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1531. 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД  

ПУШЕЊЕТО 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за заштита од пушењето,  
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 20 октомври 2003 година. 
 
 Бр. 07-5173/1                  Претседател 

20 октомври 2003 година     на Република Македонија, 
            Скопје        Борис Трајковски, с.р. 
 

       Претседател 
           на Собранието на Република 

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

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  
ЗА ЗАШТИТА ОД ПУШЕЊЕТО 

 
Член 1 

Во Законот за заштита од пушењето (“Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 36/95) во членот 2 
алинеја 3 по зборот “културни“ се додаваат зборовите: 
“и забавни“. 

По алинејата 4 се додава нова алинеја 5, која гласи: 
“ - жичари и ски-лифтови;“ 
Во алинејата 5 која станува алинеја 6 по зборот 

“храна“ се додаваат зборовите: “и интернет-кафиња“. 
Во алинејата 6 која станува алинеја 7 по зборовите: 

“простории во “ се додаваат зборовите: “државните ор-
гани, установи и институции и во органите на локална-
та самоуправа во.“ 

По алинејата 7 се додава нова алинеја 8, која гласи:  
“-заеднички простории во станбена зграда и заед-

нички делови на станбена зграда (светларници, лифто-
ви, заеднички котларници и слично) утврдени со за-
кон.“ 

Досегашната алинеја 8 станува алинеја 9. 
 

Член 2 
Во членот 3 став 1 по зборот “истакне“ се додаваат 

зборовите: “на видно место“. 
Во ставот 2 по зборовите: “истакнувањето на“ се 

додаваат зборовите: “на видно место на“. 
 

Член 3 
Членот 4 се менува и гласи:  
“Се забранува рекламирање на цигари и заштитни 

знаци на цигари и на тутунската индустрија во дневни-
от, неделниот и месечниот печат, како и во други списа-
нија, на радио и телевизија, по пат на филмски дијапози-
тиви, филмови, паноа, табли, налепници и други форми 
на странски и домашни реклами на јавни места, на обје-

кти и средства за превоз (сообраќај) по пат на светлечки 
реклами, книги, календари, облека, вклучувајќи и спон-
зорирање на спортски, културни, забавни и други јавни 
приредби и манифестации од страна на претпријатија 
или други правни лица кои се занимаваат со производс-
тво и продажба на тутунски производи.“ 

Се забранува индиректно рекламирање на тутун и 
тутунски производи што носат име на тутунски произ-
води, а не се тутунски производ. 

 
Член 4 

Во членот 5 бројот “16“ се заменува со бројот “18“. 
 

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

“Член 5-а 
Се забранува продажба на цигари во објектите кои 

се оддалечени од претшколските и школските воспит-
но-образовни установи на растојание помало од 50 ме-
три и во објектите кои се сместени во спортско-рекреа-
тивните површини. 

Се забранува продажба на тутунски производи на 
парче (по цигара), продажба преку автомати, места за 
самопослужување, како и продажба по нарачка.“ 

 
Член 6 

По членот 7 се додава нов член 7-а, кој гласи:  
 

“Член 7-а 
Правните и физичките лица кои произведуваат и 

вршат промет на тутун и тутунски производи се долж-
ни на писмено барање на инспекциските органи да да-
дат потребни информации за составот на производoт, 
согласно со закон.“ 

 
Член 7 

Членовите 9 и 10 се менуваат и гласат: 
 

“Член 9 
Со парична казна од 100.000 до 250.000 денари ќе 

се казни за прекршок претпријатие или друго правно 
лице, ако постапи спротивно на членовите 3, 4, 5, 5-а, 6 
и 7-а од овој закон. 

За прекршокoт од став 1 на овој член ќе се казни и 
одговорното лице во претпријатието или друго правно 
лице, со парична казна од 20.000 до 45.000 денари. 

 
Член 10 

Со парична казна од 5.000 до 15.000 денари ќе се 
казни за прекршок физичко лице ако пуши во просто-
рија каде што е забрането пушењето (член 2). 

За прекршокот од став 1 на овој член со парична 
казна од 5.000 денари, може да се казни физичко лице 
и на самото место на прекршокот.“ 

 
Член 8 

Претпријатијата или другите правни лица се долж-
ни да го усогласат своето работење според одредбите 
на овој закон во рок од седум месеци од денот на вле-
гувањето во сила на овој закон. 

 
Член 9 
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Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на обја-
вувањето во “Службен весник на Република Македонија“. 

L I GJ I 

PЁR NDYSHIMIN DHE PLOTЁSIMIN E LIGJIT 
PЁR MBOJTJE NGA PIRJA E DUHANIT 

 
Neni 1 

N[ Ligjin p[r mbrojtje nga pirja e 
duhanit (“Gazeta Zyrtare e Republik[s 
s[ Maqedonis[“ num[r 36/95) n[ nenin 2 
alineja 3 pas fjal[s ,,kulturore’’ 
shtohen fjal[t “dhe arg[tuese”.  

Pas alines[ 4 shtohet alineja e re 5, 
si vijon:  

“- teleferik dhe ski-ashensor[;” 
N[ alinen[ 5 e cila b[het aline 6, 

pas fjal[s “ushqim” shtohen fjal[t: 
“dhe internet-kafe”.  

N[ alinen[ 6 e cila b[het aline 7 pas 
fjal[ve: “lokale n[“ shtohen fjal[t: 
“organet shtet[rore, entet dhe 
institucionet dhe n[ organet e 
administrimit lokal  n[“.  

Pas alines[ 7 shtohet alineja e re 8 
si vijon:  

“- lokalet e p[rbashk[ta n[ nd[rtes[n 
e banimit dhe pjes[t e p[rbashk[ta n[ 
nd[rtes[n e banimit (dritare ndri]uese, 
ashensor[, kazan avulli t[ p[rbashk[t 
dhe ngjash[m) t[ p[rcaktuara me ligj.” 

Alineja e deritanishme 8 b[het aline 
9.  

 
Neni 2 

N[ nenin 3 paragrafi 1 pas fjal[s 
“vendos” shtohen fjal[t: “n[ vend t[ 
duksh[m” .  

N[ paragrafin 2 pas fjal[ve “vendosja 
e” shtohen fjal[t: “n[ vend t[ duksh[m 
n[“.  

 
Neni 3 

Neni 4 ndryshon si vijon:  
“Ndalohet reklamimi i cigareve dhe 

shenjave mbrojt[se t[ cigareve dhe 
industris[ s[ duhanit n[ shtypin ditor, 
javor dhe mujor si dhe n[ revista t[ 
tjera, radio dhe televizion, p[rmes 
diapozitiveve filmike,  filmave, 
panove, tabelave, tiketave dhe formave 
tjera t[ reklamave n[ vende publike, n[ 
objekte dhe mjete p[r transport 
(komunikacion) p[rmes reklamave 
ndri]uese, librave, kalendar[ve, 
veshjeve, duke p[rfshir[ edhe 
sponzorimin e shfaqjeve sportive, 
kulturore, arg[tuese etj. dhe 
manifestimeve tjera publike nga ana e 
nd[rmarrjeve ose personave tjer[ 
juridik t[ cil[t merren me prodhimin  
dhe shitjen e prodhimeve t[ duhanit.” 

