) со следните измени и дополнувања: 

а) На лицето на банкнотата зборовите: "8-ми Сеп-
тември 1996" се заменуваат со зборовите: "Јануари 
2003", а факсимилот на потписите на гувернерот, заме-
ник гувернерот и текстот "Гувернер" и "Заменик гувер-
нер" се заменуваат со факсимилот на потписот на гу-
вернерот и текстот " Гувернер".  
На средината на лицето на банкнотата се додава метал-

на фолија во жолта боја која во внатрешноста има релјефно 
втиснат број "500" и апликација на постоечката златна обе-
тка, а во долниот десен агол бројот "500" е зголемен и отпе-
чатен во метално златна боја со интаглио печат. 
б) На опачината на банкнотата  на левата страна на-

несена е обоена лента со метален сјај каде под одреден 
агол се гледа знамето на Република Македонија и бро-
јот "500", а изменета е и вертикалната нумерација која 
сега е со различна големина на буквите и бројките. 

3. Банкнотата во апоен од 1000 денари ќе се печати во 
тираж од 15 милиони парчиња и ќе ги има истите основни 
белези опишани во Одлуката за издавање, апоенска стру-
ктура и основни белези на книжни пари ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 45/96) со следните измени и дополнувања: 
а) На лицето на банкнотата зборовите: "8-ми Сеп-

тември 1996" се заменуваат со зборовите: "Јануари 
2003", а факсимилот на потписите на гувернерот, заме-
ник гувернерот и текстот "Гувернер" и "Заменик гувер-
нер" се заменуваат со факсимилот на потписот на гу-
вернерот и текстот "Гувернер".  
Обетката под водениот жиг која беше отпечатена со 

оптичко варијабилна боја, за подобра видливост, двојно е 
зголемена, а во средината на банкнотата додаден е оптич-
ки варијабилен елемент - холограмска апликација, која во 
средината го има бројот "1000", а околу бројот картата на 
Македонија, буквата "М" и повеќе мали бројки "1000", 
кои можат да се видат со гледање од повеќе агли. 
б) На опачината на банкнотата на левата страна на-

несена е обоена лента со метален сјај каде под опреде-
лен агол се гледа знамето на Република Македонија  и 
бројот "1000", а изменета е  и вертикалната нумерација 
која сега е со различна големина на буквите и бројките. 

4. Оваа одлука влегува во сила  во рок од 8 дена од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

 
О. бр. 02-15/V-2/2003                Претседател 
  7 јули 2003 година   на Советот на Народна банка 

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

___________ 
1078. 
Врз основа на член 42 и член 64 став 1 точка 6 од 

Законот за Народна банка на Република Македонија 
("Службен весник на РМ" бр. 3/02), Советот на Народ-
на банка на Република Македонија, на својата V-та сед-
ница, одржана на 07.07.2003 година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК БАНКНОТИ ВО  
АПОЕНИ ОД 500 И 1000 ДЕНАРИ 

 
1. Со оваа одлука се пуштаат во оптек банкноти во 

апоени од 500 и 1000 денари со белези утврдени во  Одлу-
ката за издавање, апоенска структура и основни белези на 
книжни пари ("Службен весник на РМ" бр.45/96) и Одлу-
ката за издавање и печатење на банкноти во апоени од 
500 и 1000 денари со изменети белези ("Службен весник 
на РМ" бр. 46/03), сметано од 2-ри август 2003 година. 

2. Со пуштање во оптек на банкнотите од член 1 на 
оваа одлука во готовинскиот платен промет на Република 
Македонија во важност ќе бидат, паралелно банкнотите во 
апоени од 500 и 1000 денари според Одлуката за издавање, 
апоенска структура и основни белези на книжни пари 
("Службен весник на РМ" бр.45/96) и банкнотите во апоени  
од 500 и 1000 денари според Одлуката за издавање и печа-
тење на банкноти во апоени од 500 и 1000 денари со изме-
нети белези ("Службен весник на РМ" бр. 46/03). 
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3. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена 
од денот на објавувањето во "Службен весник на Ре-
пуб ика Македонија". 

1080. 
Врз основа на член 64 став 1 точка 14 од Законот за 

Народна банка на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" број 3/02), Советот 
на Народна банка на Република Македонија, на својата 
V-та седница, одржана на 07/07.2003 година, ја донесе 
следнава 

л 
О. бр. 02-15/V-3/2003                Претседател 
  7 јули 2003 година   на Советот на Народна банка 

     Скопје      на Република Македонија 
       Гувернер, 
            Љубе Трпески, с.р. О Д Л У К А 

___________ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ЕДИНСТВЕНАТА ТАРИФА ПО КО-
ЈА СЕ НАПЛАТУВААТ НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА 
УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ НАРОДНА БАНКА  

1079. 
Врз основа на член 5 став 1 точка 8 од Законот за 

платен промет (�Сл. весник на РМ� бр. 32/01, 50/01, 
52/01, 103/01, 37/02, 41/02, 61/02 и 42/03) и член 64 став 
1 точка 22 од Законот за Народна банка на Република 
Македонија (�Сл. весник на РМ� бр. 3/02), Советот на 
Народна банка на Република Македонија на својата V-
та седница, одржана на 07.07.2003 година, донесе   

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
I. Во Oдлуката за единствената тарифа по која се 

наплатуваат надоместоците за услугите што ги врши 
Народна банка на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" број 81/02 - пречи-
стен текст, бр. 98/02 и бр. 11/03) се вршат следните из-
мени и дополнувања: 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА ИЗНОС НА МАЛО МЕЃУБАНКАРСКО 

ПЛАЌАЊЕ   
1. Во глава I. ДЕВИЗНИ РАБОТИ се вршат следни-

те дополнувања: 
1. Во точка 2 од Одлуката за определување на износ 

на мало меѓубанкарско плаќање (�Сл. весник на РМ� 
бр. 41/2001), износот "3.000.000,00 денари" се заменува 
со "1.000.000,00 денари". 

а) Во точка 2. потточка 2.1. по зборовите: "0,2% (од 
сто)" се додаваат зборовите: "но не повеќе од 5000 де-
нари". 2. Оваа одлука влегува во сила осум дена од денот 

на донесувањето. б) Во точка 3. потточка б) 3.3. по зборовите: "0,2% 
(од сто)" се додаваат зборовите: "но не повеќе од 5000 
денари". 

 
О. бр. 02-15/V-4/2003                Претседател 
  7 јули 2003 година   на Советот на Народна банка 

2. Глава VII. РАБОТИ НА ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО 
ЗЕМЈАТА се менува и гласи: 

     Скопје      на Република Македонија 
       Гувернер, 

             Љубе Трпески, с.р. 
VII. РАБОТИ НА ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА ___________ 
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Ако носителот на платен промет има помал број на 

единици за плаќање од минималниот пропишан број на 
единици за плаќање, тогаш му се наплатува минимал-
ниот пропишан број на единици за плаќање. 
Минималниот број на единици за плаќање се про-

пишува да биде 3 пати од бројот на пријавени сметки 
во ЕРИС на крајот на последниот ден во месецот за кој 
се врши наплатата. 
Налозите на хартија се примаат најдоцна до 14 ча-

сот во тековниот работен ден. По исклучок, од секој 
учесник може да се примат најмногу 5 налози на харти-
ја на товар на неговата сметка, по овој термин, но нај-
доцна 30 минути пред затварањето на МИПС системот. 
Наплатата се врши на почетокот на секој месец за 

претходниот месец. 
 
II. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена 

од денот на објавувањето во "Службен весник на Ре-
публика Македонија", а точка 2 ќе се применува од 
01.08.2003 година. 

 
О. бр. 02-15/V-5/2003                Претседател 
  7 јули 2003 година на Советот на Народна банка 

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

_______________________________________________ 
 
ЗАВОД ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
20. 
Врз основа на член 90 од Законот за вработувањето 

и осигурување во случај на невработеност (�Службен 
весник на РМ� бр. 37/97, 25/00, 101/00, 50/01 и 25/03), 
Управниот одбор на Заводот за вработување на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 01.07.2003 
година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОД 
ЗАКУП НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР СО КОЈ УПРАВУ-
ВА ЗАВОДОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат условите и начи-

нот за издавање под закуп на слободниот деловен про-
стор што се наоѓа во Заводот за вработување на Репуб-
лика Македонија - Бироата за вработување, со кој упра-
вува Заводот за вработување на Република Македонија 
(во натамошниот текст: Завод за вработување). 

 
Член 2 

Деловниот простор од член 1 на овој правилник мо-
же да биде издаден под закуп на домашни и странски 
правни и физички лица заради вршење на стопанска и 
друга дејност под услови пропишани со закон и овој 
правилник. 

Член 3 
Деловниот простор се издава под закуп на опреде-

лено време. 
Деловниот простор не може да се издава во подзакуп. 
 

Член 4 
Условите за издавање на деловниот простор под за-

куп - времетраењето на закупот, дејноста што ќе се вр-
ши, износот на закупнината и другите услови за закупот 
ги определува органот од член 13 на овој правилник. 
Износот на почетната закупнина се определува во 

висина на закупнината утврдена од ЈП за стопанисување 
со станбен и деловен простор во Република Македонија. 
Закупнината од ставот 2 на овој член се усогласува 

со закупнината утврдена од ЈП за стопанисување со 
станбен и деловен простор во Република Македонија. 

Ако во постапката за издавање на деловниот про-
стор под закуп не се јават заинтересирани учесници, 
почетната закупнина може да се определи во износ по-
низок од оној од став 2 на овој член. 
Закупнината се плаќа најдоцна до десетиот ден во 

мес цот за претходниот месец. е 
Член 5 

Условите за издавање на деловен простор под закуп 
од член 4 на овој правилник, како и другите услови за 
закупот, поконкретно се утврдуваат со договорот за за-
куп што го склучува Заводот за вработување на Репуб-
лика Македонија како закуподавач и закупопримачот. 
Договорот за закуп го склучува директорот на Заво-

дот  вработување или од него овластен работник.  за 
Член 6 

Издавање на деловен простор под закуп се врши по 
пат на прибирање на понуди (затворена писмена пону-
да) преку оглас. 

Член 7 
Огласот за издавање на деловен простор под закуп 

се објавува во јавните средства за информирање. 
Огласот за издавање на деловен простор под закуп 

трае најмалку 10 дена, од денот на неговото објавување. 
Огласот за издавање под закуп на деловен простор 

го распишува и спроведува органот утврден со овој 
правилник. 

Член 8 
Огласот за издавање под закуп на деловниот про-

стор особено содржи: 
- органот кој го распишува; 
- местоположбата на деловниот простор; 
- површина на деловниот простор; 
- намената на деловниот простор; 
- почетна закупнина по м2 изразена во евра, почетна 

закупнина по м2 изразена во денари, почетна вкупна 
месечна закупнина изразена во денари; 

- начинот на плаќање на закупнината; 
- времетраењето на закупот; 
- напомена дека деловниот простор се издава во ви-

дена состојба; 
- напомена дека висината на закупнината е промен-

лива, согласно промената на висината на закупнината 
на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и 
деловен простор на Република Македонија; 

- депонирање на почетната едномесечна закупнина 
за учество на огласот и условите и рокот за враќање на 
истата; 

- рок на траење на огласот; 
- начин на јавување на огласот (затворена писмена 

понуда)  и органот до кој се поднесуваат документите; 
- критериум за избор на најповолен понудувач-нај-

висока понудена закупнина; 
- напомена дека понудувачот со понудата треба да 

достави и: 
- доказ за идентитет (лична карта или патна 

исправа) - за физичко лице, 
- односно комплетен извод од регистарот за 

правни лица, 
- уверение од надлежен суд дека не е под сте-

чај во оригинал или заверена копија кај нотар и не по-
стара од 6 месеци, 

- документ за бонитет од Централниот реги-
стар, во оригинал или копија заверена кај нотар и не 
постара од 6 месеци, 

- потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки, оригинал 
или копија заверена кај нотар и не постара од 6 месеци, 

- напомена дека нема да биде прифатена како најповол-
на понудата на понудувачот (правно и физичко лице) кој е 
закупец или бил закупец на друг деловен простор со кој 
управува Заводот за вработување, а кој должи закупнина; 

- напомена дека сите потребни одобренија за обаву-
вање на дејност ги обезбедува закупецот.  
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Член 9 
Доставувањето на понудите се врши преку пошта 

или со доставување во архивата на Заводот за вработу-
вање. 
Понудите, до нивното комисиско отворање се чува-

ат во архивата. 
Понудите и документацијата се доставуваат во за-

творен плик, со ознака �не отворај� и со назнака �за ог-
лас за издавање деловен простор под закуп� и бројот на 
повикот. 
Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која 

би можел да се идентификува понудувачот. 
Понудата се доставува во еден оригинален приме-

рок, кој треба да биде заверен и потпишан од одговор-
ното лице на понудувачот. 
Кон понудата се доставува: 
- доказ за уплатениот износ за учество на огласот; 
- доказ за идентитетот (за физичките лица) односно 

комплет извод од регистар (за правните лица); 
- уверение од надлежен суд дека не е под стечај во 

оригинал или заверена копија кај нотар и не постара од 
6 месеци; 

- документ за бонитет од Централниот регистар, во 
оригинал или копија заверена кај нотар и не постара од 
6 месеци; 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, оригинал 
или копија заверена кај нотар и не постара од 6 месеци; 

- предлог за начинот на обезбедување на плаќањето 
на закупнина (банкарска гаранција или депонирање на 
средства на посебна сметка на Заводот за вработување). 

 
Член 10 

Пристигнатите понуди се отвораат без присуство на 
понудувачите. 
Некомплетните и неблаговремени понуди Комиси-

јата нема да ги разгледува. 
 

Член 11 
Деловниот простор се доделува на најповолниот 

понудувач. 
Како најповолен понудувач се смета лице кое ќе по-

нуди највисока закупнина, а која е најмалку еднаква на 
почетната закупнина. 
Не се смета за најповолна и нема да биде прифатена 

понудата на понудувачот (правно и физичко лице) кој 
е, или бил, закупец на деловен простор со кој управува 
Заводот за вработување, а кој должи закупнина. 
При исти најповолни понуди деловната просторија 

ќе се додели на лице кое ќе понуди највисока закупни-
на на меѓусебно лицитирање во рок определен од Ко-
мисијата. 

Член 12 
Ако на огласот за издавање на деловен простор под 

закуп не се јават заинтересирани лица, се распишува и 
објавува повторен оглас. 
Ако и на повторниот оглас не се јават учесници, де-

ловниот простор може да се издаде под закуп со непо-
среден договор помеѓу Заводот за вработување и заин-
тересираното лице.  

 
Член 13 

Постапката за издавање на деловен простор под за-
куп ја спроведува Комисијата за издавање на деловен 
простор под закуп (во натамошниот текст: Комисија). 
Комисијата од претходниот став: 
- распишува оглас за издавање на деловен простор 

под закуп; 
- ги утврдува условите за издавање на деловен про-

стор под закуп: согласно со одредбите од овој правил-
ник; 

- утврдува најповолна понуда; 
- донесува Одлука за издавање на деловен простор 

под закуп. 

Член 14 
Комисијата е составена од претседател, заменик на 

претседателот и три члена. 
Комисијата ја формира директорот на Заводот за 

вработување со мандат од четири години. 
 

Член 15 
Комисијата работи на седници што ги свикува и со 

кои раководи претседателот на Комисијата. 
Претседателот на Комисијата се грижи за правилно 

и законито работење на истата. 
За текот на седницата на Комисијата се води запис-

ник, што го потпишуваат присутните членови на Коми-
сијата. 
Во отсуство на претседателот со седницата на Ко-

мисијата претседава заменикот на претседателот. 
 

Член 16 
Комисијата полноважно работи и одлучува ако на 

седницата присуствува мнозинство од вкупниот број 
членови на истата. 
Одлуката се смета за донесена ако за неа гласале 

мнозинството од вкупниот број членови на Комисијата. 
Одлуките на Комисијата ги потпишува претседате-

лот на Комисијата. 
 

Член 17 
Стручните, административните и други работи за 

потребите на Комисијата ги врши стручната служба на 
Заводот за вработување. 
На работата на Комисијата соодветно се примену-

ваат одредбите од Деловникот за работа на Управниот 
одбор на Заводот за вработување. 

 
Член 18 

Против Одлуката на Комисијата, незадоволниот 
учесник на огласот може да поднесе писмен приговор 
во рок од 8 (осум) дена, од денот на известувањето.  
По приговорот поднесен против одлуката на Коми-

сијата, одлучува Управниот одбор на Заводот за врабо-
тување.  

 
Член 19 

По конечноста на одлуката за давање на деловен 
простор под закуп, помеѓу Заводот за вработување и 
најповолниот понудувач се склучува договор за закуп. 
Доколку во рок од 8 дена по известувањето за ко-

нечноста на одлуката учесникот на кого му е доделен 
деловниот простор не се јави во Заводот за вработува-
ње на склучување на договор за закуп, ќе се смета дека 
се откажал од доделениот деловен простор и Заводот за 
вработување може да склучи договор за закуп со вто-
рорангираниот понудувач. 
Во случајот од став 2 на овој член, на учесникот - 

најповолен понудувач, не му се враќаат депонираните 
средства за учество на огласот. 
На останатите учесници на огласот им се враќаат де-

понираните средства во рок од 8 дена од денот на конеч-
носта на одлуката за доделување на деловниот простор. 