Ndalohet reklamimi i t[rthort[ i 
duhanit dhe prodhimeve t[ duhanit q[ 
bartin emrat e prodhimeve t[ duhanit, 
nd[rkaq nuk jan[ prodhime t[ duhanit. 

  
Neni 4 

N[ nenin 5 numri “16” z[vend[sohet me 
numrin “19”. 

 
Neni 5 

Pas nenit 5 shtohet nen i ri 5-a si 
vijon:  

 
“Neni 5-a 

Ndalohet shitja e cigareve n[ 
objektet q[ jan[ larg enteve 
parashkollore, enteve edukative-
arsimore n[ distanc[ m[ t[ vog[l se 50 
metra dhe n[ objektet e vendosura n[ 
sip[rfaqet sportive-rekreative.  

Ndalohet shitja e prodhimeve t[ 
duhanit me cop[ (p[r nj[ cigare), 
shitja p[rmes automat[ve, vendeve p[r 
vet[sh[rbim si dhe shitja me porosi.” 

 
Neni 6 

Pas nenit 7 shtohet nen i ri 7-a, si 
vijon: 

 
“Neni 7-a 

Personat juridik dhe fizik t[ cil[t 
prodhojn[ dhe b[jn[ qarkullimin e 
duhanit dhe prodhimeve t[ duhanit, jan[ 
t[ obliguesh[m q[ me k[rkes[ t[ 
organeve inspektuese t[ japin informata 
t[ nevojshme p[r p[rb[rjen e prodhimit, 
n[ harmoni me ligjin.” 

 
Neni 7 

Nenet 9 dhe 10 ndryshojnë si vijon:  
 

“Neni 9 
Me d[nim n[ t[ holla prej 100.000 

deri 250.000 denar[ do t[ d[nohet p[r 
kund[rvajtje nd[rmarrja ose personi 
tjet[r juridik, n[se vepron n[ 
kund[rshtim me nenet 3, 4, 5, 5-a, 6 
dhe 7-a t[ k[tij ligji.  

P[r kund[rvajtje nga paragrafi 1 i 
k[tij neni, do t[ d[nohet edhe personi 
p[rgjegj[s n[ nd[rmarrje ose personi 
tjet[r juridik, me d[nim n[ t[ holla 
prej 20.000 deri 45.000 denar[.  

 
Neni 10 

Me d[nim n[ t[ holla prej 5.000 deri 
15.000 denar[ do t[ d[nohet p[r 
kund[vajtje personi fizik n[se pi duhan 
n[ lokal ku [sht[ e ndaluar pirja e 
duhanit  (neni 2).  

P[r kund[rvajtje nga paragrafi 1 i 
k[tij neni me d[nim n[ t[ holla prej 
5.000 denar[, personi fizik mund t[ 
d[nohet n[ vendin e kund[rvajtjes.” 

 
Neni 8 

Nd[rmarrjet ose personat tjer[ 
juridik jan[ t[ detyruar ta 
harmonizojn[ pun[n e vet sipas 
dispozitave t[ k[tij ligji n[ afat prej 
shtat[ muajsh nga dita e hyrjes n[ fuqi 
t[ k[tij ligji.  

 
Neni 9 

Ky ligj hyn n[ fuqi dit[n e tet[ nga 
dita e shpalljes n[ “Gazet[n Zyrtare t[ 
Republik[s s[ Maqedonis[“.  

___________ 
1532. 

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

 
У  К  А  З 

ЗА  ПРОГЛАСУВАЊЕ НА  ЗАКОНОТ ЗА  ИЗМЕНУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ ЗА РАДИОДИФУЗНАТА ДЕЈНОСТ 

 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

радиодифузната дејност, 
што Собранието на Република Македонија го донесе 

на седницата одржана на 16 октомври 2003 година. 
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    Бр. 07-5150/1                           Претседател 

16 октомври 2003 година      на Република Македонија, 
        Скопје                           Борис Трајковски, с.р. 
 
                                 Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

м-р Никола Поповски, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  ЗА РАДИОДИФУЗНАТА 

ДЕЈНОСТ 
 

Член 1 
Во Законот за радиодифузната дејност (“Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 20/97), во членот 
75 ставот 4 се менува и гласи: 

“Во сметката за наплата на електричната енергија, 
износот на радиодифузната такса се искажува во делот 
на ангажирана моќност.“ 

 
Член 2 

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

___________ 
 

L I GJ I 

PЁR NDRYSHIMIN E LIGJIT 
PЁR VEPRIMTARI RADIODIFUZIVE 

 
Neni 1 

N[ Ligjin p[r veprimtari 
radiodifuzive (“Gazeta Zyrtare e 
Republik[s s[ Maqedonis[“ num[r 20/97), 
n[ nenin 75 paragrafi 4 ndryshohet si 
vijon: 

"N[ llogarin[ p[r pages[n e energjis[ 
elektrike, shuma  e taks[s 
radiodifuzive shprehet n[ pjes[n e 
fuqis[ s[ angazhuar." 

 
Neni 2 

Ky Ligj hyn n[ fuqi dit[n e tet[ nga 
dita e shpalljes n[ "Gazet[n Zyrtare t[ 
Republik[s s[ Maqedonis[". 

1533. 
Врз основа  на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003),  Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 20 октом-
ври 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА НАЦИОНАЛНАТА МЕЃУСЕКТОРСКА  

КОМИСИЈА ЗА ХИВ/СИДА 
 

1. Од должноста членови на Националната меѓу-
секторска комисија за ХИВ/СИДА се разрешуваат: 

- Вукељ Ваљдета, 
- Сузана Пешева. 
2. За членови на Националната меѓусекторска ко-

мисија за ХИВ/СИДА се именуваат: 
- Сузана Пешева, раководител на Одделение за за-

штита и згрижување на социјално исклучени лица во 
Секторот за социјална заштита во Министерството за 
труд и социјална политика, 

- Натка Пачовска, претставник од Невладината ор-
ганизација “Доверба“. 

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

 
         Бр. 17-1506/5                   Претседател на Владата 
20 октомври  2003 година      на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1534. 

Врз основа  на член 100 став 2 од Законот за култу-
рата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
31/98 и 49/2003),  Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 20 октомври 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ 
И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДОМOT 
 НА КУЛТУРАТА “НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ“  

КРУШЕВО 
 

1. Од должноста претседател и членови на Управ-
ниот одбор на Домот на културата “Наум Наумовски - 
Борче“ - Крушево се разрешуваат: 

а) претседателот 
- Никола Јовановски, 
б) членовите: 
- Живко Талески, 
- Кире Христоски, 
- Стерјо Николоски, 
- Мирјана Проеска. 
2. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Домот на културата “Наум Наумовски - Борче“ - Кру-
шево се именуваат: 

а) за претседател  
- Христаки Порчу, доктор по ветеринарна медицина, 
б) за членови: 
- Борис Костовски, 
- Стефан Николовски, 
- Флора Илиевска, дипл. економист. 
Од редот на вработените  
- Мирјана Проеска, библиотекар. 
3. Ова  решение влегува во сила со  денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
         Бр. 17-4412/2                   Претседател на Владата 
20 октомври  2003 година      на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1535. 
Врз основа  на член 8 од Законот за слободни еко-

номски зони (“Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 56/99, 41/2000 и 6/2002),  Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 20 октомври 2003 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА 
СЛОБОДНИ ЕКОНОМСКИ ЗОНИ-СКОПЈЕ 

 
1. Златко Христовски се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на Дирекцијата за слободни 
економски зони - Скопје, поради заминување на друга 
должност. 