 
Член 20 

Во случај на смрт или траен инвалидитет на закупо-
примачот, Заводот за вработување може без јавно огла-
сување да го продолжи договорот за закуп со член на 
неговото потесно семејство под услов да достави бара-
ње за тоа и ги прифати условите утврдени во договорот 
за закуп. 
Како членови на потесното семејство се сметаат 

брачниот другар и полнолетните деца на закупоприема-
чот. 

Член 21 
Комисијата потребно е да изврши ревизија на досе-

га склучените договори за закуп во рок од 3 (три) месе-
ци од денот на влегување во сила на овој правилник. 
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Склучените договори за закуп на определено време 

престануваат со истекот на рокот за кој се склучени, 
доколку не се во согласност со условите предвидени со 
овој правилник. 
Склучените договори за закуп на неопределено вре-

ме престануваат да важат во рок од 6 (шест) месеци, 
сметано од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник. 

Член 22 
Измената и дополнувањето на овој правилник се вр-

ши на начин и постапка како и за неговото донесување. 
 

Член 23 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
       Бр. 02-621          Претседател 
1 јули 2003 година на Управниот одбор, 
         Скопје  д-р Јасмина Делчева-Диздаревиќ, с.р. 
_______________________________________________ 
Огласен дел 

 
С У Д С К И   О Г Л А С И 

 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека по 
поднесената тужба за развод на брак, на тужителот Беј-
тула Јусуф од с.Буковиќ - Скопје, против тужената 
Вирва Ребека од Германија, сега со непозната адреса, а 
заведена под П.бр.3049/02, на тужената и е поставен 
привремен застапник согласно член 78 од ЗПП и тоа 
адвокатот Драган Деспотовски од Скопје. Бидејќи ту-
жената е со непозната адреса, привремениот застапник 
ќе ги врши сите права и должности како застапник се 
додека таа или нејзин полномошник не се појави пред 
судот. Вредност на спорот 40.000,00 денари. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XI. П. бр. 

3049/02.                           (18177)  
 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред овој суд во тек е постапка за утврдување на 

право на сопственост по тужба на тужителите Илија 
Белевски, Дејан Василевски, Тодор Димовски, Перо 
Николовски, Димитрија Димитриевски, Божин Јаков-
левски, Ило Јаковлевски, Никола Спасовски, Горанче 
Ѓошев, Петре Димевски, Драгица Ставковска, Илина 
Панчевска, Бранко Анчевски, Борче Димовски, Недел-
ко Блажевски и Станко Ефремов сите од Скопје, про-
тив тужената Деса Шутакова со последна адреса на жи-
веење на ул. �Сава Ковачевиќ� бр. 21 од Скопје, а сега 
со непозната адреса на живеење. 
Се повикува тужената Деса Шутакова да се јави во 

Основниот суд Скопје II - Скопје во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот и во истиот рок да ја достави 
сегашната адреса на живеење. 
Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена су-

дот ќе í постави привремен застапник согласно член 
80 од ЗПП, кој ќе ги застапува нејзините интереси до 
окончувањето на постапката или до нејзино јавување 
во судот. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XVIII. П. бр. 

1132/03.                                                                     (18487) 
___________  

 
Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак по 

тужба на тужителката Љутвие Саити од с. Арачиново -  
скопско, против тужениот Шенаси Саити од с. Арачи-
ново - скопско, со непозната адреса на живеење во 
странство. 
Се повикува тужениот Шенаси Саити да се јави во 

Основниот суд Скопје II - Скопје, во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот и во истиот рок да ја достави 
сегашната адреса на живеење. 

Доколу тужениот не се јави во рок од 30 дена судот 
ќе му постави привремен застапник согласно член 80 
од ЗПП кој ќе ги застапува неговите интереси до окон-
чувањето на постапката или до неговото јавување во 
судот. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XVIII. П. бр. 

1252/03                                                                      (18480) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 
Пред Основниот суд во Велес оформен е парничен 

предмет П.бр.1241/03 за развод на брак, по тужба на 
тужителот Рахмановски Нафи од с.Бузалково, против 
тужената Рахмановска Аит Ајша од Белгија, сега со не-
позната адреса на живеење. 
Се повикува тужената Рахмановска Аит Ајша, сега 

со непозната адреса на живеење, во рок од 15 дена од 
објавувањето на огласот, да пристапи во судот заради 
прием на тужба и покана за расправа, која судот допол-
нително ќе ја одреди, или во истиот рок да постави свој 
полномошник што ќе ги застапува нејзините интереси. 
Во спротивно, доколку во наведениот рок не се јави 

и не постави свој полномошник, за привремен застап-
ник и се одредува стручниот соработник при Основни-
от суд во Велес, Николова Валерија, која ќе ги има си-
те права и должности на законски застапник по споме-
натиот предмет, додека тужената или нејзин полно-
мошник не се јави пред судот, односно додека органот 
за старателство не го извести судот дека поставил ста-
рател, а согласно член 79, став 2, точка 4 од ЗПП. 
Од Основниот суд во Велес, П.бр.1241/03.    (18187) 

___________ 
 
Во парничниот предмет на овој суд П. бр. 1228/03 

за развод на брак, заведен по тужба на тужителот Де-
мир Исмаилов од Велес, против тужената Наска Исма-
илова од Пазарџик- Р. Бугарија, со непозната адреса на 
живеење и престојување. Вредност на спорот 60.000,00 
денари. За привремен застапник на тужената Наска Ис-
маилова се одредува Валерија Николова стручен сора-
ботник при овој суд, согласно со член 78 став 1 и 2 точ-
ка 4 и 5 од ЗПП. 
Привремениот застапник ги има сите права и долж-

ности на законски застапник по споменатиот предмет 
се додека тужената или неговиот полномошник не се 
јави пред судот, односно додека органот за старателс-
тво не го извести судот дека поставил старател.  
Од Основниот суд во Велес, П. бр. 1228/03. 
                                                                            (18624) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 
Пред Основниот суд во Струмица тече постапка за 

долг, по тужба на тужителот Карадаковски Живко од 
с.Старо Коњарево, против тужениот Горги Коста Бо-
жинов од с.Вељуса, со непозната адреса во Хрватска. 
Вредност на спорот 230.680 ШФР. 
Бидејќи тужениот не се јавува на повеќе расправи и 

покани и неможе да отпочне процес против истиот, су-
дот го повикува во рок од 30 дена, сметано од денот на 
објавувањето, да се јави пред Основниот суд во Стру-
мица, под предметот П.бр.2011/00 или да назначи свој 
полномошник за довршувањето на постапката. 
Доколку во определениот рок не се јави, согласно 

член 78 од ЗПП, судот ќе му назначи привремен за-
стапник за довршувањето на постапката. 
Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 2011/00. 

                                        (18184) 
___________ 

 
Пред Основниот суд во Струмица тече постапка за 

надомест на штета, по тужба на тужителот Бобан Или-
ев од Струмица, против тужените Андреј Џолев, Џемов 
Владко, Ненчев Александар и други од Струмица, и 
истите се наоѓаат со непозната адреса во странство. 
Вредност на спорот 437.500,00 денари. 
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Бидејќи тужените не се јавуваат на повеќе расправи 

и неможе да отпочне процес против нив, судот ги по-
викува во рок од 30 дена, сметано од денот на објавува-
њето, да се јават пред Основниот суд во Струмица, под 
предметот П.бр.1003/02 или да назначат свој полно-
мошник за довршувањето на постапката. 
Доколку во определениот рок истите не се јават 

согласно член 78 од ЗПП, судот ќе им назначи привре-
мен застапник за довршувањето на постапката. 
Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 1003/02. 
            (18189) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за 

докажување на смрт на лицето Исмаили Шерифе од 
Тетово, а по предлог на предлагачот Фатиме Алили од 
с.Чајле - Тетово. 
Се повикува лицето Исмаили Шерифе од Тетово, да 

се јави во Основниот суд во Тетово, или секој друг што 
знае за неговиот живот, во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот да пријави во судот. 
Во спротивно, на лицето Исмаили Шерифе ќе му се 

постави привремен старател кој ќе се грижи за негови-
те права и интереси се до правосилното окончување на 
постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, Р.бр.364/03.     (18186) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 

развод на брак по тужба на тужителката Мемиши Ани-
фе од с. Челопек, против тужениот Мемиша Сани од с. 
Челопек, а сега со непозната адреса на живеење во 
странство. 
Бидејќи тужениот Мемиши Сани е со непозната 

адреса, по објавувањето на огласот во �Службен вес-
ник на РМ� во рок од 15 дена да се јави во судот или да 
одреди свој полномошник, а по протекот на овој рок на 
истиот ќе му биде поставен старател кој ќе ги застапува 
неговите интереси се до окончувањето на постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 746/2003. 
                                                                            (18628) 

_______________________________________________ 
 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ 
 

П О Л И Т И Ч К А   П А Р Т И Ј А 
Во судскиот регистар на политичките партии под 

Рег. бр. 130 се запишува политичката партија ПАРТИЈА 
НА ДЕМОКРАТСКИТЕ СИЛИ НА РОМИТЕ НА МА-
КЕДОНИЈА, со скратено име �ПДСРМ� со седиште во 
Скопје, на ул. �Виетнамска� бр. 67. 
Политичката партија стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 01.07.2003 година. 
 Од Основниот суд Скопје I - Скопје, III.П.П. 2/03.  
                                                                             (18060) 

_______________________________________________ 
 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

СТРАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Во регистарот на странски организации под Рег. бр. 

132 се запишува подружница во Република Македонија 
на странската организација Проект граѓанско образование 
ЦЕП МАКЕДОНИЈА, со седиште во Конектикат-САД. 
Седиштето на подружницата на странската органи-

зација Проект граѓанско образование ЦЕП МАКЕДО-
НИЈА од Конектикат-САД, во Република Македонија 
ќе се наоѓа на ул. �Васил Ѓоргов� бр. 34-1/5А. 
Работата и активностите на подружницата на стран-

ската организација Проект граѓанско образование ЦЕП  
МАКЕДОНИЈА, во Република Македонија, ќе се одне-

суваат на помош во развојот на образованието на тери-
торијата на Република Македонија, помош во реформа-
та на образованието, поддршка на локален наставен ка-
дар со обезбедување на поддршка на талентирани пое-
динци за работа во својата држава и за оние кои по сту-
дирањето во странство се враќаат да предаваат на уни-
верзитетите во Македонија, како и градење на мрежа за 
поврзување на академските граѓани на локално, регио-
нално и  на глобално ниво. 
Подружницата на странската организација Проект 

граѓанско образование ЦЕП МАКЕДОНИЈА, од Коне-
ктикат-САД, стекнува својство на правно лице и може 
да започне со работа од 27.06.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I -Скопје, С. О. бр. 03/03. 
            (18231) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

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

8/03 од 26.03.2003 година, во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации го запиша основањето на Здружение-
то на граѓани Ловечко друштво �Еко-Фазан� с. Осломеј. 
Здружението ќе се залага да се чува ловот, да се ло-

ви во определено време за ловење, одгледување, разм-
ножување и заштита на дивечот, потхранување на ди-
вечот во зимски период, одржување на нормална број-
на состојба на дивечот, преземање на други превентив-
ни и други мерки за заштита на дивечот од болести и 
други елементарни непогоди, отстранување на кучиња 
и мачки скитници, подигање и одржување на ловно-
технички и други објекти во ловиштето, чување на ди-
веч во ловиштето и др. 
Седиштето на здружението е во с. Осломеј, општи-

на Осломеј. 
Здружението ќе го застапува лицето Џевит Алиу од 

с. Туин-општина Осломеј. 
Здружението се стекнува со својство на правно ли-

це од 26.03.2003 година. 
Од Основниот суд во Кичево, Рег. Згф. бр. 8/03. 
            (18197) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1575 се запишува здружението на граѓани  
Здружение на граѓани- Друштво на педагози на основните 
училишта на град Скопје �Современ педагог�, со седиште 
во Скопје, на ул. �Даме Груев� бб. О.У. Гоце Делчев.   

 Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на унапредување на педагошката дејност и 
нејзина примена во образовниот систем во земјата, 
борба против сите пороци на денешницата како и сора-
ботка со слични здруженија и асоцијации. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 24.06.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 127/03. 
                                                                            (18053) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1579 се запишува здружението на гра-
ѓани Македонска асоцијација за психотерапија, совету-
вање и супервизија ИМИЏ, со скратено име МАПСС 
ИМИЏ, со седиште во Скопје, на ул. �Партизански одре-
ди� бр. 83/1-19.   

 Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на развивање свеста за потребите за подобру-
вање на квалитетот на живеење кај своето членство, 
организирање креативни соработници за сите возрасни 
групи, како и остварување соработка и контакти со 
други сродни организации поради размена на искуства. 
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Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 30.06.2003 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 135/03. 
                                                                            (18054) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1577 се запишува здружението на гра-
ѓани Здружение на љубители на пикадо �Фортуна�, со 
седиште во Скопје, на ул. �Даме Груев� бр. 2, локал 52.  

 Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на поттикнување на граѓаните за земање по-
масовно учество во сите области на спортот, а особено 
во пикадото, развивање на свеста кај младината, про-
мовирање на алтернативни правци во областа на спор-
тот и културата на живеењето, организирање на спорт-
ски, културни и други манифестации каки и соработка 
со спортски здруженија. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 24.06.2003 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 134/03. 
                                                                            (18056) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1580 се запишува здружението на гра-
ѓани  Центар за евроатлантски интеграции и структурни 
реформи, со скратено име ЦЕАИСР, со седиште во 
Скопје, на ул. �4 Јули� бр. 87/3-5. 

 Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на поддршка и унапредување на состојбата на 
безбедносните институции и безбедносните сили во 
демократско и граѓанско општество, унапредување на 
состојбата со демократска и цивилна контрола врз воо-
ружените сили и другите делови на безбедносниот се-
ктор, унапредување на состојбата во односите со граѓа-
ните, јавноста и однесување на безбедносните институ-
ции и сили, особено полицијата и вооружените сили 
како и соработка со домашни и странски организации и 
поединци. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 30.06.2003 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 142/03. 
                                                                            (18058) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1527 се запишува здружението на гра-
ѓани Спортска младинска асоцијација - Пикок, со седи-
ште во Скопје, на ул. �Васил Ѓоргов� бр. 32/1-36.   

 Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на организирање заеднички собири на млади-
те спортисти во одреден спорт, учества на спортски ма-
нифестации, вклучување на младите во одредени 
спортски дисциплини. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 03.04.2003 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 78/03. 
                                                                            (18061) 

___________ 
 
Се утврдува престанок на работа на здружението на 

граѓани организација на прогресивните европски сили, 
со седиште во Скопје, на ул: �Никола Трипаре� бр. 18-
1/1, сметано од 12.06.2003 година, ова здружение на 
граѓани се брише од судскиот регистар. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Рег. бр. 904. 
                                                                            (18063) 

С Т Е Ч А Ј Н И   П О С Т А П К И 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 296/03 од 23.06.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник 
Друштво за производство, промет, транспорт и услуги 
МИ ОПРЕМА ЗА МАШИНИ И ВОЗИЛА ДООЕЛ 
Скопје, со седиште на ул. �Перо Наков� бб, жиро сме-
тка бр. 40100-601-36703 при Агенцијата за работа со 
блокирани сметки на учесниците во платниот промет 
Скопје, и регистарска влошка бр. 02029954?-8-01-000 
при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и 
истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.            (18117) 

___________ 
  
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 360/03 од 03.07.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над стечајниот должник Друштво 
за производство, промет, услуги и туризам ГЕОРГИО 
Драган ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, со седиште на ул. 
�Михаил Глинка� бр. 8-а, Скопје, жиро сметка бр. 
300000000960918 и регистарска влошка бр. 02027525?-8-
03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.            (18171) 

___________ 
  
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 370/03 од 03.07.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник Тр-
говско друштво за транспорт и трговија ИНТЕР КИС 
Владо Николовски ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. 
�Јанко Мишиќ� бр. 53, Скопје, жиро сметка бр. 210-
05238 68401-26 при Тутунска банка АД Скопје, и реги-
старска влошка бр. 02004345?-3-01-000 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.            (18182) 

___________ 
  
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 318/03 од 26.06.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник Тр-
говско друштво за туризам АНА ТУРС Аднан ДООЕЛ 
Скопје, со седиште на ул. �Боро Менков� бр. 9/3-18, 
жиро сметка бр. 300000001161320 при Комерцијална 
банка АД Скопје, и регистарска влошка бр. 02032753?-
8-09-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.            (18188) 

___________ 
  
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 278/03 од 03.07.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над стечајниот должник Друштво 
за трговија и услуги Тамарко ДОО експорт-импорт 
Скопје, со седиште на ул. �Благоја Стефковски� бр. 19/3-
1, жиро сметка бр. 210-0558953301-26 при Тутунска бан-
ка АД Скопје, и регистарска влошка бр. 02043637?-3-01-
000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, 
и истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.            (18190) 