2. За член на Управниот одбор на Дирекцијата за 
слободни економски зони - Скопје се именува Саша 
Андоновски, адвокат од Скопје. 

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

 
         Бр. 17-4462/2                   Претседател на Владата 
20 октомври  2003 година      на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1536. 
Врз основа  на член 100 став 2 од Законот за култу-

рата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
31/98 и 49/2003),  Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 20 октомври 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

НА НАРОДНИОТ МУЗЕЈ - СТРУГА 
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1. Од должноста претседател и членови на Управни-
от одбор на Народниот музеј - Струга се разрешуваат: 

а) претседателот 
- Митре Ангелкоски, 
б) членовите: 
- Ромео Деребан, 
- Антон Чакар, 
- Ристо Јаневски, 
- Мирјана Милева. 
2. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Народниот музеј - Струга се именуваат: 
а) за претседател 
- Наум Паноски, виш кустос во Музејот, 
б) за членови: 
- Дуке Стојаноски, професор, 
- Миџаит Положани, историчар на уметност, 
- Драган Ѓорески, дипл. електро инженер. 
Од редот на вработените  
- Зоран Јулоски, кустос археолог. 
3. Ова  решение влегува во сила со  денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
         Бр. 17-4474/2                   Претседател на Владата 
20 октомври  2003 година      на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1537. 
Врз основа  на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
31/98 и 49/2003),  Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 20 октомври 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА НАРОДНАТА 

БИБЛИОТЕКА “ВАНЧО ПРКЕ“ - ВИНИЦА 
 

1. Стојка Стојменова се разрешува од должноста 
вршител на должноста директор на Народната библио-
тека “Ванчо Прке“ - Виница. 

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

 
         Бр. 17-4539/2                   Претседател на Владата 
20 октомври  2003 година      на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
1538. 

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-
рата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 20 октомври 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ НА 
ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА  МЛАДИТЕ  

ШТИП 
 
1. Марјан Сандев се разрешува од должноста врши-

тел на должноста директор на Домот на младите – 
Штип. 

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

 
  Бр. 17-4541/2      Претседател на Владата 

20 октомври 2003 година       на Република Македонија, 
       Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1539. 

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-
рата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 20 октомври 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА  ДИРЕКТОР  НА  МУЗЕЈОТ НА 

ТЕТОВСКИОТ КРАЈ – ТЕТОВО 
 
1. Среќко Јовановски  се разрешува од должноста 

вршител на должноста директор на Музејот на Тетов-
скиот крај – Тетово. 

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

 
  Бр. 17-4543/2      Претседател на Владата 

20 октомври 2003 година       на Република Македонија, 
       Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1540. 

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-
зација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2000 и 44/2002) и член 13 од Законот за внатрешни 
работи („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 19/95, 55/97, 38/2002 и 33/2003), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 20 октом-
ври 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА УПРАВАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ 
 
1. Д-р Зоран Верушевски се разрешува од должно-

ста директор на Управата за безбедност и контраразуз-
навање. 

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

 
  Бр. 17-4572/1      Претседател на Владата 

20 октомври 2003 година       на Република Македонија, 
       Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1541. 

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/96, 6/2002 и 40/2003), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 20 октомври 
2003 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕ-
ЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

СКОПЈЕ 
 
1. Дарко Бабамов се разрешува од должноста дире-

ктор на Јавното претпријатие за стопанисување со 
станбен и деловен простор на Република Македонија – 
Скопје. 

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

 
  Бр. 17-4573/1      Претседател на Владата 

20 октомври 2003 година       на Република Македонија, 
       Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1542. 

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-
рата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 20 октомври 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА МЛАДИТЕ – ШТИП 
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1. За вршител на должноста директор на Домот на 
младите – Штип, се именува Бошко Симоновски, еко-
номист, стручен соработник во Домот. 

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

 
  Бр. 17-4581/1      Претседател на Владата 

20 октомври 2003 година       на Република Македонија, 
       Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1543. 

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-
рата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 20 октомври 2003 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕ-
КТОР НА МУЗЕЈОТ НА ТЕТОВСКИОТ КРАЈ - ТЕТОВО 

 
1. За вршител на должноста директор на Музејот на 

Тетовскиот крај - Тетово се именува Велимир Цвета-
новски, дипл. историчар на уметноста со археологија, 
кустос во Музејот. 

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

 
  Бр. 17-4582/1      Претседател на Владата      

20 октомври 2003 година       на Република Македонија, 
             Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1544. 

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-
рата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 20 октомври 2003 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИ-
РЕКТОР НА НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА “ВАНЧО  

ПРКЕ“-ВИНИЦА 
 
1. За вршител на должноста директор на Народната 

библиотека “Ванчо Прке“ - Виница се именува Трајче 
Николов, дипл. професор за одделенска настава, биб-
лиотекар во Библиотеката. 

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

 
Бр. 17-4583/1                     Претседател на Владата      

20 октомври 2003 година      на Република Македонија, 
          Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1545. 

Врз основа на член 6 од Законот за Агенцијата на 
Република Македонија за управување со средства 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
70/2001), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 20 октомври 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА АГЕНЦИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СРЕДСТВА - СКОПЈЕ 
 
1. За член на Управниот одбор на Агенцијата на Ре-

публика Македонија за управување со средства - Скопје, 
се именува Менде Мицевски, раководител на Одделение 
во Секторот за трезор во Министерството за финансии. 

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

 
Бр. 17-4584/1                     Претседател на Владата      

20 октомври 2003 година      на Република Македонија, 
          Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1546. 

Врз основа на член 29 од Законот за основање на 
Јавно претпријатие Македонска радио телевизија 
(“Службен весник на Република Македонија бр. 6/98), 
член 92 од Законот за радиодифузна дејност (“Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 20/97) и член 36 
став 6 од Законот за Владата на Република Македонија 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 20 октомври 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ НА 
ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО РАДИОДИ-
ФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО РА-
ДИО ГОСТИВАР (РО РАДИО СТАНИЦА) - ГОСТИВАР 

 
1. Идает Елмази, се разрешува од должноста врши-

тела на должноста директор на Јавното радиодифузно 
претпријатие на локално ниво Радио Гостивар (РО Ра-
дио станица) - Гостивар. 

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

 
Бр. 17-4592/1                     Претседател на Владата      

20 октомври 2003 година      на Република Македонија, 
          Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1547. 

Врз основа на член 29 од Законот за основање на 
Јавно претпријатие Македонска радио телевизија 
(“Службен весник на Република Македонија бр. 6/98), 
член 92 од Законот за радиодифузна дејност (“Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 20/97) и член 36 
став 6 од Законот за Владата на Република Македонија 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 
и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 20 октомври 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИ-
РЕКТОР НА ЈАВНОТО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИ-
ЈАТИЕ НА  ЛОКАЛНО НИВО РАДИО ГОСТИВАР  

(РО РАДИО СТАНИЦА) - ГОСТИВАР 
 
1. За вршител на должноста директор на Јавното ра-

диодифузно претпријатие на локално ниво Радио Го-
стивар (РО Радио станица) - Гостивар се именува На-
гиб Јонузи. 

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

 
Бр. 17-4593/1                     Претседател на Владата      

20 октомври 2003 година      на Република Македонија, 
          Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1548. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на 
Република Македонија (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003) и член 3 од Одлуката 
за образување Меѓуресорска државна комисија за борба 
против недозволеното производство, трговија и злоупо-
треба на дрога (“Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 50/2003), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 20 октомври 2003 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА МЕЃУРЕСОРСКАТА ДРЖАВНА КОМИСИЈА 
ЗА БОРБА ПРОТИВ НЕДОЗВОЛЕНОТО ПРОИЗ-
ВОДСТВО, ТРГОВИЈА И ЗЛОУПОТРЕБА НА ДРОГА 
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1.  За претседател и членови на Меѓуресорската др-
жавна комисија за борба против недозволеното произ-
водство, трговија и злоупотреба на дрога се именуваат: 

а) за претседател 
- Иван Тулевски, доктор на медицина,  
б) за членови: 
- Емини Исмет, началник на Секторот за НТ со дро-

га при Одделот за криминалистичка полиција во Мини-
стерството за внатрешни работи, за негов заменик Ви-
доја Ѓорѓески, началник на Одделението во Секторот 
за недозволена трговија со дрога во Министерството за 
внатрешни работи,  

- Боро Бабиќ, помошник директор на Секторот за 
контрола и истраги при Царинската управа - Министерс-
тво за финансии,  

- Роза Перушовска, советник за системски прашања 
и наставна технологија во Бирото за развој во образова-
нието,  

- Татјана Петрушевска, раководител на Одделе-
нието за медицинско снабдување со лекови, опојни 
дроги и отрови во Министерството за здравство,  

- Ристо Чивчиев, директор на Државниот инспекто-
рат за земјоделство,  

- Емилијан Станковиќ, раководител на Сектор за 
нормативно и материјално-финансиски работи во 
Агенцијата за млади и спорт,  

- Љупчо Арсовски, државен советник и координа-
тор на областа за конзуларни работи во Министерство-
то за надворешни работи,  

- Фросина Тасевска, раководител на Одделение за 
европска интеграција во Секторот за европска интегра-
ција и меѓународно правна соработка во Министерс-
твото за правда,  

- Сузана Пешева, раководител на Одделение за за-
штита и згрижување на социјално исклучените лица во 
Секторот за социјална заштита во Министерството за 
труд и социјална политика. 

2. Со именувањето на претседателот и членовите на 
Комисијата на досегашниот претседател, заменик на 
претседателот и членовите на оваа комисија им преста-
нува мандатот. 

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

 
  Бр. 17-3628/11                  Претседател на Владата      

20 октомври 2003 година       на Република Македонија, 
              Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 
1549. 

Врз основа на член 28 од Законот за домување 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
21/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 14.07.2003 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНОВИ 
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА 

ЗА 2003 ГОДИНА 
 

I 
Со оваа програма се уредува изградбата и одржува-

њето на станбени згради и станови во сопственост на 
Република Македонија за 2003 година. 

 
II 

ИЗГРАДБА НА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ И СТАНОВИ 
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Со оваа програма е опфатена изградбата на: 
- Довршување на објекти во градба од претходни 

годишни програми; 
- Довршување на објекти кои започнале во припре-

ма во претходни програми; 

- Довршување на Проект F/Р 1340 на Советот на 
Европа-Фонд за социјален развој за изградба на соци-
јални станови. 

Во Програмата се дадени физички и финансиски 
показатели на објектите со станбен и деловен простор. 

За организирање и реализација на истата се задол-
жува Јавното претпријатие за стопанисување со стан-
бен и деловен простор на Република Македонија. 

Од вкупно изградените станови, 25% ќе бидат на-
менети за социјално загрозени лица – станбено необез-
бедени, согласно со член 30 од Законот за домување. 

Согласно Законот за задолжување на Република Ма-
кедонија кај Банката за развој при Советот на Европа по 
Договорот за заем по „Проект за изградба на станови 
кои ќе се издаваат на лица со ниски примања“ („Сл. вес-
ник на РМ“ бр. 41/2000) ќе бидат довршени со градба 
669 стана во шест градови во Република Македонија. 

Одреден број на станови ќе бидат наменети за спро-
ведување на Законот за денационализација, за припад-
ниците на безбедносните сили и именуваните носители 
на јавни функции чие место на живеење не е Скопје, а 
локациите за оваа намена ќе бидат обезбедени со доде-
лување на земјиштето на Јавното претпријатие, кое 
според евиденцијата на Геодетска управа е во сопстве-
ност на РМ, а Јавното претпријатие има право на кори-
стење по основ на претходни постапки за расчистување 
на истите локации. 

Останатите станови ќе се распределат, односно 
продадат на младите брачни двојки станбено необезбе-
дени, со давање можност за поволни услови за купува-
ње на стан со 50% учество, а остатокот на одложено 
плаќање на 15 години со каматна стапка од 8,4%. 

Со ова Програмата не се исцрпува, односно останува 
отворена и за утврдувањето на основите за изготвување 
на оваа програма претставува директна реализација на 
обврските утврдени во погоре цитираните закони. 

 
I. Оценка за состојбите во изградбата на станбен и 

деловен простор во текот на 2003 година 
I. Физички показатели 
I.1. Довршување на објекти во градба од претходни 

годишни програми 
Јавното претпријатие за стопанисување со станбен 

и деловен простор на Република Македонија на терито-
рија на Републиката во текот на 2002-та година и пред 
тоа има започнато вкупно 36 објекти со 1.511 стана со 
вкупна површина од 92.626,52 м2, деловен простор со 
површина од 4.491,18 м2, гаражи со површина од 
1.018,01 м2 и 1.029 подруми наменети за продажба со 
површина од 6.590,78 м2. 

Завршување и предавање во употреба на објекти се 
предвидува во 2003 година, односно во почетокот на 
2004 година. 

Објектите во градба од претходните годишни про-
грами се дадени во прилог бр. 1 кој е составен дел на 
оваа програма. 

I.1.1. Светски Бизнис Центар (WTC) – Скопје 
Се гради, реконструира, доградува и надградува 

над „Секција 8“ во Градски трговски центар – Скопје. 
Вкупната површина на објектот од ниво – 8,35 м. до 
ниво +38,25 м. изнесува 20.794,91 м2. 

Објектот е изведен во карабина и  до крајот на 1999 
година е завршена фасадата. 

Реален рок за целосно завршување на објектот со 
сите фази се очекува во 2004 година. 

I.2. Довршување на објекти кои започнале во при-
према од претходни годишни програми 

Со Програмата за изградба на станбен простор на 
територијата на РМ за 2003 година се предвидени 30 
објекти со 1182 стана со вкупна површина од 72.087,13 
м2, деловен простор со површина од 8.802,03 м2, гара-
жи со површина од 1.350,00 м2 и 1.054 подруми со по-
вршина од 6.633,85 м2. Овие објекти се започнати во 
припрема од претходни годишни програми. 

Доколку има поволни понуди од градежните прет-
пријатија во Република Македонија на станови кои се 
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веќе изградени, а непродадени, ќе се пристапи со откуп 
на овие станови. 

Таму каде што има поволни можности за реализа-
ција на урбанистичките планови за надградба и доград-
ба на веќе постоечките објекти, Јавното претпријатие 
ќе се вклучи и во таква градба по основ на директна 
спогодба. 