___________ 
  
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. 56/03 од 22.05.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ 
МОНТОЛИНО ДОО увоз-извоз Струмица, со жиро 
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сметка бр. 220-4211001007-06 што се води при Маке-
донска банка АД Скопје, но е одлучено истата да не се 
спроведува поради немање имот на должникот и зара-
ди што и се заклучува. 
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 Репуб-
лика Македонија�, преку овој суд до Апелациониот суд 
во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното 

претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тиja. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (18178) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. 78/03 од 17.06.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ увоз-
извоз Ве-Траде ДООЕЛ Радовиш, со жиро сметка бр. 
200000032092054 што се води при Стопанска банка АД 
Скопје, запишано при Основниот суд во Штип под 
Трег. бр. 68/2000 нa 06.02.2000 година и со бр. рег. 
влошка 03007182?-801-000. 
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 Репуб-
лика Македонија�, преку овој суд до Апелациониот суд 
во Штип. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот што се води при Основниот суд 
во Штип. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (18179) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. 92/03 од 18.06.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот Трговец по-
единец Катинка Динчо Пијанманова ТП Струмица, со 
жиро сметка бр. 200000029341328 што се води при 
Стопанска банка АД Скопје, запишано при поранешни-
от Окружен стопански суд во Штип под Трег. бр. 
3128/99 од 11.02.1999 година и со бр. на рег. вл. 
03003846?-6-01-000. 
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 Репуб-
лика Македонија�, преку овој суд до Апелациониот суд 
во Штип. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот што се води при Основниот суд 
во Штип. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (18180) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. 105/03 од 17.06.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот Претприја-
тие за производство, преработка, промет со месо, трго-
вија и услуги �ТОБЕ� п.о. Струмица, со жиро сметка 
бр. 41300-601-13817 што се води при Агенцијата за ра-
бота со блокирани сметки Скопје, запишано при Ос-
новниот суд во Штип под Срег. бр. 2029/95 од 
24.12.1991 година и со бр. на рег. вл. 1-2802-0. 
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 Репуб-
лика Македонија�, преку овој суд до Апелациониот суд 
во Штип. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот што се води при Основниот суд 
во Штип. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (18181) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот 

суд во Струмица под Ст. 107/03 од 20.06.2003 годи-
на, е отворена стечајна постапка над должникот 
ДПТУ Максима ДООЕЛ експорт-импорт Струмица, 
со жиро сметка бр. 41300-601-7475 што се води при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки Скопје, 
запишано при Основниот суд во Штип под Трег. бр. 
2986/99 од 12.04.2000 година и со бр. на рег. вл. 
03006886-8-03-000. 
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 Репуб-
лика Македонија�, преку овој суд до Апелациониот суд 
во Штип. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот што се води при Основниот суд 
во Штип. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (18183) 

___________ 
 
Врз основа на член 41 став 1 точка 2 од Законот 

за стечај, а на предлог на Одборот на доверители на 
стечајниот должник АД �Гоце Делчев� с. Облешево, 
стечајниот судија во стечајната постапка над долж-
никот АД �Гоце Делчев� с. Облешево  свикува со-
брание на доверители на стечајниот должник АД 
�Гоце Делчев� с. Облешево, кое ќе го одржи на ден 
16.07.2003 година, во Основниот суд во Кочани во 
судница бр. 2 со почеток точно во 12 часот, со след-
ниот дневен ред: 

1. Разгледување на извештајот за досегашниот тек на 
стечајната постапка и за состојбата на стечајната маса.  

2. Донесување на одлука за понатамошниот тек на 
постапката и за начинот на впаричувањето на имотот 
на должникот. 
Право на учество на собранието имаат сите довери-

тели со право на одвоено намирување, сите стечајни 
доверители, стечајниот управник и должникот. 
Од Основниот суд во Кочани.                         (18782) 

___________ 
 
Врз основа на член 41 став 1 точка 1 од Законот за 

стечај, а на предлог на стечајниот управник на Друш-
твото за производство, трговија и услуги �Оранжерии� 
АД во стечај Кочани, стечајниот судија во стечајната 
постапка над должникот Друштво за производство, тр-
говија и услуги �Оранжерии� АД во стечај Кочани, 
свикува собрание на доверители на Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги �Оранжерии� АД во сте-
чај Кочани, кое ќе се одржи на ден 16.07.2003 година 
во 10 часот во судница бр. 2 во Основниот суд во Коча-
ни, со следниот дневен ред: 
Донесување на одлука за начинот на впаричување 

на имотот на должникот. 
Право на учество на собранието имаат сите довери-

тели со право на одвоено намирување, сите стечајни 
доверители, стечајниот управник и должникот. 
Од Основниот суд во Кочани.                         (18787) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение II.Ст.бр.432/03 од 30.06.2003 година, е отво-
рeна стечајна постапка над должникот Друштво за вна-
трешна и надворешна трговија ЕКОИМИЏ Цветан ДО-
ОЕЛ Скопје, со седиште на ул. �20 Октомври� бр. 19 и 
жиро сметка број 270000000102513 при Извозна и 
Кредитна Банка АД Скопје и 530-0101001762-95 при 
Охридска банка АД Охрид, со регистарска влошка бр. 
02011391?-8-01-000, и истата не се спроведува, се зак-
лучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (18308) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III.Ст.бр.332/03 од 03.07.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над стечајниот должник Друштво 
за градежништво, трговија на големо и мало и услуги 
РАДИЈАТОР-ПРОМЕТ ДОО увоз-извоз Скопје, нас. 
Илинден, со седиште на ул. �Гоце Делчев� бр. 115, нас. 
Илинден, жиро сметка бр. 300000000702898 и реги-
старска влошка бр. 02014230?-3-09-000 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.         (18310) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III.Ст.бр.196/03 од 05.06.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над стечајниот должник Друштво 
за производство, трговија и услуги на големо и мало А 
и Н Бошко ДООЕЛ увоз-извоз, со седиште на ул. �Павле 
Илиќ� бб Скопје, со жиро сметка бр. 200000035067917 и 
регистарска влошка бр. 02021454?-8-03-000, при реги-
старот 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.        (18381) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение II.Ст.бр.398/03 донесено на ден 30.06.2003 го-
дина, е отворена стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за производство, градежништво и трго-
вија на големо и мало МЕТАЛЕЦ КОМЕРЦ Ц.О. Скоп-
је, со седиште на бул. �Фјодор Достоевски� бб, со сме-
тка бр. 40120-601-46834 при Агенцијата за блокирани 
сметки на учесниците во платниот промет на Републи-
ка Македонија, впишано во судскиот регистар во реги-
старска влошка бр. 1-5264-0-0-0. 
За стечаен судија е определена Зорица Илиовска, 

судија во овој суд. 
За стечаен управник се определува Душко Тодев-

ски од Скопје, со адреса на ул. �Владимир Комаров� 
бр. 40/8. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 

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

права на подвижни предмети и правата на должни-
кот, како и доверителите кои имаат разлачни права 
на недвижностите на должникот што не се запиша-
ни во јавните книги (катастарот) во рок од 15 дена 
да ги пријават своите побарувања кај стечајниот 
управник. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 

Се закажува рочиште на Собир на доверители - за 
испитување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на Собрание на доверители на кое врз основа 
на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе 
одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (изве-
штајно рочиште) на 15.09.2003 година во 11,15 часот, 
во соба бр. 72, во зградата на Апелациониот суд во 
Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (18412) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение во стечајната 
постапка што се води над должникот АД �Фабрика за 
леани производи� Битола, заведена под Ст.бр.278/02 од 
03.07.2003 година, свикува Испитно рочиште на кое ќе 
се пријавуваат утврдените побарувања и Извештајно 
рочиште на кое ќе се одржи Собрание на доверителите 
кои ќе одлучуваат по извештајот на стечајниот управ-
ник и ќе одлучуваат по неговиот предлог за поната-
мошниот тек на стечајната постапка. 
Рочиштето ќе се одржи на ден 11.08.2003 година во 

12,00 часот, судница 31. 
Од Основниот суд во Битола.                          (18609) 

___________ 
 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
ние Ст.бр.134/03 од 20.06.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над Друштвото за производство, трго-
вија и услуги ПП БРОКЕР Борко ДООЕЛ увоз-извоз 
Куманово, ул. �Теофан Економов� бр. 11А од Кумано-
во, со жиро сметка бр. 40900-601-26336 при Агенцијата 
за работа со блокирани сметки на РМ, број на реги-
старска влошка 0201242?-8-03-000 и трег.број 9982/98 
од 29.03.1999 година на Основниот суд Скопје I - 
Скопје. 
За стечаен судија се именува Сунчица Ефремовска, 

судија на овој суд и член на стечаен совет. 
За стечаен управник се именува Николовски Михај-

ло, ул. �Тоде Думба� бр. 37, Куманово, тел. 509 577. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 

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

денот на објавувањето на огласот за отворање на сте-
чајна постапка во �Службен весник на РМ�, да ги при-
јават своите разлачни права: 
а. на подвижни предмети и права на должникот 
б. на недвижностите на должникот кои не се запи-

шани во јавните книги 
в. на недвижностите на должникот кои се запишани 

во јавните книги, ако тие разлачни права не се запиша-
ни во тие книги. 
Во пријавата мора да се означат предметите на кои 

постои разлачно право, начинот и основот на заснова-
ње на тоа право, како и обезбеденото побарување. 
Отворањето на стечајната постапка да се запише во 

трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скоп-
је, како и во јавните книги. 
Стечајната постапка отворена на ден 20.06.2003 го-

дина на денот во кој ова решение и огласот за отвора-
ње на стечајна постапка е ставен на огласната табла на 
овој суд. 
Испитното рочиште на Собирот на доверителите на 

кое се испитуваат и утврдуваат пријавените побарува-
ња на доверителите (чл.62 од ЗС) се закажува на ден 
10.09.2003 година во 12,00 часот, во соба бр. 73/2 на 
Основниот суд во Куманово. 
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Испитното рочиште од став 8 на ова решение на 

Собрание на доверители (став 2 на чл.62 од ЗС) на кое 
врз основа на извештај на стечајниот управник ќе се 
одлучува за понатамошниот тек на стечајната постап-
ка, се закажува за истиот ден и на истото место каде 
што е закажано испитното рочиште на Собирот на до-
верителите во 13,00 часот. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги исполнат на стечајниот управник за стечај-
ниот должник, без одлагање. 
Од Основниот суд во Куманово.                     (18611) 

___________ 
 

Основниот суд во Кочани, објавува дека со реше-
ние Ст.бр.28/2001 од 09.06.2003 година, отворената 
стечајна постапка на должникот АД �Угостителство и 
туризам� Кочани, со жиро сметка 40400-601-50316 при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесни-
ците во платниот промет Скопје, со решение на овој 
суд Ст.бр.28/2001 од 25.06.2002 година, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој се води во Основни-
от суд во Штип. 
Извод од решението е објавено на огласната табла 

на судот на 09.06.2003 година. 
Од Основниот суд во Кочани.                         (18613) 

___________ 
 

Основниот суд во Охрид, објавува дека со решение 
Ст.бр.32/03 од 18.06.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот ТДТ - ДООЕЛ �Гано-комерц� 
- Охрид, со број на жиро сметка 530-0001 000 964-16 
при Охридска банка АД-Охрид, но истата не се спрове-
дува и се заклучува. 
Од Основниот суд во Охрид.                           (18617) 

___________ 
 

Основниот суд во Охрид, објавува дека со решение 
Ст.бр.31/03 од 18.06.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот ТД - ДООЕЛ �Лавас� - Охрид, 
со број на жиро сметка 000-530-0001 000 1357 при 
Охридска банка АД - Охрид, но истата не се спроведу-
ва и се заклучува. 
Од Основниот суд во Охрид.                           (18619) 

___________ 
 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст.бр.60/03 од 01.07.2003 година, отво-
рена е стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, трговија и услуги �Квалитет 2000� ДОО-
ЕЛ експорт-импорт од Гостивар, и истата не се спрове-
дува поради немање на имот, и се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                      (18621) 

___________ 
 
Основниот суд во Струга, согласно чл. 64 ст. 1 од 

ЗС отвори и ја заклучи стечајната постапка над следни-
те правни лица: Со решение Ст. бр. 1/2000 од 
03.03.2002 год. над ПП �Џемил-комерц� од с. Франго-
во, со решение Ст. бр. 2/2000 од 05.04.2000 год. над ПП 
�Амарилис� од Струга, со решение Ст. бр. 3/2000 од 
13.03.2000 годи. над ПП �Чип� од Струга, со решение 
Ст. бр. 4/2000 од 29.02.2000 год. над ПП �Ноја� од 
Струга, со решение Ст. бр.5/2000 од 25.04.2000 годи. 
над ГПТУП �Нерко� од с. Љубаништа. 
Од Основниот суд во Струга.           (18512) 

___________ 
 
Основниот суд во Струга, согласно чл. 64 ст. 1 од ЗС 

отвори и ја заклучи стечајната постапка над следните 
правни лица: Со решение Ст. бр. 6/2000 од 29.02 .2000 
год. над ПТП �Голди� од с. Подгорци, со решение Ст.бр. 

7/2000 од 28.02.2000 год. над ПП �Илиќа� од Струга, со 
решение Ст.бр. 8/2000 од 16.02.2000 год. над ТПП �Ани-
та и Марина� од Струга, со решение Ст.бр. 9/2000 од 
16.02.2000 год. над ТП �Александар Јанкулоски� од 
Струга, со решение Ст.бр. 10/2000 од 13.03.2000 год. над 
ПП �Фарма булс� од с. Драслајца. 
Од Основниот суд во Струга.         (18516) 

___________ 
 
Основниот суд во Струга, согласно чл. 64 ст. 1 од 

ЗС отвори и ја заклучи стечајната постапка над следни-
те правни лица: Со решение Ст. бр. 11/2000 од 
03.03.2000 год. над ППТУ �Мис� од Струга, со реше-
ние Ст.бр. 12/2000 од  15.03.2000 год. над ПП �Стори 
Бриони� од с. Луково, со решение Ст. бр. 13/2000 од 
15.03.2000 год. над ТД �Блертон� од Долна Белица, со 
решение Ст. бр. 14/2000 од 13.03.2000 год. над ПП 
�Невзат комерц� од Струга, со решение Ст. бр. 15/2000 
од 13.03.2000 год. над ТП �Суни� од Струга. 
Од Основниот суд во Струга.         (18521) 

___________ 
 
Основниот суд во Струга, согласно чл. 64 ст. 1 од 

ЗС отвори и ја заклучи стечајната постапка над следни-
те правни лица: со решение Ст. бр. 16/2000 од 
15.03.2000 год. над РО �Керамика� од Струга, со реше-
ние Ст. бр. 17/2000 од  15.03.2000 год. над ДОЕЛ �Спа-
хо� од Струга, со решение Ст. бр. 18/2000 од 
28.03.2000 год. над ПУТП �Џо-Никол� од Струга, со 
решение Ст. бр. 19/2000 од 16.03.2000 год. над ПП �Те-
мида-пром� од с. Враништа, со решение Ст. бр. 20/2000 
од 02.03.2001 год. над ПТП �Капа� од Струга. 
Од Основниот суд во Струга.         (18525) 

___________ 
 
Основниот суд во Струга, согласно чл. 64 ст. 1 од ЗС 

отвори и ја заклучи стечајната постапка над следните 
правни лица: Со решение Ст. бр. 21/2000 год. од 
31.03.2000 год. над ТДП �Маркол� од Струга, со реше-
ние Ст. бр. 22/2000 год. од 31.03.2000 год. над ППТ 
�Езерски рај� од с. Радожда, со решение Ст. бр. 23/2000 
год. од 31.03.2000 год. над ППТ �Милкон� од Струга, со 
решение Ст. бр. 24/2000 год. од 31.03.2000 год. над ТП 
�Зули� од Струга, со решение Ст. бр. 25/2000 год. од 
31.03.2000 год. над ТД �Балус-транс� ДОЕЛ од Струга. 
Од Основниот суд во Струга.         (18527) 

___________ 
 
Основниот суд во Струга, согласно чл. 64 ст. 1 од ЗС 

отвори и ја заклучи стечајната постапка над следните 
правни лица: Со решение Ст. бр. 26/2000 год. од 
16.05.2000 год. над ЈТД �Зики� од с. Шум, со решение 
Ст. бр. 27/2000 год. од 05.04.2000 год. над ПП �Драслај-
ца-комерц� од с. Драслајца, со решение Ст. бр. 28/2000 
над ПТУД �Дестан ЕР-ЕМ-ЈТД� од с. Лабуништа, со ре-
шение Ст. бр. 29/2000 год. од 05.04.2000 год. над ПУП 
�Алго-пром� од с.Вевчани, со решение Ст. бр. 30/2000 
год. од 05.04.2000 год. над ПП �Бледар� од Струга. 
Од Основниот суд во Струга.         (18530) 

___________ 
 
Основниот суд во Струга, согласно чл. 64 ст. 1 од ЗС 

отвори и ја заклучи стечајната постапка над следните 
правни лица: Со решение Ст. бр. 31/2000 год. од 
05.04.2000 год. над ПП �Аксу� од Струга, со решение Ст. 
бр. 32/2000 год. од 05.04.2000 год. над ППТУ �Н-К Бојку� 
од с. Велешта, со решение Ст. бр. 33/2000 год. од 
05.04.2000 год. над ПП �Ашталко� од Струга, со решение 
Ст. бр. 34/2000 год. од 14.04.2000 год. над �Трговец-пое-
динец�, с. Вевчани, со решение Ст. бр. 35/2000 год. од 
08.05.2000 год. над ПП �Вахкон-комерц� од с. Заграчани. 