Исто така, каде што има поволни економски пока-
затели, Јавното претпријатие ќе пристапи кон откуп на 
локации од правни и физички лица. 

Одреден број на локации ќе бидат реализирани со 
соинвеститорство. 

Довршување на објектите кои започнале во припре-
ма од претходни програми се дадени во прилог бр. 2 
кој е составен дел на оваа програма. 

I.3. Довршување на Проект F/P 1340 на Советот на 
Европа – Фонд за социјален развој за изградба на соци-
јални станови 

Се предвидува довршување на 14 објекти со 669 
станови со површина од 40.718,07 м2 и 669 подруми со 
површина од 4.829,69 м2 кои ќе бидат завршени до кра-
јот на 2003 година и почетокот на 2004 година. 

Проектот F/P 1340 на Советот на Европа – Фонд за 
социјален развој за изградба на социјални станови го 
реализира Министерството за транспорт и врски преку 
Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и 
деловен простор на Република Македонија. 

Прегледот на објекти што се довршуваат од Прое-
ктот F/P 1340 на Советот на Европа – Фонд за соција-
лен развој за изградба на социјални станови даден во 
прилог бр. 3 кој е составен дел на оваа програма. 

Рекапитулар на предвидената станбена изградба ко-
ја се очекува да се одвива во текот на 2003 година 
претставуваат: 3.362 стана со вкупна површина од 
205.431,72 м2, деловен простор со површина од 
13.293,21 м2, гаражи со површина 2.368,01 м2 и 2.752 
подруми со површина од 18.054,32 м2. 

Рекапитуларот на предвидената станбена изградба е 
даден во прилог бр. 4 кој е составен дел на оваа програма. 

 
II. Финансиски показатели со динамика на реализа-

ција на објектите и средствата 
II.1. Финансиски показатели за довршување на об-

јектите во градба од претходни програми 
- Вкупно чинење на објектите во градба од пора-

нешните програми изнесува 48.026.446 ЕУР, во денар-
ска противвредност по среден курс на Народна банка. 
Досегашните вложувања во овие објекти изнесува 
20.237.633 ЕУР, а потребни средства за нивно целосно 
завршување изнесуваат 27.788.813 ЕУР. Бидејќи некои 
од објектите ќе се довршат во текот на 2004 год., 
средствата потребни за реализација само во 2003 годи-
на изнесуваат 26.070.524 ЕУР. Објектите се во фаза на 
градба и се очекува нивно квалитетно довршување и 
давање во употреба во 2003 година, односно почетокот 
на 2004 година. 

II.1.1. Финансиски показатели за објект Светски 
бизнис центар – Скопје (Преглед бр. 1) 

 
Досегашни вложувања 

                                                              Табела 1 

Вид на работа 

Вложувања 
во ЕВРА на 
ЈП ССДП 

на РМ 
Проценета вредност на секција 8 на ко-
та -5,90; -7,00 и -8,35, кои што не треба 
да биде предмет на продажба и остану-
ва во функција при експлоатација на 
објектот и со неа ќе стопанисува ЈП 

1.272.782 

Проценета вредност на секција 8 над 
кота -3,50 4.647.980 
Проектна документација 511.849 
Градежно-занаетчиски работи 3.295.740 
Исплатени средства за раскинување 1.689.525 

на Договорот за соинвеститорство со 
ЈУКАН 

1.633.872 

Вкупно досегашни вложувања: 13.051.748 
 
Потребни средства за ставање на објектот во употреба 
 
Потребните средства за довршување на објектот 

(без опрема и ентериер) според тендерската документа-
ција изготвена од страна на Јавното претпријатие во 
1999 година се во висина од 9.398.031 ЕВРА, а стру-
ктурата на потребните средства е како што следува: 

 

Вид на работа 
Износ во 

ЕВРА 
Градежно-занаетчиски работи, водовод и 
канализација 

2.795.514 

Машински инсталации 3.425.656 
Електро инсталации 3.176.861 
Вкупно средства за довршување на објектот: 9.398.031 

 
Се вкупно чинење на објектот (табела 1+табела 2) 22.449.779 

 
Вкупната вредност на објектот утврдена врз основа 

на исплатените средства за извршени работи и тендер-
ската документација за предвидените, а сé уште неиз-
вршени позиции (без ентериер и опрема) по проектот 
изнесува 22.449.779,00 ЕУР. 

II.2. Финансиски показатели за довршување на об-
јекти кои се започнати во припрема од претходни го-
дишни програми 

Вкупното чинење на објектите кои се започнати во 
припрема од претходни годишни програми изнесува 
18.400.398 ЕУР.  Досега во припремни работи за овие 
објекти Јавното претпријатие има вложено средства во 
висина од 284.107 ЕУР. За нивно целосно завршување 
потребни се средства во висина од 18.118.291 ЕУР. Ме-
ѓутоа, бидејќи објектите ќе се градат во период 2003-
2004 година, во текот на 2003 година се очекува да се 
вложат средства во износ од 8.557.726 ЕУР. 

 
II.3. Финансиски показатели за реализација на Про-

ектот Ф/П 1340 на Советот на Европа – Фонд за соција-
лен развој за изградба на социјални станови 

 
Вкупно чинење на објектите предвидени за довр-

шување, односно становите, изнесува 22.187.465 ЕУР. 
Досегашните вложувања на Јавното претпријатие за 

овие објекти изнесуваат 3.561.927 ЕУР, така што вкуп-
но потребни средства за довршување на објектите из-
несуваат 18.625.537 ЕУР. Бидејќи некои од објектите 
ќе се довршат во текот на 2004 година, средствата по-
требни за реализација само во 2003 година изнесуваат 
12.655.635 ЕУР. 

Согласно Законот за задолжување на Република 
Македонија кај Банката за развој при Советот на Евро-
па по Договорот за заем по „Проект за изградба на ста-
нови кои ќе се издаваат на лица со ниски примања“ 
(„Сл. весник на РМ“ бр. 41/2000) 30.000.000 ДЕМ од-
носно околу 15.000.000 EUR се финансираат во вид на 
заем од Банката за развој при Советот на Европа. 

 Досега се добиени две транши од заемот во висина 
од 8.800.000 ЕУР. Останува во наредните транши да се 
искористи останатиот заем во висина од 6.200.000 ЕУР. 

Треба да се напомене дека објектите во Прилеп К-5 
лам Б и В, во Штип Б-17, Сењак -3, во Гевгелија Блок 
А ламела 1 и 2, во Струмица објект на ул. „Ѓорѓи Васи-
лев“ се изградени од средствата од овој заем и се пу-
штени во употреба, а исто така откупени се 13 стана во 
Скопје од фирмата ДПТУ Кастело, Едмонд и други 
ДОО Скопје. 

Рекапитуларот на финансиски средства е даден во 
прилог бр. 5 кој е составен дел на оваа програма. 
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III. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
ИЗГРАДБА НА  СТАНБЕН ПРОСТОР НА ТЕРИТОРИЈАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003-ТА ГОДИНА 
 
За реализација на програмата во 2003 година вкуп-

но потребни средства се во висина од 47.283.885 ЕУР. 
Финансиските средства ќе се обезбедат од следните 

извори на финансирање: 
 
III.1. Приходи од ануитети за 2003 година на прода-

дени станови со одложено плаќање на 15 години. 
Приспеани ануитети за 12 месец 2002 година се 

13.748.530,00 денари односно 225.386 ЕУР 
225.386 ЕУР  х 12 месеци х 85%........ 2.298.937 ЕУР 

                         Вкупно III.1.         2.298.937 ЕУР 
 
III.2. Приходи од закупнина на станбен и деловен 

простор за 2003 година за проширување на материјал-
ната основа. 

Очекувана фактурирана станарина за 2003 година, 
80.879.000,00 денари. 

Очекувана наплатена станарина за 2003 година,  
16.176.000,00 денари односно (265.176 ЕУР) 

Очекувана фактурирана закупнина за 2003 година, 
248.800.000,00 денари односно (4.078.688 ЕУР) 

Станарина 265.176 ЕУРх25%...............    66.294 ЕУР 
закупнина 4.078.688 ЕУРх15%............   611.803 ЕУР 

                                      Вкупно III.2.        678.097 ЕУР 
II.3. Преостанати транши од Заемот од Банката за 

развој при Советот на Европа. 
Согласно Законот за задолжување на Република 

Македонија кај Банката за развој при Советот на Евро-
па по Договорот за заем по „Проект за изградба на ста-
нови кои ќе се издаваат на лица со ниски примања“ 
(„Сл. весник на РМ“ бр. 41/2000) 30.000.000 ДЕМ од-
носно околу 15.000.000 ЕУР се финансираат во вид на 
заем од Банката за развој при Советот на Европа. Досе-
га се искористени две транши во висина од 8.800.000 
ЕУР. Останува да се искористат со наредните транши 
уште 6.200.000 ЕУР. 

 
Заем од Банката за развој при Советот на Европа 
                                                             6.200.000 ЕУР 
              Вкупно III.3.   6.200.000 ЕУР 
 
III.4. Од аванси дадени на градежна оператива 
Вкупните непокриени аванси дадени на градежната 

оператива во минатите години се значително намалени 
во однос на програмите за 1997, 1998 и 1999 година и из-
несуваат = 746.746 ЕУР 

и за истите градежната оператива има обврска 
за довршување на објектите (одработување на 
однапред примените средства) и тие на крај  
на 2003 година треба да изнесуваат 0,00 ЕУР 
   Вкупно III.4.      746.746 ЕУР 
III.5. Од продажба на непродадени станови, деловен 

простор, гаражи и подруми во објекти во градба 
Вкупна пазарна вредност 28.134.245 ЕУР 
50% учество при продажба 14.067.123 ЕУР 
За градба се наменуваат 85% од собраните средства 
14.067.123 ЕУР х 85%........................ 11.957.054 ЕУР 
   Вкупно III.5. 11.957.054 ЕУР 
 
III.6. Од продажба на непродадени станови, деловен 

простор, гаражи и подруми од претходни годишни про-
грами (залиха) 

Вкупна пазарна вредност 6.051.864 ЕУР 
50% учество при продажба 3.025.932 ЕУР 
За градба се наменуваат 85% од собраните средства 
3.025.932 ЕУР х 85%........................... 2.572.042 ЕУР 
   Вкупно III.6.  2.572.042 ЕУР 
 
III.7. Од продажба на дел од станови, деловен про-

стор, гаражи и подруми во објекти кои биле во припре-
ма од претходни програми 

Вкупна пазарна вредност 18.627.809 ЕУР 

Да се продадат 40% ......... 7. 451.123 ЕУР 
50% учество при продажба 3.725.562 ЕУР 
За градба се наменуваат 85% од собраните средства 
3.725.562 ЕУР х 85%........................... 3.166.728 ЕУР 
   Вкупно III.7.   3.166.728 ЕУР 
 
III.8. Од наплата на утужени предмети по основ на 

дадени позајмици на правни лица 
Вкупно дадени позајмици 227.949.338,00 ден. 
Реална очекувана наплата за 2003 год. 165.709.338,00 

ден. т.е. 2.694.461 ЕУР............................... 2.694.461 ЕУР 
   Вкупно III.8.   2.694.461 ЕУР 
 
III.9. Од наплата на позајмица дадена на Фондот за 

стокови резерви 
Вкупно позајмица 211.000.000,00 ден. т.е. 3.430.894 ЕУР 
                 3.430.894 ЕУР 
   Вкупно III.9.       3.430.894 ЕУР 
 
III.10. Средства од Буџетот на РМ за 2003 година 

99.028.768,00 денари, односно 1.623.422 ЕУР  1.623.422 ЕУР 
   Вкупно III.10.      1.623.422 ЕУР 
 

III.11. Oд поволни банкарски кредити; 
III.12. Од ануитети кои ќе приспеат во текот на 

2003 година за станови, деловен простор, гаражи и по-
друми во објекти кои ќе се завршат со градба во текот 
на 2003 година. 

III.13. Од продажба на државни станови, деловен 
простор и подруми; 

III.14. Средства од стечајната маса на АЛМАКО 
Банка; 

III.15. Приходи од продажба на станови на залиха 
во Ресен, во објект даден на стопанисување на Јавното 
претпријатие од страна на Агенцијата за приватизација 
на општествен капитал. 

 
Извори на финансирање  (ЕУР) 
III.1 2.298.937 
III.2 678.097 
III.3 6.200.000 
III.4 746.746 
III.5 11.957.054 
III.6 2.572.042 
III.7 3.166.728 
III.8 2.694.461 
III.9 3.430.894 
III.10 1.623.422 
                                         ВКУПНО 35.368.381 

 
Потребни средства за 
реализација на Програмата за 
изградба за 2003 година 47.283.885 ЕУР 
Очекувани приходи од извори на 
финансирање за реализација на 
Програмата за изградба за 2003 
година од III.1 до III.10 35.368.381 ЕУР 
Останати потребни средства 11.915.504 ЕУР 

Останатите потребни средства за реализација на 
Програмата за изградба за 2003 година во висина од 
11.915.504 ЕУР ќе се обезбедат од Извори на средства 
предвидени од точка III.11 до точка III.15. 

- Потребните средства во висина од 9.398.031 ЕУР 
за довршување на Светски Бизнис Центар Скопје ќе се 
обезбедат на следниот начин: 

- Објектот треба да добие статусна форма во експло-
атација, и ако истиот не се продаде туку се издава под 
закуп (за што треба да се изјасни Владата на Република 
Македонија) средствата ќе се обезбедат од поволни бан-
карски кредити, а до колку се продава тогаш средствата 
ќе се обезбедат со продажба во тек на градба. 

НАПОМЕНА: Реализацијата на оваа програма ќе 
биде селективна во зависност од приливите на средства 
од предвидените извори на средства, како и према по-
кажаниот интерес за купување на станови во градба 
(пазарните услови на соодветна локација). 

 
IV 
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ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ И СТАНОВИ 
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Mинистерството за транспорт и врски со Програма-

та ги насочува основите за обезбедување средства за 
одржување на станбените згради и станови во сопстве-
ност на Република Македонија со намера истите да ги 
пласира во одржувањето на станбените згради и стано-
ви во сопственост на Република Македонија. 

Имено, се работи за одржување на станбениот фонд 
во сопственост на Република Македонија кој согласно 
Законот за стопанисување со станбен и деловен про-
стор на Република Македонија е доделен на стопанису-
вање на Јавното претпријатие за стопанисување со 
станбен и деловен простор на Република Македонија.  