 Од Основниот суд во Струга.         (18533) 
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Основниот суд во Струга, согласно чл. 64 ст. 1 од ЗС 

отвори и ја заклучи стечајната постапка над следните 
правни лица: Со решение Ст. бр. 36/2000 год. од 
14.04.2000 год. над ПТП �Виена-комерц� од с. Биџево, со 
решение Ст. бр. 38/2000 год. од 26.04.2000 год. над ПТП 
�Нимиц� од Струга, со решение Ст. бр. 40/2000 год. од 
08.05.2000 год. над Радио такси �Лули� од с. Радолишта, 
со решение Ст. бр. 41/2000 год. од 08.05.2000 год. над ПП 
�Прензоски� од Струга, со решение Ст. бр. 42/2000 год. 
од 17.05.2000 год. над ПП �Рафто-пром� од Струга. 
Од Основниот суд во Струга.         (18542) 

___________ 
 
Основниот суд во Струга, согласно чл. 64 ст. 1 од 

ЗС отвори и ја заклучи стечајната постапка над следни-
те правни лица: Со решение Ст. бр. 44/2000 год. од 
08.05.2000 год. над ПП �Брачед� од Струга, со решение 
Ст. бр. 45/2000 год. од 08.05.2000 год. над ПП �Снежа-
на� од Струга, со решение Ст. бр. 46/2000 год. од 
10.05.2000 год. над ПП �Фриго Дема� од Струга, со ре-
шение Ст. бр. 47/2000 год. од 17.05.2000 год. над ПП 
�Канада Комерц� од Струга, со решение Ст. бр. 
49/2000 год. од 15.05.2000 год. над ПП �Храст� од с. 
Лабуништа. 
Од Основниот суд во Струга.         (18545) 

___________ 
 
Основниот суд во Струга, согласно чл. 64 ст. 1 од 

ЗС отвори и ја заклучи стечајната постапка над следни-
те правни лица: Со решение Ст. бр. 50/2000 год. од 
11.07.2000 год. над ПП �Феста� од с. Делогожда, со ре-
шение Ст. бр. 51/2000 год. од 29.03.2000 год. над ПП 
�Бејко Инвест� од Струга, со решение Ст. бр. 53/2000 
год. од 12.06.2000 год. над ПП �Енд� од с. Боровец, со 
решение Ст. бр. 55/2000 год. од 21.06.2000 год. над ЈТД 
�Биу� од с. Франгово, со решение Ст. бр. 56/2000 год. 
од 24.05.2000 год. над ЗУК �Дафина� с. Шум. 

 Од Основниот суд во Струга.         (18556) 
___________ 

 
Основниот суд во Струга, согласно чл. 64 ст. 1 од 

ЗС отвори и ја заклучи стечајната постапка над следни-
те правни лица: Со решение Ст. бр. 57/2000 год. од 
17.05.2000 год. над ПП �Јета� од с. Велешта, со реше-
ние Ст. бр. 58/2000 год. од 09.06.2000 год. над ТП �Ка-
фе Иванка� од Струга, со решение Ст. бр. 59/2000 год. 
од 16.06.2000 год. над ТП �Пеликан� од Струга, со ре-
шение Ст. бр. 61/2000 год. од 13.10.2000 год. над ЈТД 
�Арби� од населба Теферич-Струга, со решение Ст. бр. 
63/2000 год. од 11.07.2000 год. над ПП �Виена-сок� од 
с. Лабуништа. 

 Од Основниот суд во Струга.         (18558) 
___________ 

 
Основниот суд во Струга, согласно чл. 64 ст. 1 од 

ЗС отвори и ја заклучи стечајната постапка над следни-
те правни лица: Со решение Ст. бр. 64/2000 год. од 
29.06.2000 год. над ТП �Цома експрес� од с.Радоли-
шта, со решение Ст. бр. 65/2000 год. од 05.12.2000 год. 
над ПП �Амина� од с. Лабуништа, со решение Ст. бр. 
66/2000 год. од 04.07.2000 год. над ЈТД �Ва-Сам� од 
Струга, со решение Ст. бр. 68/2000 год. од 12.07.2000 
год. над ЈТД �Дениз� од с. Лабуништа, со решение Ст. 
бр. 69/2000 год. од 21.06.2000 год. над УПП �Сефа� од 
населба Теферич-Струга. 

 Од Основниот суд во Струга.         (18560) 
___________ 

 
Основниот суд во Струга, согласно чл. 64 ст. 1 од 

ЗС отвори и ја заклучи стечајната постапка над следни-
те правни лица: Со решение Ст. бр. 70/2000 год. од 
26.09.2000 год. над ПП �Тела Комерц� од Г. Татеши, со 

решение Ст. бр. 71/2000 год. од 20.06.2000 год. над 
ДОЕЛ �Риавит� од Струга, со решение Ст. бр. 73/2000 
год. од 29.06.2000 год. над ЗУП �Руна� од Струга, со 
решение Ст. бр. 76/2000 год. од 03.10.2001 год. над ПП 
�Кице Комерц� од с. Драслајца, со решение Ст. бр. 
77/2000 год. од 29.06.2000 год. над ТДПУ �Биси-пром 
Јовче� ДОЕЛ од Струга. 

 Од Основниот суд во Струга.         (18563) 
___________ 

 
Основниот суд во Струга, согласно чл. 64 ст. 1 од 

ЗС отвори и ја заклучи стечајната постапка над след-
ните правни лица: Со решение Ст. бр. 79/2000 год. од 
12.09.2000 год. над ПП �Бленди� од Струга, со реше-
ние Ст. бр. 81/2000 год. од 13.10.2000 год. над ПП 
�Ермира� од Струга, со решение Ст. бр. 82/2000 год. 
од 11.07.2000 год. над ДОЕЛ �Бунче пром� од с. Мо-
роишта, со решение Ст. бр. 83/2000 год. од 14.09.2000 
год. над ЈТД �Семир� од с. Лабуништа, со решение 
Ст. бр. 84/2000 год. од 13.10.2000 год. над ТП �Тања� 
од Струга. 

 Од Основниот суд во Струга.         (18565) 
___________ 

 
Основниот суд во Струга, согласно чл. 64 ст. 1 од 

ЗС отвори и ја заклучи стечајната постапка над следни-
те правни лица: Со решение Ст. бр. 85/2000 год. од 
21.07.2000 год. над ПП �Ги Беко�од Струга, со реше-
ние Ст. бр. 86/2000 год. од 21.07.2000 год. над ПП �Ја-
кибо� од Струга, со решение Ст. бр. 87/2000 год. од 
21.07.2000 год. над Задруга �Домина� од Струга, со ре-
шение Ст. бр. 88/2000 год. од 21.07.2000 год. над ПП 
�Далче пром� од с. Мороишта, со решение Ст. бр. 
89/2000 год. од 20.09.2000 год. над ПУТУ �Силви-Та� 
од Струга. 
Од Основниот суд во Струга.         (18569) 

___________ 
 
Основниот суд во Струга, согласно чл. 64 ст. 1 од 

ЗС отвори и ја заклучи стечајната постапка над следни-
те правни лица: Со решение Ст. бр. 90/2000 год. од 
20.09.2000 год. над ЈТУ �ИН Ферди� од Струга, со ре-
шение Ст. бр. 91/2000 год. од 20.09.2000 год. над ТП 
�Лабуништа� од с. Лабуништа, со решение Ст. бр. 
93/2000 год. од 20.09.2000 год. над ЈТД �Обол� од 
Струга, со решение Ст. бр. 94/2000 год. од 20.09.2000 
год. над ДОЕЛ �Дојко� од Струга, со решение Ст. бр. 
95/2000 год. од 29.09.2000 год. над ПП �Нате пром� од 
с. Драслајца. 
Од Основниот суд во Струга.         (18574) 

___________ 
 
Основниот суд во Струга, согласно чл. 64 ст. 1 од 

ЗС отвори и ја заклучи стечајната постапка над следни-
те правни лица: Со решение Ст. бр. 96/2000 год. од 
28.11.2000 год. над ПП �Ихлас� од Струга, со решение 
Ст. бр. 97/2000 год. од 13.10.2000 год. над ПП �Фиу� 
од с. Делогожда, со решение Ст. бр. 98/2000 год. од 
13.10.2000 год. над ДОЕЛ �Продиџи� од Струга, со ре-
шение Ст. бр. 100/2000 год. од 27.10.2000 год. над ПП 
�Висар комерц� од с. Велешта, со решение Ст. бр. 
101/2000 год. од 24.10.2000 год. над ПТУД �Менсур 
коме� од с. Лабуништа. 

 Од Основниот суд во Струга.         (18575) 
___________ 

 
Основниот суд во Струга, согласно чл. 64 ст. 1 од ЗС 

отвори и ја заклучи стечајната постапка над следните 
правни лица: Со решение Ст. бр. 102/2000 од 
24.10.2000 год. над ДТУ �Елба� од с. Лабуништа, со 
решение Ст. бр. 103/2000 од 24.10.2000 год. над ППУП 
�Лаки Лачка� од Струга, со решение Ст. бр. 104/2000 
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од 25.10.2000 год. над ППУП �Хоџ Лачка� од Струга, 
со решение Ст. бр. 106/2000 од 24.10.2000 год. над ПП 
�Тоскани� од Струга, со решение Ст. бр. 107/2000 од 
02.11.2000 год. над ПП �ВЕ� од с. Велешта. 

 Од Основниот суд во Струга.         (18576) 
___________ 

 
Основниот суд во Струга, согласно чл. 64 ст. 1 од ЗС 

отвори и ја заклучи стечајната постапка над следните 
правни лица: Со решение Ст. бр. 108/2000 од 20.03.20001 
год. над УПП �Штеф� од Струга, со решение Ст. бр. 
109/2000 од 02.11.2000 год. над ДОЕЛ �Нико комерц� од 
с. Боровец, со решение Ст. бр. 110/2000 од 24.10.2000 год. 
над ПТП �Стојанче� од с. Мислешево, со решение Ст. бр. 
111/2000 од 31.10.2000 год. над ДПТУ �Грација Марко 
ДОЕЛ� од Струга, со решение Ст. бр. 112/2000 од 
31.10.2000 год. над ПП �Репром� од с. Боровец. 

 Од Основниот суд во Струга.         (18577) 
___________ 

 
Основниот суд во Струга, согласно чл. 64 ст. 1 од 

ЗС отвори и ја заклучи стечајната постапка над следни-
те правни лица: Со решение Ст. бр. 113/2000 од 
05.12.2000 год. над ЈТД �Флипер Џале� од с. Боровец, 
со решение Ст. бр. 114/2000 од 05.12.2000 год. над ПП 
�Краста� од с. Калишта, со решение Ст. бр. 115/2000 од 
08.11.2000 год. над ПП �Рама� од с. Заграчани, со ре-
шение Ст. бр. 116/2000 од 03.10.2001 год. над ДОЕЛ 
�Велиоски Ибраим� од с. Лабуништа, со решение Ст. 
бр. 118/2000 од 08.12.2000 год. над ТДТ �МТК Софт� 
од Струга. 

 Од Основниот суд во Струга.         (18580) 
___________ 

 
Основниот суд во Струга, согласно чл. 64 ст. 1 од 

ЗС отвори и ја заклучи стечајната постапка над следни-
те правни лица: Со решение Ст. бр. 131/2000 од 
20.09.2001 год. над ПП �Шоти-Ком� од с. Делогожда, 
со решение Ст. бр. 132/2000 од 12.04.2001 год. над 
ГТПП �Топлец� од Струга, со решение Ст. бр. 133/2000 
од 17.10.2001 год. над ПП �Копшти� од с. Делогожда, 
со решение Ст. бр. 134/2000 од 20.09.2001 год. над ПП 
�Анила Комерц� од с. Калишта, со решение Ст. бр. 
135/2000 од 20.03.2001 год. над ТП �Инес Ристо Тане-
ска� од Струга. 

 Од Основниот суд во Струга.         (18583) 
___________ 

 
Основниот суд во Струга, согласно чл. 64 ст. 1 од 

ЗС отвори и ја заклучи стечајната постапка над следни-
те правни лица: Со решение Ст. бр. 138/2000 од 
20.09.2001 год. над ТП �ЏСФ� од с. Лабуништа, со ре-
шение Ст. бр. 139/2000 од 09.04.2001 год. над ДОЕЛ 
�Черменика� од Струга, со решение Ст. бр. 140/2000 од 
09.04.2001 год. над Трговец-поединец од с. Калишта, со 
решение Ст. бр. 141/2000 од 20.09.2001 год. над Трго-
вец-поединец од Струга, со решение Ст. бр. 142/2000 од 
09.04.2001 год. над ДОЕЛ �Техника� од с. Драслајца. 

 Од Основниот суд во Струга.         (18584) 
___________ 

 
Основниот суд во Струга, согласно чл. 64 ст. 1 од ЗС 

отвори и ја заклучи стечајната постапка над следните 
правни лица: Со решение Ст. бр. 143/2000 од 20.09.2001 
год. над ЗУТ �Марија� од с. Враништа, со решение Ст. бр. 
1/2001 од 04.09.2001 год. над ПП �Аксу Фејшен� од Стру-
га, со решение Ст. бр. 4/2001 од 13.07.2001 год. над ППТ 
�Ма-Чипо Комерц� од с. Подгорци, со решение Ст. бр. 
5/2001 од 12.04.2001 год. над Трговец-поединец од с. Вев-
чани, со решение Ст. бр. 7/2001 од 23.10.2001 год. над 
ППТУ �С-Аника� од Струга. 

 Од Основниот суд во Струга.         (18585) 

Основниот суд во Струга, согласно чл. 64 ст. 1 од 
ЗС отвори и ја заклучи стечајната постапка над следни-
те правни лица: Со решение Ст. бр. 8/2001 од 
20.03.2001 год. над ПТУ �Јама� од Струга, со решение 
Ст. бр. 9/2001 од 05.04.2001 год. над ТП �Смајлоска 
Фатима� од с. Боровец, со решение Ст. бр. 11/2001 од 
05.04.2001 год. над ЈТД �ААФ� од с. Октиси, со реше-
ние Ст. бр. 12/2001 од 27.03.2001 год. над ДОЕЛ �Ко-
стар� од с. Враништа, со решение Ст. бр. 13/2001 од 
27.03.2001 год. над ТП �Гердан� од с. Враништа. 

 Од Основниот суд во Струга.         (18586) 
___________ 

 
Основниот суд во Струга, согласно чл. 64 ст. 1 од 

ЗС отвори и ја заклучи стечајната постапка над следни-
те правни лица: Со решение Ст. бр. 14/2001 од 
03.10.2001 год. над ПП �Шпати� од с. Велешта, со ре-
шение Ст. бр. 15/2001 од 03.10.2001 год. над ПП �Ма-
цаи-Инг� од с. Радожда, со решение Ст. бр. 16/2001 од 
03.10.2001 год. над ПП �Рендлинд Комерц� од с. Веле-
шта, со решение Ст. бр. 17/2001 од 17.07.2001 год. над 
ПП �За производство и промет на увоз-извоз� од с. Ла-
буништа, со решение Ст. бр. 18/2001 од 03.10.2001 год. 
над ТД �Цука Трединг� од Струга. 

  Од Основниот суд во Струга.         (18587) 
___________ 

 
Основниот суд во Струга, согласно чл. 64 ст. 1 од 

ЗС отвори и ја заклучи стечајната постапка над следни-
те правни лица: Со решение Ст. бр. 19/2001 од 
05.04.2001 год. над ДОО �Планер� од Струга, со реше-
ние Ст. бр. 20/2001 од 23.10.2001 год. над ППУТ �Мур-
тиши Комерц� од с. Радолишта, со решение Ст. бр. 
22/2001 од 20.07.2001 год. над ДОЕЛ �Карамитре� од 
Струга, со решение Ст. бр. 33/2001 од 07.09.2001 год. 
над ЈТД �98 Лабино� од Струга, со решение Ст. бр. 
40/2001 од 20.07.2001 год. над ДУТ �Бисер� ЈП Еле-
ктростопанство ДОЕЛ од Струга. 

 Од Основниот суд во Струга.         (18592) 
___________ 

 
Основниот суд во Струга, согласно чл. 64 ст. 1 од 

ЗС отвори и ја заклучи стечајната постапка над следни-
те правни лица: Со решение Ст. бр. 52/2001 од 
26.09.2001 год. над ЈТД �Дон Вито� од Струга, со ре-
шение Ст. бр. 54/2001 од 01.08.2001 год. над ДОЕЛ 
�Империјал Маркетинг Мелаим� од Струга, со реше-
ние Ст. бр. 56/2001 од 19.09.2001 год. над Трговец-пое-
динец �Бисер� од Струга. 

 Од Основниот суд во Струга.         (18594) 
___________ 

 
Основниот суд во Струга, согласно чл. 64 ст. 1 од 

ЗС отвори и ја заклучи стечајната постапка над следни-
те правни лица: Со решение Ст. бр. 125/2000 од 
08.12.2000 год. над ДОЕЛ �Султан Комерц� од Струга, 
со решение Ст. бр. 126/2000 од 08.12.2000 год. над ДО-
ЕЛ �Зубеди� од Струга, со решение Ст. бр. 127/2000 од 
08.12.2000 год. над ППУТ �Ѕиме� од с. Велешта, со ре-
шение Ст. бр. 129/2000 од 05.12.2000 год. над ДОЕЛ 
�Фост� од Струга, со решение Ст. бр. 130/2000 од 
20.09.2001 год. над ПП �Алмаком� од с. Велешта. 

 Од Основниот суд во Струга.         (18598) 
_______________________________________________ 

 
Л И К В И Д А Ц И И 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 1067/02 од 05.12.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 03007987?-1-01-000, го запиша во тргов-
скиот регистар уписот на ликвидатор на Друштвото за 
производство, промет и услуги Ани-Мен Китанова Ра-
тка и др. јтд Кочани, ул. �Иво Лола Рибар� бр. 9. 
Упис на ликвидатор Глигор Ивановски. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 

1067/02.                          (18313) 
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Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 1030/02 од 25.11.2002 година, во регистарска-
та влошка 03007067?-8-03-000, го запиша во трговски-
от регистар уписот на ликвидатор на Друштвото за 
производство, трговија и услуги Сталмак ДООЕЛ Ко-
чани, ул. �201� бр. 29. 
Друштвото за производство, трговија и услуги 

Сталмак ДООЕЛ Кочани, ул. �201� бр. 29, престанува 
сметано од 01.08.2001 година, со одлука на единстве-
ниот содружник бр. 1/2001 од 01.08.2001 година. 
По престанокот на друштвото ќе се спроведе по-

стапка за ликвидација на друштвото. 
За ликвидатор на друштвото се именува Бранка 

Анакиева од Кочани, ул. �Киро Кикенски� бр. 13, дип-
ломиран економист. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 

1030/02.                                                                    (18319) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 454/03 од 26.05.2003 година, во регистарската 
влошка бр. 03005358?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар уписот на ликвидатор и престанок на 
Друштвото за трговија, услуги и производство СОНИ-
КОМ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, ул. �Крушевска 
Република� бр. 52. 
Се запишува Цеков Ацо за ликвидатор на Друштво-

то за трговија, услуги и производство СОНИКОМ ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Струмица, ул. �Крушевска Република� 
бр. 52 и престанок на друштвото. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 

454/03.                                                                      (18373) 
___________ 

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

бр. 442/03 од 26.05.2003 година, во регистарската влошка 
бр. 03006021?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
уписот на ликвидатор и престанок на Друштвото за уго-
стителство, производство и трговија Манче ДООЕЛ увоз-
извоз Ново Село, ул. �Јане Сандански� бр. 31. 
Се запишува Цеков Ацо за ликвидатор на Друштво-

то за угостителство, производство и трговија Манче 
ДООЕЛ увоз-извоз Ново Село, ул. �Јане Сандански� 
бр. 31 и престанок на друштвото. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П. Трег. бр. 

442/03.                                                                      (18477) 
___________ 

 
Ликвидаторот Драги Трпевски од Скопје, ул. �Христо 

Чернопеев� бр. 1а, запишан во трговскиот регистар на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 
784/2003 од 19.03.2003 година, објавува дека Друштвото 
за производство, градежништво, трговија и услуги ЕЛО 
Добривој ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. 
�Даме Груев� бр. 7/8/13 и со сметка бр. 220521100270742 
во Македонска банка АД Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 

побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ� Скопје, до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна 
во рок од 3 месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.                        (18401) 

___________ 
 
Ликвидаторот Драги Трпевски од Скопје, ул. �Хри-

сто Чернопеев� бр. 1а, запишан во трговскиот регистар 
на Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
Трег. бр. 458/2003 од 14.02.2003 година, објавува дека 
Друштвото за трговија П.П. - КОМЕРЦ Љупчо ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. �Пржино� бр. 24 и 
со сметка број 300000000726081 во Комерцијална бан-
ка АД Скопје, е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 
побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ� Скопје, до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна 
во рок од 3 месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                      (18402) 

___________ 
 

Ликвидаторот Драги Трпевски од Скопје, ул. �Хри-
сто Чернопеев� бр. 1а, запишан во трговскиот регистар 
на Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
Трег. бр. 4962/2002 од 18.10.2002 година, објавува дека 
Друштвото за производство, промет и услуги ИГО-ЗОР 
Игор и др. ДООЕЛ увоз-извоз, со седиште на ул. �Ра-
дишанска� бр. 17/1-28 Скопје и со сметка број 
300000000489207 во Комерцијална Банка АД Скопје, е 
во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 

побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ� Скопје, до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна 
во рок од 3 месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (18403) 

___________ 
 

Ликвидаторот Виолета Ангелова Геровска од Скоп-
је, ул. �Џумајска� бр. 40, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
Трег. бр. 35/03 од 16.05.2003 година, објавува дека 
Претпријатието за промет ЈУГОТОН ДОО Скопје, со 
број на жиро-сметка 300000001058888 отворена при 
Комерцијална 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 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (18455) 

___________ 
 

Ликвидаторот Глигор Ивановски од Штип, ул. 
�Ванчо Прке� бр. 48/8, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 
578/03 од 30.06.2003 година, објавува дека Друштвото 
за производство, промет и услуги Светлост Сашо Ми-
цевски и др. јтд увоз-извоз Македонска Каменица, ул. 
�Рударска� бр. 2/6 и жиро сметка бр. 200-000009220038 
отворена при Стопанска Банка А.Д. Скопје, е во ликви-
дација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (18631) 

___________ 
 

Ликвидаторот Глигор Ивановски од Штип, ул. 
�Ванчо Прке� бр. 48/8, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 
577/03 од 30.06.2003 година, објавува дека Друштвото 
за производство и трговија Винал-Имако ДООЕЛ увоз-
извоз Штип, ул. �Михајло Апостолски� бр. 34/5 и жиро 
сметка бр. 200-000034326666 отворена при Стопанска 
Банка А.Д. Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по об-
јавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, 
до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната об-
јава. 
Од ликвидаторот.                                              (18634) 
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Н О Т А Р С К И   О Г Л А С И 
 
Со нотарски акт ОДУ бр. 101/03 од 06.06.2003 годи-

на изготвен од нотарот Љубица Моловска од Скопје, во-
становено е заложно право � хипотека врз следниот нед-
вижен имот: деловен простор кој се наоѓа во Скопје, на 
бул. �П. Одреди� бр. 66-Б, КО Карпош, К.П. 1696, дел 
12, зграда 1, влез 4, кат пр, намена на зграда 570, соб-
ност 1, со вкупна површина од 45 м2, запишан во Имо-
тен лист бр. 27719 издаден од ДЗГР � Сектор за премер 
и катастар Скопје, сопственост на КЛЕВЕР-МК Голуба 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје видно од нотарски акт ОДУ 
бр. 110/03 од 17.06.2003 година, изготвен од нотарот 
Љубица Моловска, во корист на заложниот доверител 
Штедилница Можности ДОО Скопје, за обезбедување 
на парично побарување во износ од МКД 1.841.298,00 
денари, што претставува денарска противвредност на 
30.000 евра.                        (18051) 

___________ 
 
Врз основа на Солемнизација-потврда на приватна 

исправа на Договор за залог на удел сочинета од страна 
на нотарот Нада Палиќ, Центар Скопје под ОДУ бр. 
121/03 од 24.06.2003 година склучен меѓу Друштвото 
за финансиски услуги ЛБИС ДООЕЛ Скопје како зало-
жен доверител и Емил Стефков од Скопје, ул. �Милан 
Марковиќ� бр. 40, како должник-заложен должник зас-
новано е заложно право-регистриран залог од прв ред 
врз 50% од уделот сопственост на должникот-заложни-
от должник во Туроператорското трговско друштво 
�ГЛОБУС ИНТЕРНАЦИОНАЛ-ТРАВЕЛ КЛУБ� 
ЕМИЛ ДООЕЛ Скопје, ул. �Вељко Влаховиќ� бр. 4/2/3, 
кое заложно право е заведено под единствен деловоден 
идентификационен број 10120030000663 од 25.06.2003 
година во Централниот регистар-регистар за подвижни 
предмети и права Скопје.          (18120) 

___________ 
 
Врз основа на нотарски акт-Договор за невладетелски 

рачен залог од прв ред сочинет од страна на нотарот Нада 
Палиќ, Центар Скопје под ОДУ бр. 107/03 од 17.06.2003 
година склучен меѓу Тутунска банка АД Скопје како за-
ложен доверител и Трговското друштво за производство 
и промет ЈУНАЈТЕД ЕКСПОРТ извоз-увоз ДООЕЛ со се-
диште во Скопје, ул. �Митрополит Теодосиј Гологанов� 
бр. 28, кат  II, како должник-заложен должник засновано е 
заложно право-регистриран залог од прв ред врз подви-
жен предмет сопственост на должникот-заложниот долж-
ник, кое заложно право е заведено под единствен деловен 
идентификационен број 10120030000644 од 23.06.2003 го-
дина во Централниот регистар � регистар за подвижни 
предмети и права Скопје.           (18130) 

___________ 
 
Над подвижните предмети сопственост на ТДПТУ 

�ВИКТОРИ-В� ДООЕЛ-Кичево, а кој се состојат од: 
демонтерка за лесни возила, балансерка-Симак-СБМ, 
компресор-АБАЦ, дигалка за воздух-ОМЦН, дигалка 
на механички погон-ОМЦН, дигалка од 2,5 тони марка 
РАВ, пегла за лепење Д-3 и демонтерка-АЦ- 52 литри 
ЦОРЦХИ е заснован невладетелски залог од прв ред, 
со Договор за залог заверен кај нотарот Лила Коруно-
ска, под ОДУ. бр. 229/03, во корист на заложниот дове-
рител Друштво за развој и услуги �ГАРАНТИ ФОНД� 
ДООЕЛ, за обезбедување на парично побарување за 
должникот заложен должник ТДПТУ �ВИКТОРИ-В� 
ДООЕЛ Кичево, во износ од 8.000 евра.              (18174) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за регистриран залог врз 

подвижни предмети, со својство на извршна исправа, 
составен во форма на нотарски акт од нотарот Мијалчо 

Цоневски од Штип, под ОДУ бр. 80/03 од 16.06.2003 
година, склучен помеѓу АД �Жито Продукт� Свети Ни-
коле, со седиште на ул. �Маршал Тито� бр. 69 во Скоп-
је, како заложен доверител и Друштво за поледелство 
Гарјанци, с. Гарјанци, Пробиштип, како заложен долж-
ник, засновано е заложно право-регистриран залог од 
прв ред врз идни подвижни предмети на заложниот 
должник, кое заложно право е регистриран во Централ-
ниот регистар на 30.06.2003 година со деловоден иден-
тификационен број 10720030000082.                   (18175) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за регистриран залог врз 

подвижни предмети, со својство на извршна исправа, 
составен во форма на нотарски акт од нотарот Мијалчо 
Цоневски од Штип, под ОДУ бр. 86/03 од 27.06.2003 
година, склучен помеѓу Комерцијална банка АД Скоп-
је, со седиште на кеј �Димитар Влахов� бр. 4 во Скопје, 
како заложен должник, засновано е заложно право-ре-
гистриран залог од прв ред врз подвижни предмети на 
заложниот должник, кое заложно право е регистрирано 
во Централниот регистар на 30.06.2003 година со дело-
воден идентификационен број 10720030000081. (18176) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште сопственост на  

Исеновски Сали, нива во КО Батинци заведена во По-
седовен лист број 107 за КО Батинци на КП 509, план 
5, скица 6 во место викано �Купријан� култура нива 
класа 8, со површина од 3969 м2, и КП 518, план 2, ски-
ца 6 во место викано �Купријан� култура нива класа 7, 
со површина од 2190 м2 сопственост на Исеновски Са-
ли, за купопродажна цена од 100 денари по м2. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и непосредните соседи како и лица со пр-
венствено право на купување, изјавите за прифаќање 
на понудата да ги достават до нотарот Хакија Чоловиќ 
на ул. �Ниџе Планина� бр. 16, нас. Драчево, Скопје, во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во 
спротивно, го губат правото на првенство.          (18141) 

___________  
Се продава земјоделско земјите и тоа: КП 413/1, ви-

кано место �Црквиште�, култура нива класа 4, со повр-
шина од 677 м2, запишана во Поседовен лист бр. 1875 
за КО Волково, сопственост на Стојановска Ана за ку-
попродажна цена од 100.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште се  граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во �Службен весник на РМ�, писмено да 
се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, 
го губат правото на предимство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се доставаат 

до нотарот Златко Николовски, бул. �Партизански 
одреди� бр. 68 (барака 6), Карпош, Скопје.         (18221) 

___________  
Се продава недвижен имот - за КО Крклино кат, кул-

тура нива класа 4 на м.в. �Врчва� на КП 1796/1 во Имотен 
лист бр. 438 за КО Крклино во вкупна површина од 4050 
м2, сопственост на Глигуровски Љупчо и Глигуровска 
Богдана од Г. Оризари, Битола, ул. �Владимир Назор� бр. 
27, за вкупна купопродажна цена од 150.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште се  граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во �Службен весник на РМ�, писмено да 
се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, 
го губат правото на првенствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот м-р Веселинка Здравковска од Битола, ул. 
�Мечкин Камен� бр. 20, Битола.          (18192) 
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Се продава нива класа 4 на КП бр. 2304 во м.в. 

�Калдрма� во површина од 2773 м2 и шума на КП бр. 
2305 во м.в. �Калдрма� класа 2 во површина од 1217 м2 
заведени во Имотен лист број 154 за КО Тополчани 
сопственост на Чагороски Јован од с. Тополчани, При-
леп за цена од 61.500,00 денари;  нива на КП бр. 2306/1 
во м.в. �Калдрма� класа 3 во површина од 903 м2 и  шу-
ма на КП бр. 2306/2 во м.в. �Калдрма� класа 2 во повр-
шина од 140 м2 заведени во Имотен лист број 100 за КО 
Тополчани за цена од 30.750,00 денари сопственост на 
Пројчески Пандо ул. �Борис Кидрич� бр. 168, Прилеп. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите кои граничат со погоре наведена-
та парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето  
на огласот во �Службен весник на Република Македо-
нија�, писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенствено 
купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. �Сотка 
Ѓорѓиоски� бб.            (18194) 

___________ 
                                                   
Се продава недвижност: КП 130 во вкупна површи-

на од 3573 м2 за цена од 30.000,00 денари и КП 516 во 
површина од 5317 м2 за цена од 50.000,00 денари, сопс-
твеност на Лумановски Феркез и Лумановски Емин, 
кој имот е подробно опишан во Поседовен лист бр. 468 
за КО Кишава. 
Се повикуваат лицата кои имаат право на предимс-

твено купување и тоа сосопствениците, заедничките 
сопственици и соседите чие земјиште граничи со нед-
вижниот имот, предмет на продажба во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот во �Службен вес-
ник на Р. Македонија�, писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото 
на предимствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Виолета Ангеловска, ул. �Јосиф Јосифов-
ски� бб, 7000, Битола.          (18195) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за залог на недвижност со 

својство на извршна исправа, потврден од нотарот Дра-
ган Георгиев под ОДУ бр. 247/03 од 03.07.2003 година, 
склучен помеѓу Комерцијална банка А.Д. Скопје како 
заложен доверител и Трговското друштво за трговија, 
транспорт, угостителство и услуги СТИВ-ПЕТРОЛ, 
Методија ДООЕЛ с. Скачковце, Орашац, како должник 
- заложен должник, засновано е заложно право од прв 
ред врз имотот на должникот и тоа: деловен објект - 
Бензинска пумпа  и Мотел со ресторан со сите при-
дружни објекти (пумпи и резервоари за гориво), кој се 
наоѓа на регионалниот пат П-202 Куманово - Св. Нико-
ле на км. 16+350 лево, Општина Куманово, изграден на 
КП 197/4, план 8, скица 8, викано место �Чули Брест� и 
тоа под објект 103 м2, со двор од 2.008 м2, видно од По-
седовен лист бр. 303 издаден од ДЗГР - Одделение за 
премер и катастар - Куманово за КО Скачковце, а спо-
ред проценка извршена од страна на овластени проце-
нители на банката, објектот е составен од два деловни 
објекти и тоа бензинска пумпа со површина од 19,36 м2 
и натстреа со површина од 100 м2 и мотел со ресторан 
со приземје од 70,13 м2 и кат од 86 м2 или вкупно 
156,13 м2, сопственост на Трговското друштво за трго-
вија, транспорт, угостителство и услуги СТИВ-ПЕТ-
РОЛ, Методија ДООЕЛ, врз основа на Решение за ло-
кација за изградба бр. 08-Уп. I-684/4 од 06.11.1993 го-
дина, Решение за урбанистичка согласност бр. 08-Уп. 
I-926/1 од 08.11.1993 година, Одобрение за градење бр. 
09-Уп. I-965 од 18.09.1994 година, Одобрение за граде-
ње бр. 10-Уп. I-159/2 од 28.10.1998 година, издадени од 