За одбележување е тоа што со Законот за продажба 
на становите во општествена сопственост („Сл. весник 
на СРМ“ бр. 36/90 и „Сл. весник на РМ“ бр. 62/92) е 
овозможено носителите на станарско право истите да 
ги откупува со што и отпочна сопственичката транс-
формација во оваа област. 

Пред донесувањето на овој закон вкупниот број на 
станови во општествена сопственост изнесуваат повеќе 
од 49.271 стан со кои во тоа време стопанисуваа тогаш-
ните СИЗ-за становање. 

Програмата особено содржи: 
- Оцена на состојбата во врска со одржувањето на 

станбените згради и станови; 
- Финансиски средства за одржување на станбените 

згради и становите; 
- Мерки за обезбедување подобри услови за дому-

вање во постојните станбени згради и станови; 
- Определување елементи за утврдување висината 

на закупнината и продажната цена на становите; 
- Други работи во врска со станбените згради и ста-

новите во сопственост на Република Македонија. 
Средствата за инвестиционо одржување се обезбе-

дуваат од делот на наплатена закупнина која е утврде-
на со посебна одлука. 

Со исклучок за закупнината, во оваа програма не се 
опфатени можните додатни извори на средства, како 
што е тоа речено со Законот, заради фактот што во Бу-
џетот за 2003-та година, таква ставка не е предвидена. 
Секои додатни извори на средства кои ќе бидат наме-
нети за одржување на станбените згради и станови ка-
ко што се донации, фондации и слично ќе бидат вклу-
чени во реализацијата на својата намена. 

За реализација на оваа програма ќе се грижи Јавно-
то претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија.  

 
IV.I. Oцена за состојбите 
Оцената за состојбите во врска со одржувањето на 

станбените згради и станови опфатени во оваа програ-
ма се прикажува преку: - физичките показатели наведе-
ни во прегледите на становите по „квалитет на градба-
та“ и „статусот на користењето“. 

1. Физички показатели за станбените згради и станови 
Состојбата на станбениот фонд кој е предмет на 

одржување искажан преку физички показатели врз ос-
нова на пописот за 2002 година според квалитетот на 
градба, структурата на станови и статусот на користе-
ње се прикажува како што следи: 

1.1. Бројот на станови според квалитетот на градба 
Вкупниот број на станови во сопственост на Репуб-

лика Македонија искажан врз основа на пописот за 
2002 година изнесува 5.425, од кој број разврстен спо-
ред квалитетот на градба се: 

- станови изградени од тврда градба изнесува 4.139 
стана, монтажна градба изнесува 352 стана, а становите 
во субстандардна состојба изнесуваат 934 стана; 

- бројот на еднособни станови е најголем и изнесу-
ва 2.524 стана, бројот на двособните станови изнесува 
2.187, бројот на трособни станови изнесува 574, додека 
бројот на четирисобни и повеќе е 140 стана. 

1.2. Површина на станови 

Вкупната површина на становите во сопственост на 
РМ искажано врз основа на пописот за 2002 година, 
изнесува 263.381,85 м2. 

Според површината на становите, може да се кон-
статира дека најголем број на станови има во Скопје 
2.297 со површина од 110.772,32 м2, што претставува 
42,05% од вкупната површина. Веднаш по Скопје е 
Штип со 556 стана и површина од 25.092,00 м2. 

1.3. Бројот на станови според статусот на користење 
Бројот на становите искажан во пописот за 2002 го-

дина според статусот на користењето од страна на ко-
рисниците на становите со статус на станарско право 
изнесуваат 3.409 стана. 

За разлика од останатиот број на станови за кои не 
е решен статусот на корисниците, овој број на корис-
ници во пракса не предизвикува посебни проблеми, за-
тоа што е решен нивниот статус во однос на користе-
њето и истите можат да ги откупат согласно Законот. 
Меѓутоа, за останатите видови на корисници, статусот 
на користењето на становите е проблематичен се до ко-
нечното негово решавање.  

Рекапитуларниот приказ на корисниците со нере-
шен статус на користењето е следниот: 

- корисници на станови со времени решенија     450 
- корисници на станови без никаква    
  документација               622 
- корисници на станови диво вселени             454 
- корисници на станови со друг вид на 
  користење                490 
    Вкупно:          2.016 
Корисници на станови со времени решенија: 
Во оваа категорија на корисници на станови со вре-

мени решенија во најголем број случаи се станови ан-
гажирани за реализација „Програмите за уредување на 
градежно земјиште на општините“. 

Корисници без документација: 
Во оваа категорија се застапени оние семејства кои 

сместувањето не можат да го докажат со валидни доку-
менти, како и оние кои со текот на времето документи-
те ги изгубиле или гласат на починати корисници, а 
наследниците своето право не го оствариле преку соод-
ветна постапка. 

Друг вид на корисници: 
Во категорија друг вид на корисници спаѓаат стано-

вите во сопственост на поранешните ЈУ републики, како 
и станови издадени по основ на закуп согласно на Зако-
нот за домување, станови на хаусмајстори и слично. 

Треба да се има во предвид дека ситуацијата за не-
решен статус на корисниците на становите во сопстве-
ност на Република Македонија не е предизвикана во 
поново време, туку таа датира од поодамна преку раз-
ни влијанија. 

Слободно може да се каже дека почетоците кон соз-
давање на ваквата состојба започнаа од пред донесува-
њето на Законот за станбени односи.  

 
IV.II. Извори на средства 
Основен извор за финансирањето на активностите 

околу одржувањето на станбените згради и станови 
претставува закупнината како цена на услугите за ко-
ристење на становите наменет за одржување. 

Висината на средствата од закупнината со кои се реали-
зира во оваа програма, се обезбедува со посебна одлука. 

Поаѓајќи од ваквите основи, апсолутните износи на 
финансиските средства кои ќе бидат ангажирани во 
2003-та година за одржување на станбените згради и 
станови на ниво на Република Македонија и по подрач-
ни единици, преку искажувањето на делот наменет за 
одржување на становите чии корисници се социјално 
загрозени лица се прикажува во вкупните средства за 
одржување на станбените згради и станови на ниво на 
Република Македонија, што ќе бидат ангажирани изне-
суваат 19.429.828,00 денари од кои 3.885.966,00 денари 
ќе бидат наменети за одржување на станбените згради 
и станови чии корисници се станари со статус на соци-
јално загрозени лица, а останатиот дел од 15.543.362,00 
денари ќе биде наменет за интервенции во останатите 
станбени згради и станови. 
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Напоменуваме дека во посебните програми, односно 
листи за оперативно дејствување во одржувањето на 
станбените згради и станови, што ќе бидат изготвени од 
страна на подрачните единици, меѓу другото, ќе бидат 
наведени податоци за адресата на станот, односно згра-
дата, видот на интервенцијата (поправка, замена или ре-
конструкција) како и вредноста на интервенцијата. 

Распределбата на средствата наменети во одржува-
њето на станбените згради и станови по подрачните 
единици е направена согласно планираниот број на 
становите и планираната фактурирана закупнина за 
2003 година што е и основна рамка за вложувањата и 
интервенциите од страна на подрачните единици. 

Врз основа на вака утврдените средства во апсолут-
ни износи се задолжува Јавното претпријатие да ги ре-
ализира оперативните програми во зависност од ли-
квидните средства по однос на наплатената закупнина 
од корисниците на станови. 