Министерството за урбанизам, градежништво, сообра-
ќај и екологија и Договор за купопродажба на недви-
жен  имот од 01.07.2003 година, а потврден од нотарот 
под ОДУ бр. 244/03 од 01.07.2003 година, склучен по-
меѓу Трговското друштво за трговија, транспорт, уго-
стителство и услуги СТИВ-ПЕТРОЛ, Методија ДОО-
ЕЛ како купувач и Методија Новачки како продавач 
кој имот го стекнал врз основа на Договор за поклон на 
недвижен имот од 11.06.1993 година ЗАВ. НД Ов. 
463/93 од Општински суд Куманово, склучен помеѓу 
Новачки Војо и Стојанка како поклонодаватели и Но-
вачки Методија  како поклонопримач, сопственост на 
заложниот должник Трговско друштво за трговија, 
транспорт, угостителство и услуги СТИВ-ПЕТРОЛ, 
Методија ДООЕЛ, с. Скачковце, Орашац.           (18408) 

___________ 
 
Ленка Панчевска, со службено седиште во Општина 

Чаир, ги известува сосопствениците на граничните парце-
ли со парцелата КП бр. 562/1, пасиште четврта класа во 
место викано �Кошмар� со површина од вкупно 4117 м2 
во КО Г. Соње, дека сопственикот на наведената парцела 
Трајковска Радица со живеалиште во Скопје, ул. �Иван 
Милутиновиќ� бр. 19-1/9 го разменува својот дел од наве-
дената парцела. Доколу наведените лица сакаат да го ко-
ристат предимственото право предвидено во Законот за 
земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена од об-
јавување на овој оглас да се јават во нотарската канцела-
рија. Во спротивно, сопственикот ќе ја размени со дого-
ворна страна по свој избор.           (18536) 

___________ 
 
Над подвижниот имот сопственост на Друштвото за 

производство, трговија на големо и мало и услуги увоз-
извоз ПОП-94 Ванчо ДООЕЛ Струмица, кој се состои: 
266 акции на Друштвото, со ИСИН 4065549ОБД01, со 
номинална вредност од 2011 МКД за една акција кои 
се водат на име на заложниот должник Друштво за 
производство, трговија на големо и мало и услуги увоз-
извоз ПОП - 94 Ванчо ДООЕЛ Струмица со идентифи-
кационен број 04885341, со број на сметка 1000859006, 
сопственост на заложниот должник според извештај за 
имател со состојба на 31.12.2002 година издаден од 
Централниот депозитар за хартии од вредност, засно-
ван е залог со Договор за обезбедување на побарување 
со засновање на договорен залог од нотарот Соња Бо-
жинкочева од Струмица, под ОДУ бр. 64/03 од 
19.04.2003 година, за обезбедување на парично побару-
вање во износ од 533.274,50 денари.         (18606) 
_______________________________________________ 

 
М А Л И   О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважечки следните документи: 
Пасош бр.1365406 издаден од ОВР-Крушево на име 
Шкријељ Елвири, Крушево.                 
Пасош бр.1346535 издаден од СВР-Неготино на име 
Стојче Димов, ул. "Разловечко востание" бр. 1, Скопје. 

                                                             (18884) 
Пасош бр.1131446 издаден на име Аврамоски Дани-
ел, ул. "Б. Тоска" бр. 9/3/12, Тетово.        (18904) 
Пасош бр.1523050/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Митрева Валентина, ул. "Груица Војвода" бр. 10 б, 
Скопје.                                                             (18321) 
Пасош бр.1853748 издаден од СВР-Скопје на име 
Тања Миленковска, ул. "Ѓорче Петров" бр,1/26, Скопје.
                                                                    (18335) 
Пасош бр. 1549136/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Станковски Александар, ул. "Народен фронт" бр. 5, 
Скопје.                                                             (18356) 
Пасош бр. 1121862/98 издаден од СВР-Скопје на име 
Радмила  Димовска, ул. "Р. Хаџипанзова" бр. 62, 
Скопје.                                                             (18371) 
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Пасош бр. 1109599 издаден од СВР-Скопје на име 
Таневска Гордана, ул. "Л. Геров" бр. 52/3-15, Скопје.                                                                     

Чекови од тековна сметка од бр. 0226000066353 до 
бр. 0226000066355 издадени од Комерцијална банка -
Филијала Прилеп на име Олга Јованоска, Прилеп.        (18393) 

Пасош бр. 0099945 на име Иван Тодороски, с. 
Требино, Мак. Брод.                                      (18450) 
Пасош бр.1788815 на име Арслани Мевлуди, ул. "М. 
Тито" бр. 148, Струга.                              (18457) 
Пасош бр. 0316117/94 на име Иванова Иванка, Дел-
чево.                                                             (18459) 
Пасош бр.1298915 издаден од СВР-Гостивар на име 
Митко Даилоски, Гостивар.                       (18511) 
Пасош бр. 1643846/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Екрем Далип, ул. "378" бр. 17, Скопје.           (18535) 
Пасош бр. 1423253 на име Стојанова Софија, ул. 

"Братство единство" бр. 45/15, Струмица.           (18538) 
Пасош бр. 69169 на име Бешири Салије, с. Ба-
њешница, Гостивар.                                                  (2132) 
Пасош бр. 1450046/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Сељвер Асани, с. Арачиново, ул. "1" бр. 52, Скопје.                                                                    

Работна книшка на име Милковски Мартин, Крива 
Паланка.                                                     (18365) 

       (18673) 
Пасош бр. 0710142 на име Циплакоска Валентина, ул. 

"Пиринска" бр. 23, Прилеп.                       (18674) 
Пасош бр. 1758440 на име Беговска Тања, ул. 

"Славко Лумбарко" бр. 46, Битола.               (18678) 
Пасош бр. 1671702 на име Исмаилоска Фатмире, с. 
Трапчин Дол, Кичево.                                      (18682) 
Пасош бр. 1402150 на име Ејупи Арби, ул. "И. Л. 
Рибар", Гостивар.                                      (18684) 
Пасош бр. 0096948 на име Реџаил Салифоски,  
Пласница, Мак. Брод.                                      (18686) 
Пасош бр. 1789713 на име Колоски Анѓелко, с. 
Велгошти, Охрид.                                      (18688) 
Пасош бр. 1503567 на име Антовска Ирена, ул. "11-
ти Ноември" бр. 158, Куманово.               (18691) 
Пасош бр. 1585322 издаден од СВР-Скопје на име 
Илбер Шурлај, ул. "А. Авдовиќ" бр. 12/9, Скопје. 

                                                                    (18693) 
Пасош бр. 1185635 на име Велиу Севди, ул. "Славеј 
планина" бр. 27, Струга.                              (18694) 
Пасош бр. 1499265 издаден од СВР-Гевгелија на име 
Пецанов Димитар, ул. "Нако Вардарски" бр. 57, 
Богданци.                                                     (18709) 
Пасош бр. 1682336/02 издаден од СВР-Скопје на име 
Дејан Илиев, ул. "Ј. Лукаревски" бр. 14/3, Скопје.                                                                     

Работна книшка на име Димитров Љубе, с. 
Драгобраште, Виница.                                      (18474) 

       (18711) 
Пасош бр. 1394377/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Адмир Ѓерлек, ул. "П. Манџуков" бр. 143-б, Скопје.                                                                    Работна книшка на име Геровски Тони, Скопје. 

       (18737) 
Пасош бр. 278351 издаден од СВР-Скопје на име 
Шабан Бајрами, ул. "О. Кершовани" бр. 14, Скопје. 

                                                                    (18756) 
Пасош бр. 1611588/01 издаден од СВР-Тетово на име 
Флорин Рамадани, ул. "Горна Чаршија" бр. 25, Тетово.
                                                                    (18771) 
Пасош бр. 1483651/00 издаден од СВР-Тетово на име 
Екрем  Селмани, с. Џепчиште, Тетово.          (18774) 
Пасош бр. 1328241/99 издаден од СВР-Скопје на име 
Петрова Илина, ул. "Разлошка" бр. 9/1-13, Скопје.                                                                    

Работна книшка на име Снежана Цепенковска, Ох-
рид.                                                                    (18498) 

       (18860) 
Пасош бр. 222255/94 на име Ташев Ангел, ул. "5-ти 
Ноември" бр. 6, Струмица.                                   (18890) 
Пасош бр. 1264369/99 на име Џевад Далипи, ул. 

"Илинденска" бб, Гостивар. 
Во огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 

44/03 на име Фатима Мајуновиќ, ул. "Џон Кенеди" 
бр.11а/1-26, Скопје, наместо "пасош бр. 673432" треба 
да стои "пасош бр. 637432".                            (17537) 
Во огласот објавен во "Службен весник на РМ"бр. 

42/03 на име Риза Демце, с. Долна Бела Црква, 
Ресен, наместо "Демце" треба да стои "Демче", 
наместо "пасош бр. 124832" треба да стои "пасош 
бр. 1147832.  

                                                                    (18350) 
Чек  од тековна сметка бр. 1193502 со бр. 4713002 из-
даден од Охридска банка АД Охрид на име Радован 
Стојаноски, Охрид.                              (18806) 
Работна книшка на име Атанасовска Трајанка, Мак. 
Каменица.                                                     (18334) 
Работна книшка на име Зенепе Реџепоска, с. Десово, 
Прилеп.                                                            (18345) 
Работна книшка на име Стојаноски Видан, ул. 

"Тетовска" бр. 9, Прилеп.                              (18351) 
Работна книшка на име Меноска Мирјана, Мак. Брод.

                                                                    (18361) 
Работна книшка на име Шефки Шаќири, ул. "М. 
Ацев" бр. 46, Тетово.                                      (18363) 

Работна книшка на име Куртиши Ремзи, ул. "Б. 
Радичковиќ" бр. 13, Куманово.                       (18366) 
Работна книшка на име Лазарова Рајна, ул. 

"Пиринска" бр. 5, Штип.                                        (18369) 
Работна книшка на име Секулоски Јонче, Струга. 
                                                                    (18409) 
Работна книшка на име Ајдари Адил, Струга. (18411) 
Работна книшка на име Даниловски Горан, ул. "Р. 
Симеонов" бб, Кочани.                                      (18419) 
Работна книшка на име Дунимаглоски Петар, ул. "К. 
Јосифоски" бр. 72, Прилеп.                       (18437) 
Работна книшка на име Иванчо Велјаноски, Охрид.

                                                                    (18439) 
Работна книшка на име Ѓурческа Богица, Мак. Брод.

                                                                    (18442) 
Работна книшка на име Рамиз Фејзулаи, с. Јеловјане, 
Тетово.                                                            (18446) 
Работна книшка на име Алиде Рустеми, Скопје. 
                                                                    (18451) 
Работна книшка на име Елизабета Лешнарова, ул. "В. 
Карангелевски" бр. 85, Битола.              (18466) 
Работна книшка на име Скендер Османи, ул. 

"Илинденска" бр. 6-2/23, Куманово.        (18470) 

Работна книшка на име Абдилмеџит Синани, с. 
Седларце, Тетово.                                      (18482) 

                                                                    (18483) 
Работна книшка на име Ристовска Живка, ул. "В. С. 
Бато" бр. 5/5, Тетово.                                      (18484) 
Работна книшка на име Заими Хавни, с. Гургурница, 
Тетово.                                                             (18485) 
Работна книшка на име Лидија Димовска, с. По-
родин, Битола.                                                     (18488) 
Работна книшка на име Василевски Димче, с. Сми-
лево, Битола.                                             (18489) 

Работна книшка на име Коцев Ристо, ул. "Ф. 
Кулаков" бр. 63/4, Неготино.                       (18503) 
Работна книшка на име Стојаноски Рубинчо, Прилеп.

                                                             (18505) 
Работна книшка на име Благоја Крстев, Скопје. 
                                                                    (18607) 
Работна книшка на име Еминовски Џемаил, с. Елово, 
Скопје.                                                            (18637) 
Работна книшка на име Ајвазовски Енвер, Скопје.                                

       (18752) 
Работна книшка на име Шкири Диљбиљ, Скопје. 
                                                                    (18755) 
Работна книшка на име Јусуф Бајрами, с. Здуње, 
Гостивар.                                                     (18839) 
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Работна книшка на име Василева Стојка, Кочани. 
                                                                               (18843) 
Работна книшка на име Филипоски Роме, с. 
Тајмиште, Кичево.                                      (18846) 
Работна книшка на име Спирова Лоза, ул. "Соли-
дарност" бр. 9/1, Штип.                              (18857) 
Работна книшка на име Јакимоски Василе, ул. 'М. 
Ацев" бр. 123, Прилеп.                                      (18873) 
Воена книшка на име Ефтимов Тони, н. "Три 
Чешми", Штип.                                                     (18501) 
Воена книшка на име Димов Панче, ул. "Вардарска" 
бр. 30, Велес.                                             (18863) 
Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Лири-
дон Фазлиу, Тетово.                                      (18336) 
Свидетелство од 7 одделение на име Ремзи Цека, Те-
тово.                                                                    (18337) 
Свидетелства од 5 и 6 одделение на име Салиоски 
Јетан, Крушево.                                                     (18339) 
Свидетелство од 5 одделение на име Зибероска 
Дашмире, Крушево.                                      (18342) 
Свидетелства од 2 и 3 година на име Кимоски Борче, 
Прилеп.                                                           (18353) 
Свидетелство на име Идриз Дурмишов, Велес. 
                                                                    (18357) 
Свидетелство од 8 одделение на име Мемет Еџевит, 
Битола.                                                            (18360) 
Свидетелство од 8 одделение на име Љутвиј Имрија, 
Тетово.                                                            (18362) 
Свидетелство на име Џемаили Алија, Тетово.  (18364) 
Свидетелство на име Лимани Сали, Куманово. 

       (18367) 
Свидетелство од 7 одделение на име Нешовска 
Ерина, Берово.                                                     (18368) 
Свидетелства од 5 и 6 одделение на име Шаќири 
Ридван, Куманово.                                      (18406) 
Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение на име Ѓултене 
Исмаили, Куманово.                                      (18414) 
Свидетелство на име Нермине Муадини, Куманово.

                                                                    (18416) 
Свидетелство на име Ѓеоргиева Елена, Радовиш.                                                                     

Свидетелство за положен завршен испит од средно 
образование издадено од училиштето "Јосиф 
Јосифовски-Свештарот" на име Табаковска Љубинка, 
Ресен.                                                            (18881) 

         (18421) 
Свидетелство на име Сулејмани Вели, Велс.    (18422) 
Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Асано-
ска Афродита, Крушево.                              (18427) 
Свидетелство од 6 одделение на име Салиоски Раим, 
Крушево.                                                     (18429) 
Свидетелство од 5 одделение на име Усеини Мерита, 
Крушево.                                             (18431) 
Свидетелства од 6 и 7 одделение на име Адемоски 
Еркан, Прилеп.                                                     (18434) 
Свидетелство на име Тошески Горан, Прилеп.  

       (18436) 
Свидетелства на име Јонузи Љатиф,Тетово.     (18464) 
Свидетелство на име Нафије Демироска, Прилеп. 
                                                                    (18476) 
Свидетелство од 5 одделение на име Даниел Ста-
ноевски, Крива Паланка.                              (18479) 
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година и диплома на име 
Салији Амди, Куманово.                              (18481) 
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година на име Ефти-
мовски Игорчо, Делчево.                              (18491) 
Свидетелство од 8 одделение на име Сензада Чоко, 
Св. Николе.                                             (18492) 
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година на име Рочи Ади, 
Струга.                                                             (18493) 
Свидетелство на име Хани Ајхан, Струга.        (18494) 
Свидетелство на име Исмаили Ајле, Гостивар. 
                                                                    (18495) 
Свидетелство на име Адеми Ариан, Куманово. 
                                                                    (18496) 

Свидетелство за завршено средно образование на име 
Темов Ристе, с. Росоман, Кавадарци.        (18499) 
Свидетелство од 8 одделение на име Елизабета 
Јованова, Демир Капија.                                      (18502) 
Свидетелство на име Кузмановски Александар, Ве-
лес.                                                                    (18504) 
Свидетелство од 6 одделение на име Адмир Рама-
дани, Тетово.                                                     (18507) 
Свидетелство од 6 одделение на име Јетмир Шерифи, 
Тетово.                                               (18508) 
Свидетелство на име Амир Мемеди, Куманово. 
                                                                    (18509) 
Свидетелство од 8 одделение на име Ане Ефтимов, 
Берово.                                                             (18510) 
Свидетелство за 1 година издадено од ДИУ "8-ми 
Септември"-Скопје на име Ајдини Дилавер, Скопје.                                

       (18601) 
Свидетелства од 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 одделение издаде-
ни од ОУ "Б. Шабани"-Куманово на име Исени Емине, 
Куманово.                                             (18730) 
Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и диплома издаде-
ни од гимназијата " Зеф Љуш Марку"-Скопје на име 
Љулиета Ибраими, Скопје.                       (18766) 
Свидетелство од 6 одделение издадено од ОУ "Гоце 
Делчев"-Ресен на име Туџаровски Јован, Ресен. (18795) 
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година на име Беса Сајију, 
Гостивар.                                             (18848) 
Свидетелство од 8 одделение на име Шпреса Идризи, 
Тетово.                                                            (18851) 
Свидетелства од 5,  6, 7 и 8 одделение издадени од 
ОУ "Б. Шабани"-Куманово на име Албина Велији, 
Куманово.                                                     (18853) 
Свидетелства од 1,  2 и 4 година на име Костов Коце, 
Штип.                                                            (18855) 
Свидетелства од 5 и 6 одделение на име Исмаилоски 
Раши, Прилеп.                                             (18870) 

Индекс бр. 8596 издаден од Природно математички 
факултет на име Поповиќ Владан, Скопје.         (18534) 
Диплома на име Меметали Реџепи, Куманово. 
                                                                    (18331) 
Диплома на име Лилјана Ристова, с. Ораовица, 
Радовиш.                                                     (18370) 
Диплома на име Котеска Емилија, ул. "Победа" бр. 

47, Прилеп.                                                     (18478) 
Диплома на име Дарко Јовановски, ул. "В. Доганџи-
ски" бр. 74, Штип.                                      (18500) 
Диплома на име Конеска Зорица, ул. "О. Чопела" бр. 

38, Прилеп.                                                     (18506) 
Диплома издадена од гимназијата "Зеф Љуш Марку"-
Скопје на име Ардита Дема, Скопје.          (18604) 
Диплома издадена од гимназијата "Зеф Љуш Марку"-
Скопје на име Сејфулов Заим, Велес.         (18783) 
Диплома за завршена гимназија на име Дејан 
Цалески, Прилеп.                                             (18879) 
Здравствена легитимација на име Шаптева Мерита, 
Велес.                                                            (18359) 
Здравствена легитимација на име Нунев Димче, 
Пробиштип.                                                     (18407) 
Здравствена легитимација на име Јанева Христина, 
Велес.                                                            (18424) 
Штедна книшка бр, 4000-01-15734-3 издадена од 
Инвест банка АД-Скопје на име Надежда Наумовска, 
Скопје.                                                            (18399) 
Штедна книшка бр. 827100-430-005402495 издадена 
од Стопанска банка АД Скопје на име Силвана 
Здравевска, Скопје.                                      (18490) 



Стр. 26 - Бр. 46 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 8 јули 2003 
 
Денарска штедна книшка бр. 1413101001829 и Девиз-
на штедна книшка бр. 1430100017375 издадени од 
Охридска банка АД Охрид на име Петре Смилевски, 
Охрид.                                                            (18818) 
Уверение за зидаротестар на име Ибески Шефкије, 
Мак. Брод.                                                     (18441) 
Уверение на име Донева Невенка, с. Градско, Велес.

                                                                    (18486) 
Уверение издадено од Педагошки факултет "Гоце 
Делчев" на име Станче Филповска, Куманово.   (18497) 
Даночна картичка бр. 985340642 издадена од Управа 
за јавни  приходи-Скопје на име Македонско фар-
мацевтско друштво, Скопје.                 (18620) 
Даночна картичка бр. 4030003478832 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име "Еуро-турист 
клуб", Скопје.                                             (18680) 
_______________________________________________ 

 
НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА  

ГЛАВНИНА 
 

Врз основа на член 204 од Законот за трговските 
друштва и Одлуката на Управниот одбор на ф-ка за 
шекер �4 Ноември� АД Битола, се врши намалување на 
основната главнина на друштвото од 4.691.850 евра на 
3.574.350 евра или намалувањето се врши за 1.117.482 
евра како последица од Одлуката на Владата на РМ, 
бр. 23-1944-1 донесена на 27.06.2000 година (�Службен 
весник на РМ� бр. 53/2000), со која се поништи одлука-
та за претворање на побарувањата во влог во ф-ка за 
шеќер (�Службен весник на РМ� бр. 3/99). 
Со намалувањето основната главнина изнесува 

3.574.350 евра. 
Друштвото е согласно по барање на доверителите 

да ги намири или обезбеди побарувањата кои постоеле 
на денот на објавувањето на уписот на Одлуката  за на-
мерувано намалување на основната главнина, пријаве-
на во трговскиот регистар, ако го пријават во рок 90 
(деведесет) дена од објавата на овој оглас во �Службен 
весник на РМ�. 
_______________________________________________ 

 
Ј А В Н И   П О В И Ц И 

 
Врз основа на член 22 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), Министерството за економија, об-
јавува 

 
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 Република 
Словенија и тоа за: 

- Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден 
шеќер или други материи за засладување: со содржина 
на маснотија што надминува 1% но не надминува 6% 
по маса, тарифна ознака 0401 20, во количина од 1.600 
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 од 16.07 до 30.09.2003 го-

дина 

Тарифна
ознака Наименување на стоката Единечна 

мерка Количина

0401 20 Млеко и павлака, некон-
центрирани и без додаден 
шеќер или други материи 
за засладување: со содр-
жина на маснотија што 
надминува 1% но не над-
минува 6% по маса: 

тони 800 

 
в) Втор дел со рок на увоз од 01.10 до 31.12.2003 

година 
 

Тарифна
ознака Наименување на стоката Единечна 

мерка Количина

0401 20 Млеко и павлака, некон-
центрирани и без додаден 
шеќер или други материи 
за засладување: со содр-
жина на маснотија што 
надминува 1% но не над-
минува 6% по маса: 

тони  800 

 
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 3.000,00 денари и административната такса во износ од 
600,00 денари, треба да се уплатат за секој поединечен 
дел на царинска квота на сметка: 100000000063095, упла-
тна 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 25.07.2003 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 30.07.2003 година во 10 ча-
сот во Министерството за економија, во салата за со-
станоци на I кат. 

Министерство за економија 
___________ 

 
Врз основа на член 15, 17 и 18 од Законот за јaвни 

набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02 - пречи-
стен текст и 24/03), Комисијата за јавни набавки на 
Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 10-1/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
СРЕДСТВО ЗА СУЗБИВАЊЕ НА ШТЕТНИКОТ 

БОРОВ ЧЕТНИК 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на средството е Министерството за 

земјоделство, шумарство и водостопанство - Скопје, 
ул. �Ленинова� бр. 2. 

1.2. Предмет на набавка е средство за заштита на 
шумски култури и насади од штетникот боров четник 
(Thaumatopea pitiokampa Shuff), со авиосузбивање на 
површина повеќе од 10.000 ха. 



8 јули 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 46 - Стр. 27 
 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со пра-
во на учество на сите домашни правни лица произ-
водители или застапници на производители на 
средството. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Предметот на набавката не е делив. 
 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да содржи: 
2.1. Името, адресата и седиштето на понудувачот. 
2.2. Назив на препаратот-средството за сузбивање 

на штетникот боров четник. 
2.3. Единечна цена на препаратот и вкупна цена на 

целата набавка во бруто износ (во кој ќе бидат содржа-
ни данокот на додадена вредност, царина и сите други 
давачки кон државата), изразена во денари, франко ма-
гацин на набавувачот. 

2.4. Начин на плаќање. 
2.5. Рок и начин на испорака на средството. 
2.6. Количина на средството која е потребна за ави-

отретирање на наведената шумска површина. 
 
3. ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ПОНУДУВАЧОТ КОЈА 

ТРЕБА ДА СЕ ДОСТАВИ СО ПОНУДАТА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната документација: 
3.1. Доказ од Управата за заштита на растенија дека 

средството е регистрирано во регистарот на средствата 
за заштита на растенијата. 

3.2. Доказ за основни хемиско-биолошки и технички 
карактеристики на средството, како и други поедино-
сти за понуденото средство, согласно тендерската до-
кументација. 

3.3. Доказ дека се носители на застапништво, екск-
лузивни и овластени дистрибутери од произведувачот 
со чии производи учествуваат. 

3.4. Извод од регистрација на дејноста. 
3.5. Документ за бонитет од Централниот регистар. 
3.6. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација. 
3.7. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му 

е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на 
дејност. 

3.8. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 

3.9. Доказ дека не е во стечај или во процес на ли-
квидација. 

3.10. Сите документи треба да се во оригинал или 
заверени копии, верни на оригиналот и не постари од 6 
(шест) месеци. 

3.11. Тендерската документација за препаратот-
средството може да се подигне во Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство. 

 
4. КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-

ЛЕН ПОНУДУВАЧ  
4.1. Критериумите за избор на најповолен понуду-

вач се во согласност со член 27 од Законот за јавни на-
бавки и тоа: 

- цена на средството...................30; 
- квалитет на средството............30; 
- рок на испорака........................25; 
- начин и услови на плаќање.....15;  
 
5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
5.1. Документацијата се доставува согласно член 

55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки во еден ориги-
нален примерок, потпишан и отворен од страна на од-
говорно лице на понудувачот. 

5.2. Рокот на доставување на понудите е 15 (петнае-
сет) дена сметано од денот на објавувањето на отворе-
ниот јавен повик во последното средство за јавно ин-
формирање. 

5.3. Понудата и другата документација се доставува 
до архивата на Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, со ознака Комисија за јавни 
набавки, со обврска на понудувачот да обезбеди докази 
за датумот на поднесување на пријавата. 

 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Понудувачот може да учествува со поединечна 

понуда за секое средство пооделно. 
6.2. Краен рок на испорака на средството е 

20.08.2003 година. 
6.3. Отворањето на пријавите ќе се врши во присус-

тво на овластени претставници од понудувачите на 
третиот работен ден од последниот ден на рокот за 
предавање на понудите, со почеток во 11:00 часот во 
просториите на Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

6.4. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та на отворениот повик, како и оние кои ја немаат це-
локупната документација која се бара во отворениот 
повик, нема да се разгледуваат. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки - 

пречистен текст (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија 
Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК  БР. 02-5454/2 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО  
ОТВОРАЊЕ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија, со седиште на ул. �Мар-
шал Тито� бб. - Скопје. 

2. Предмет на набавка е набавка на медицински по-
трошен материјал - хируршки ракавици за потребите 
на јавните здравствени организации во Република Ма-
кедонија. 

3. Спецификацијата со количината и видот на мате-
ријалите што се предмет на набавката дадени се во тен-
дерската документација (список). 

4. Тендерската документација може да се подигне во 
архивата на Фондот за здравствено осигурување - Скоп-
је, ул. �Маршал Тито� бб, секој работен ден од 11,00 до 
14,00 часот, откако ќе се уплатат 1.000,00 денари непо-
вратни средства на жиро сметка 220524100141921 на 
Фондот за здравствено осигурување - Скопје, со назнака 
�за тендерска документација�. Даночен број на Фондот е 
4030991261703 - депонент Македонска банка. 

5. Потребата од медицински потрошен материјал - хи-
руршки ракавици се искажува за период од 12 месеци. 

6. Испораката ќе се врши сукцесивно според потре-
бите и по барање на нарачателот. 

7. Постапката за набавката се спроведува во соглас-
ност со одредбите на Законот за јавни набавки, преку 
отворен повик. 

8. Право на учество имаат сите правни лица што се 
регистрирани за вршење на соодветната дејност пропи-
шана со Законот за лекови, помошни лековите средства 
и медицински потрошен материјал (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 21/98). 
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9. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот 
на нејзиното поднесување. 

10. Понудата е делива. 
11. Рокот на плаќање да не е пократок од 90 дена од 

денот на испораката. 
 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име со адреса на понудувачот, 
- спецификација со количина и видот на материја-

лите што се нудат, 
- цена во денари со сите давачки франко краен ко-

рисник (ЈЗО Здравствена организација), 
- начин, услови и рок на плаќање. 
 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната документација: 
1. Документ за бонитет издаден од Централниот ре-

гистар. 
2. Потврда од Управата за јавни приходи дека се пла-

тени даноците, придонесите и другите јавни давачки. 
3. Доказ за техничка способност на понудувачот и 

тоа:  
- список (референца) на главни и слични испораки 

во претходниот период, 
- опис на технички постројки (магацински простор 

и расположиви соодветни средства за транспорт), 
- каталози за карактеристиките и својствата на ма-

теријалите што се нудат, 
- посочување не вклучени стручни и технички лица 

задолжени за контрола на материјалите што се нудат. 
4. Доказ (уверение - потврда) од надлежен суд дека 

фирмата не е во стечај или во процес на ликвидација. 
5. Доказ од надлежен суд дека со правосилна пресу-

да не е изречена мерка на безбедност - забрана за врше-
ње на дејноста. 

6. Документ (решение) за вршење на дејност, про-
изводство или промет на големо со лекови, помошни 
лековите средства и медицински потрошен материјал 
издадено од Министерството за здравство. 

7. Доказ дека се носители на застапништво, ексклу-
зивни и овластени дистрибутери од произведувачот со 
чии производи учествуваат. 

8. Документација за регистрација на дејноста. 
Бараните документи треба да се достават во ориги-

нален примерок или во заверено копие од нотар, не по-
стари од шест месеци. 
Понудувачите се должни за материјалите што ги 

нудат да обезбедат:  
- Најмалку една година рок на употреба од денот на 

испораката (исправност и употребливост). 
- Упатство за употреба, чување и ракување на маке-

донски јазик. 
- Копие од решението за пуштање во промет на ма-

теријалот што се нуди (регистрација). 
- Сертификат за квалитет од производителот. 
 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 

примерок, заверена и потпишана од одговорното лице. 
2. Понудата се доставува согласно член 56 од Зако-

нот за јавни набавки - пречистен текст. 
3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здрав-

ствено осигурување на Македонија, ул. �Маршал Тито� 
бб. - Скопје, преку пошта, во архивата на Фондот или 
со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 
25.07.2003 година до 11,00 часот. 

4. Секој учесник може да достави само една понуда. 

V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 
Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на 

следните критериуми: 
- цена со сите давачки франко  
краен корисник    - 55 бода, 
- квалитет     - 35 бода, 
- рок на плаќање    - 10 бода. 
 
VI. ГАРАНЦИИ 
Понудувачот заедно со понудата мора да приложи 

и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција 
во висина од 5% од вредноста на понудата. 
Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се 

уплатува на жиро сметка 220524100141921 - Фонд за 
здравствено осигурување со назнака за учество на По-
вик бр. 02-5454/2. 
Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, га-

ранцијата треба да важи најмалку 60 дена денот на 
отворањето на понудите. 

 
VII. РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 25.07.2003 

година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 25.07.2003 

година во 11,30 часот, во просториите на Фондот за здрав-
ствено осигурување на Македонија, ул. �Маршал Тито� 
бб. - Скопје, сала за состаноци на III кат. 

 
VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои 

сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите 
на Комисијата треба да и предадат писмено овластува-
ње од понудувачот за нивно учество на јавното отвора-
ње на понудите. 

2. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на 
утврдениот рок, како и оние што не се изработени спо-
ред тендерската документација и условите утврдени во 
овој повик, нема да бидат разгледувани. 

3. Заради полесна обработка на податоците сите по-
нудувачи се должни податоците за материјалите што се 
предмет на набавка на овој повик да ги внесат во тен-
дерската документација (преглед) што е подигната од 
купувачот. 

                                           Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки- 

пречистен текст (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Ко-
мисијата за јавни набавки на Фондот за здравствено оси-
гурување на Македонија-Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-5455/2 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ  
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија, со седиште на ул. �Мар-
шал Тито� бб - Скопје. 

2. Предмет на набавка е набавка на медицински по-
трошен материјал - шприцеви за потребите на јавните 
здравствени организации во Република Македонија. 

3. Спецификацијата со количината и видот на мате-
ријалите што се предмет на набавката дадени се во тен-
дерската документација (список). 

4. Тендерската документација може да се подигне во 
архивата на Фондот за здравствено осигурување - Скоп-
је, ул. �Маршал Тито� бб, секој работен ден  од 11,00 до 
14,00 часот, откако ќе се уплатат 1.000,00 денари непо-
вратни средства на жиро сметка 220524100141921 на 
Фондот за здравствено осигурување - Скопје со назна-
ка �за тендерска документација�. Даночен број на Фон-
дот е 4030991261703 - депонент Македонска банка. 
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5. Потребата од медицински потрошен материјал- 
шприцеви се искажува за период од 12 месеци. 

6. Испораката ќе се врши сукцесивно според потре-
бите и по барање на нарачателот. 

7. Постапката за набавка се спроведува во соглас-
ност со одредбите на Законот за јавни набавки, преку 
отворен повик.  

8. Право на учество имаат сите правни лица што се 
регистрирани за вршење на соодветната дејност пропи-
шана со Законот за лекови, помошни лековити средс-
тва и медицински потрошен материјал (�Службен вес-
ник на РМ� бр. 21/98). 

9. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот 
на  нејзиното поднесување. 

10. Понудата  е делива. 
11. Рокот за плаќање да не е пократок од 90 дена од 

денот на испораката. 
 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име со адреса на понудувачот;  
- спецификација со количина и видот на материја-

лите што се нудат; 
- цена во денари со сите давачки франко краен ко-

рисник ( ЈЗО здравствена организација); 
- начин, услови и рок на плаќање. 
 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната документација: 
1. Документ за бонитет издаден од Централниот ре-

гистар. 
2. Потврда од Управата за јавни приходи дека се  

платени даноците, придонесите и другите јавни давачки. 
3. Доказ за техничка способност на понудувачот и 

тоа:  
- список (референца) на главни и слични испораки 

во претходниот период; 
- опис на технички постројки (магацински простор 

и расположиви соодветни средства за транспорт); 
- каталози за карактеристиките и својствата на ма-

теријалите што се нудат; 
- посочување не вклучени стручни и технички лица 

задолжени за контрола на материјалите што се нудат. 
4. Доказ (уверение - потврда) од надлежен суд дека 

фирмата не е во стечај или во процес на ликвидација. 
5. Доказ од надлежен суд дека со правосилна пресу-

да не  е изречена мерка на безбедност-забрана за врше-
ње на дејноста. 

6. Документ (решение) за вршење на дејност, про-
изводство или промет на големо со лекови, помошни 
лековити средства и медицински потрошен материјал 
издадено од Министерството за здравство. 

7. Доказ дека се носители на застапништво, ексклу-
зивни и овластени дистрибутери од произведувачот со 
чии производи учествуваат. 

8. Документација за регистрација на дејноста. 
Бараните документи треба да се достават во ориги-

нален примерок или во заверено копие од нотар, не по-
стари од шест месеци. 
Понудувачите се должни за материјалите што ги 

нудат да обезбедат: 
- Најмалку една година рок на употреба од денот на 

испораката (исправност и употребливост); 
- Упатство за употреба, чување и ракување на маке-

донски јазик; 
- Копие од решението за пуштање во промет на ме-

теријалот што се нуди (регистрација); 
- Сертификат за квалитетот на производителот. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 

примерок, заверена и потпишана од одговорното лице. 
2. Понудата се доставува согласно член 56 од Зако-

нот за јавни набавки - пречистен текст. 
3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здравс-

твено осигурување на Македонија, ул. �Маршал Тито� 
бб - Скопје, преку пошта, во архивата на Фондот или 
со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 
24.07.2003 година до 11,00 часот. 

4. Секој учесник може да достави само една понуда. 
 
V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на 

следните критериуми: 
- цена со сите давачки франко  
краен корисник     -  55 бода; 
- квалитет               -  35 бода; 
- рок на испорака   -  10 бода. 
 
IV. ГАРАНЦИИ 
Понудувачот заедно со понудата мора да приложи 

и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција 
во висина од 5% од вредноста на понудата. 
Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се 

уплатува на жиро сметка 220524100141921 - Фонд за 
здравствено осигурување со назнака за учество на по-
вик бр. 02-5455/2. 
Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, га-

ранцијата треба да важи најмалку 60 дена од денот на 
отворањето на понудите.  

 
VII. РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 

24.07.2003 година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 24.07.2003 

година во 11,30 часот, во просториите на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, ул. �Маршал 
Тито� бб-Скопје, сала за состаноци   на III кат. 

 
VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои 

сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите 
на комисијата треба да и предадат писмено овластување 
од понудувачот за нивно учество на јавното отворање 
на понудите. 

2. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на  
утврдениот рок, како и оние што не се изработени спо-
ред тендерската документација и условите утврдени во 
овој повик, нема да бидат разгледувани. 

3. Заради полесна обработка на податоците сите по-
нудувачи се должни податоците за материјалите што се 
предмет на набавка на овој повик да ги внесат во тен-
дерската документација (преглед) што е подигнат од 
купувачот. 

      Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 11 и член 35 од Законот за јавни 

набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02 и 24/03), 
Комисијата за јавни набавки на Град Скопје, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 18-15/03 

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. 
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2. Предмет на јавната набавка е изградба на автобу-
ска станица во склоп на Транспортен центар - Скопје. 

3. Право на учество на јавниот повик имаат сите за-
интересирани правни и физички лица кои вршат соод-
ветна стопанска дејност. 

4. Постапката за јавна набавка, согласно член 36 од 
Законот за јавни набавки се спроведува во две фази: I - 
фаза за претквалификација т.е. прибирање на докумен-
тација заради утврдување на подобност на понудувачи-
те за изведување на работи од предметот на набавката, 
и фаза II - прибирање на понуди од понудувачите кои 
се квалификувале во фазата на претквалификација.  

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
1. Понудувачите, со пријавата за понудата ги доста-

вуваат следните документи: 
а) претставување на понудувачот: име, адреса, се-

диште, овластено лице, телефон и факс; 
б) документ за регистрација за вршење на соодвет-

на дејност; 
ц) документ за техничко-технолошки бонитет: рас-

положива опрема и други физички капацитети потребни 
за реализација на набавката, досегашно искуство (рефе-
рентна листа) и стручен кадар (квалификација и број); 
д) документ за економско-финансиски бонитет из-

даден од Централниот регистар; 
е) потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки; 
ф) потврда од надлежен суд дека не е отворена по-

стапка за стечај или ликвидација; 
г) потврда од надлежен суд дека нема изречено 

мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност. 
Документите наведени под точките б, д, е, ф и г, 

треба да бидат доставени во оригинал или копија заве-
рен  кај нотар. а 

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 
бројот на јавниот повик. 

2. Рокот за прием на понудите изнесува 10 дена од 
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.  

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Понудите што нема да бидат доставени во опре-

делениот рок и кои нема да бидат изработени според 
барањата содржани во повикот, како и несоодветно 
комплетираните, нема да се разгледуваат. 

2. Дополнителни појаснувања понудувачите можат 
да добијат на тел. 297-283, Градски комитет за урбани-
зам, комунално - станбени работи, сообраќај и заштита 
на човековата околина. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 18 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комисијата за јав-
ни набавки во АД �Електростопанство на Македонија�-
Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-137/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВО-
РАЊЕ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ДВОНАМЕНСКИ 

ОБЈЕКТ НА ХЕЦ КОЗЈАК 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01-

137/2003 е АД �Електростопанство на Македонија�, со 
седиште на ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е изведување на двона-
менски објект за сместување на опрема и уреди за ме-
рење и обработка на податоци од техничко набљудува-
ње и чуварница-пријавница со рампа на патот кон ма-
шинска зграда. 

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 (�Служ-
бен весник на РМ� бр. 21/2002). 

 
2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Описот и обемот на работите се дадени во предме-

рот што понудувачите можат да го подигната во По-
дружницата �ХЕЦ Козјак�, на ул. �11 Октомври� бр. 9, 
Скопје, спрат 5, соба 4, секој работен ден од 12,00 до 
14,00 часот (тел. 02 3149-297). За истата треба да се уп-
лати износ од 500,00 денари на жиро сметка бр. 
200000002447884 АД �ЕСМ� Скопје, (даночен број 
4030989128346, депонент на Стопанска банка-Скопје) 
со назнака за кој повик е уплатата. 
Предмерот се пополнува и се приложува во понудата. 
Секој понудувач може да го посети објектот со 

претходна најава на тел. 02 3149-113 и 02 3149-678. 
 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.2. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот, како и името на изведува-
чот и евентуалните подизведувачи на работите. 

3.2. Понудувачите треба да дадат единечна и вкуп-
на цена без ДДВ по позиции (со сите давачки согласно 
член 57 став 3 од ЗЈН) изразена во МКД или ЕУР, со 
посебно искажан ДДВ на вкупната вредност на понуда-
та. При одлучувањето, договарањето и реализацијата 
на набавката ќе се применува продажниот берзански 
курс. 

3.3. Понудата треба да ги содржи начинот и услови-
те за плаќање. 

3.4. Понудата треба да има рок на завршување на 
објектот. 

3.5. Понудата треба да има рок на важност. 
3.6. Понудите од странските понудувачи (докумен-

тација и комерцијална понуда) треба да бидат преведе-
ни на македонски јазик. 

 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиска и економска способност согласно член 24 од ЗЈН, 
(�Службен весник на РМ� бр. 21/2002). 
Домашните понудувачи треба да достават документ 

за бонитет кој го издава Централниот регистар. Стран-
ските понудувачи доставуваат ревизорски извештај од 
странска ревизорска институција регистрирана за вр-
шење на ревизија, со податоци за последните 3 години. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесуваат ниту еден од случаите на-
ведени во став 1 (а и б) од член 26 од ЗЈН. 

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други давачки (член 24 од 
ЗЈН). 

4.4. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ка способност и тоа:  

- референтна листа, своја и на евентуалниот подиз-
ведувач за завршени вакви или слични работи во пос-
ледните три години;  

- доказ за техничка опременост;  
- доказ за кадровска екипираност. 
4.5. Претставниците на понудувачите треба да да-

дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 31 од ЗЈН. 
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4.6. Сите барани документи да се оригинални или 
заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 
месеци, освен ревизорскиот извештај. 

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (член 27 од ЗЈН) 
5.1. Цена     40 поени;  
5.2. Квалитет (точка 4.4.)  30 поени;  
5.3. Рок на изведба   20 поени;  
5.4. Начин и услови на плаќање  10 поени. 
 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од ЗЈН. 
6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса: АД �Електростопанство на Ма-
кедонија�, Комисија за јавни набавки, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, 1 000 Скопје. 

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
28.07.2003 година, во 11,00 часот во просториите на 
АД �Електростопанство на Македонија�, ул. �11 
Октомври� бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала 
за состаноци, во присуство на овластените претставни-
ци 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 и оние кои не се изработени според барања-
та на Отворениот повик, како и оние кои немаат цело-
купна документација која се бара во Отворениот повик, 
нема да се разгледуваат. 

 Комисија за јавни набавки  
___________ 

 
Врз основа на член 11 и  18 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/02 пречистен текст и бр. 24/03), Комисијата за јавни 
набавки при општина Радовиш, објавува 

 
ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2003  

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ  
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател: Општина Радовиш, со седиште на 

ул. �Булевар Александар Македонски� бб. 
1.2. Предмет на набавка: Изградба на фекален коле-

ктор на потег Отпад-Радовишка Река. 
1.3. Начин на спроведување на постапката за јавна 

набавка: Јавната набавка се спроведува со отворен по-
вик со јавно отворање, согласно член 18 од Законот за 
јавни набавки. 

1.4. Понудувачи: 
Право на учество во јавната набавка има секое за-

интересирано домашно и странско, правно и физичко 
лице, кое е регистрирано за вршење на дејноста која е 
предмет на набавката. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да ги содржи следните подато-

ци: 
- Цена на чинење на работите искажана во денари; 
- Рок на извршување на работите; 
- Начин и услови на плаќање; 

- Гаранција; 
- Рок на важност на понудата. 
2.2. Кон понудата, понудувачот задолжително треба 

да ја приложи следната придружна документација: 
- Претставување на понудувачот (име, адреса, седи-

ште, овластено лице, телефон и факс); 
- Извод од судска регистрација за вршење на деј-

ност; 
- Документ за бонитет издаден од Централниот ре-

гистар на Р.Македонија; 
- Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација; 
- Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност забрана за вршење на 
дејност и 

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Документите од алинеја 3, 4, 5 и 6 треба да бидат 

доставени во оригинал или копија заверена од нотар и 
не смеат да бидат постари од шест месеци. 

2.3. Кон понудата, понудувачот задолжително треба 
да ја приложи следната дополнителна документација: 

- Референтна листа на досега реализирани работи за 
последните 3 (три) години, со назначување на вкупната 
вредност на работите и инвеститорите; 

- Список со опис на кадровска екипираност (име, 
презиме и степен на стручна подготовка) како и доказ 
за нивната стручност (дипломи, сертификати и сл.); 

- Список со техничка опрема и градежна механиза-
ција. 

2.4. Странско правно или физичко лице, кое се јаву-
ва како понудувач, доставува ревизорски извештај од 
странска реномирана ревизорска институција, реги-
стрирана за вршење ревизија. Ревизорскиот извештај 
содржи податоци за вкупното економско работење на 
странскиот понудувач во последните три години, сог-
ласно член 24 од Законот за јавни набавки. 

2.5. Понудувачот треба да достави рекламен, прос-
пектен и друг вид на презентациски материјал, доколку 
располага со него. 

 
3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР 
3.1. Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 
- Цена                                                                55 бода; 
- Рок на извршување на работите                  10 бода; 
- Начин и услови на плаќање                          10 бода; 
- Референтна листа на досега реализирани  
  работи                                                    10 бода; 
- Кадровска и техничка опременост              10 бода; 
- Гарантен рок                                                    5 бода. 
 
4. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Комплетна содржина на понудата е дефинирана 

во тендерската документација. 
4.2. Понудувачите кои веќе имаат подигнато тен-

дерска документација (по претходното барање на 
Отворениот повик), можат со истата повторно да дадат 
понуда без нова уплата. 

4.3. Тендерската документација може да се подигне 
во просториите на набавувачот (Општина Радовиш) се-
кој работен ден од 8:00 до 15:00 часот. 

4.4. За тендерската документација се плаќа надомест 
од 1.000,00 денари на жиро-сметка број 210051460970179 
депонент на Тутунска банка А.Д. Скопје со експозиту-
ра во Радовиш, со назнака за кој јавен повик е уплата-
та. Учесниците во поништениот отворен повик не ја 
плаќаат тендерската документација. 
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5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДАТА С О Д Р Ж И Н А 
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твото и привлекување на странски ди-
ректни инвестиции....................................... 5
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1074. Решение за ставање во примена на устано-
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1075. Решение за ставање во примена на устано-
вен катастар на недвижности.................. 8

1076. Одлука за продолжување на важноста на 
Одлуката за именување на привремен 
управник во Експорт-Импорт банка АД 
Скопје............................................................ 8

1077. Одлука за издавање и печатење банкноти 
во апоени од 500 и 1000 денари со изме-
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1078. Одлука за пуштање во оптек банкноти во 
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1079. Одлука за измена на Одлуката за опреде-
лување на износ на мало меѓубанкарско 
плаќање.......................................................... 9

1080. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за единствената тарифа по која 
се наплатуваат надоместоците за услугите 
што ги врши Народна банка на Република 
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Завод за вработување на Република 

Македонија 
 

   20. Правилник за условите и начинот за изда-
вање под закуп на деловен простор со кој 
управува Заводот за вработување на Ре-
публика Македонија..................................... 11

5.1. Понудите да се достават во согласност со чле-
новите 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки, и тоа во 
еден оригинален примерок потпишан и заверен од 
страна на одговорното лице. 

5.2. Понудата и другата документација се доставу-
ваат во затворен коверт. На предната страна на ковер-
тот, во горниот лев агол, треба да стои ознаката �не 
отворај� и бројот на Отворениот повик. Во средината 
на ковертот да биде назначена точната адреса на наба-
вувачот. На ковертот не смее да стои никаква друга оз-
нака врз основа на која може да се идентификува пону-
дувачот. 
Затворениот коверт треба да содржи уште два за-

творени, запечатени коверта. Едниот, внатрешен ко-
верт ја содржи понудата со финансиска документација 
и носи ознака �понуда�, а другиот, внатрешен коверт ја 
содржи придружната и дополнителната документација 
и носи ознака �документација� и точната адреса на по-
нудувачот. 
Комплетната понуда треба да биде без прецртани, 

подвлечени или избришани зборови, а во краен случај 
одредени корекции треба да бидат парафирани од овла-
стено лице. Секој понудувач може да учествува само 
со една понуда. 

5.3. Рокот на доставување на понудите трае до де-
нот и часот на јавното отворање на понудите. 
Отворањето на понудите ќе се изврши јавно во про-

сториите на општина Радовиш на ден 28.07.2003 годи-
на во 10.00 часот. 

5.4. Понудите можат да се достават и преку пошта 
на адреса Булевар �Александар Македонски� бб, 2420 
Радовиш. 

 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Понудите кои нема да бидат доставени во наве-

дениот рок, како и понудите кои не се изработени спо-
ред основите во ова барање и Законот за јавни набавки, 
како и оние понуди кои ја немаат целокупната доку-
ментација која се бара, нема да се разгледуваат. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 

Комисијата за јавни набавки на ЈП Комунална хиги-
ена, Скопје ја објавува следната  

 
ИСПРАВКА НА ОТВОРЕНИОТ ПОВИК БР. 03-5055 
ОБЈАВЕН ВО �СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ� БР.40/03 

ОД 23.06.2003 ГОДИНА 
 
1. Се врши исправка во целост под точка 5 и рокот 

за поднесување на документацијата за учество на тен-
дерот се продолжува уште за 5 (пет), дена сметано од 
денот на објавата на оваа исправка. 

2. Се што не е објавено децидно во отворениот по-
вик, ќе се применуваат сите општи одредби од Законот 
за јавни набавки. 

3. Отворањето на понудите ќе се врши на ден 
15.07.2003 година во 09,00 часот. 

 
Комисија за јавни набавки.     

  
  
  
  
  

 
 

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29. 

Директор и одговорен уредник - Борис Тренески. 
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