IV.III. Мерки за обезбедување подобри услови за 
одржување во постојните станбени згради и станови 

Поаѓајќи од досегашното искуство, како и од утвр-
дените обврски со одредбите на законските прописи во 
областа на стопанисувањето со станбениот фонд, во 
смисла на успешното одржување се задолжува Јавното 
претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија при реализација на 
оваа програма да ги има во предвид следните мерки за-
ради обезбедување подобри и поефикасни услови за 
одржување на постојните станбени згради и станови:  

1. При изготвување на „Оперативните програми“ ка-
ко листа за оперативно дејствување во одржувањето на 
станбените згради и станови, треба да се поаѓа од прет-
ходно извршена анализа на станбените згради и станови 
преку изготвување на техничка документација со пред-
мер на количините на работа и нивната вредност. 

2. Оперативната Програма изготвена од страна на 
Јавното претпријатие во основа треба да кореспондира 
со паричните средства наменети за одржување на стан-
бените згради и станови утврдени со оваа програма.  

3. Посебно место и улога во изготвувањето на опе-
ративната програма за одржување на станбените згра-
ди и станови треба да имаат интервенциите во станбе-
ните згради и станови чии корисници се социјално за-
грозени лица. 

4. При интервенциите за одржување на колективините 
згради со мешовита сопственост, од особена важност е 
досегашното дефинирање на делот на интервенциите кои 
се на терет на средствата предвидени со оваа програма. 

Реалното дефинирање на средствата за делот што се 
однесува за становите во сопственост на Република 
Македонија, во секој случај, треба да биде и облигаци-
оно регулирано, преку соодветен договор за интервен-
ции во одржувањето на колективните станбени згради 
со станарите чии станови се во лична сопственост. 

Во смисла на горното неопходно е соодветна сора-
ботка со куќните совети во станбените објекти со ме-
шана сопственост, се со цел да се постигне рационална, 
економична и ефикасна реализација на проектот за ин-
тервенции во одржувањето на станбениот објект. 

5. Заради избегнување на одредени можни ката-
строфи или штети во негрижата од одржувањето на 
станбените објекти од било кои субјекти или објектив-
ни причини (куќен совет, поединци, сопственици и др.) 
се задолжува Јавното претпријатие за стопанисување 
со станбен и деловен простор на Република Македони-
ја да покрене иницијатива за отстранување на причини-
те кои би довеле до можни катастрофи. 

При отстранување на причините за можните ката-
строфи, Јавното претпријатие е должно да ги користи 
сите овластувања што се дадени со позитивните закон-
ски прописи, а особено одредбите на Законот за домува-
ње како основен нормативен акт од областа на домува-
њето, како и ги информира и инсистира органите над-
лежни за оваа област да интервенираат за отстранување 
на причините кои би довеле до можни катастрофи. 

 

IV.IV. Oпределување елементи за висина на закуп-
нината и за продажната цена на становите 

1. Елементи за утврдување висината на закупнината 
Во услови на општествената сопственост на станбе-

ниот фонд, основен извор на средства за финансирање-
то на активностите околу стопанисувањето со станбе-
ниот фонд беше станарината.  

По својата суштина, станарината претставува цена 
на услугите за користењето на станот. 

Со Законот за домување, кој во целост влезе во си-
ла од 18.05.1999 година, станарината како поим, се за-
менува со поимот „Закупнина“ заради новите односи 
во користењето на станот. 

По својата суштина закупнината како цена на услу-
гата за користење на станот треба во иднина да попри-
ми облигационен однос меѓу корисникот и сопствени-
кот на станот. 

Во какви нови односи меѓу закуподавец и закупец 
на станот се поставува прашањето за изнаоѓање на еле-
менти за утврдување висината на закупнината. 

Од досегашната пракса која сé уште е во сила ос-
новни елементи за утврдување висината на станарина-
та, односно закупнината, за користење на станот се: 

- Градежната вредност на станот; 
- Амортизација на станот во зависност од годините 

на староста; 
- Површината на станот и 
- Коефициентот на вредноста на бодот, како основа 

за утврдување на висината на закупнината. 
Во рамките на ваквите основни елементи за утврду-

вање на висината на закупнината, аналитички и синте-
тички се разработени поедините елементи во структу-
рата на градежната вредност изразени во соодветен 
број на бодови. 

Преку висината на коефициентот на вредноста на 
бодот во основа се воспоставуваат економските пара-
метри во водењето на политиката за утврдување на ви-
сината на закупнината. 

Во сегашни услови висината на закупнината на ни-
во на Јавното претпријатие се движи од 24 до 37 дена-
ри по 1 м2 која во основа зависи од квалитетот на ста-
нот и другите параметри кои ја сочинуваат стандардна-
та опременост на станот. 

Исклучок во однос на примената на овие елементи 
претставуваат супстандардните станови за кои висина-
та на станарината, односно закупнината, се утврдува во 
рамките од 25% - 40% од вредноста на становите со 
просечни услови на становање. 

Висината на закупнината на станови во сопственост 
на Република Македонија доделени на лица избрани, 
именувани и назначени за вршење на јавни функции 
утврдени со Устав и закон се намалува за 25% од вред-
носта добиена при пресметувањето на закупнината сог-
ласно определените елементи за утврдување на висина-
та на закупнината. 

 
2. Елементи за утврдување вредноста на станот 
2.1. Вредноста на станбениот фонд на кои право 

должноста и одговорности во поглед на располагање 
има Република Македонија што е дадена на стопанису-
вање на Јавното претпријатие за стопанисување со 
станбен и деловен простор на Република Македонија, 
се утврдува врз основа на Уредбата за критериумите и 
начинот на утврдувањето на продажната цена на стано-
вите во општествена сопственост („Сл. весник на РМ“ 
бр. 68/92) како и нејзината измена во („Сл. весник на 
РМ“ бр. 57/99).  

Основни елементи за утврдување вредноста на ста-
новите во сопственост на Република Македонија се: 

- градежната вредност на станот, 
- амортизација на станот во зависност од годината 

на старост,  
- трошоците за уредување на градежното земјиште и 
- местоположбата на станот во зависност од оддале-

ченоста на зградата до централното градско подрачје и 
во состав на зградата. 
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Преку аналитичките и синтетичките елементи што 
се наведени во цитираната „Уредба“ и соодветните бо-
дови дадени за секој аналитички и синтетички елемент, 
се воспоставуваат еднакви стартни основи во утврдува-
њето во висината на вредноста на станот. 

Во образецот за утврдување на градежната вред-
ност на станот изразена во бодови за 1 м2, покрај ос-
новните бодови присутни се и корективни коефициен-
ти изразени во бодови. 

Со множење на добиените бодови со површината 
на станот се изнаоѓа вредноста на станот во бодови, а 
вредноста на станот за продажба се изнаоѓа преку мно-
жењето на овие бодови со утврдениот коефициент од 
0,31 ЕУР по 1 бод. 

Се оценува дека вака изнајдената вредност, однос-
но со примената на одредбите од Уредбата за критери-
умите и начинот на утврдувањето на продажната цена 
на становите во општествена сопственост во целост ги 
задоволува потребите и претставува основа за изнаоѓа-
ње и на цената на становите во сопственост на Репуб-
лика Македонија. 

Разликата меѓу продажбата на становите во оп-
штествена сопственост и продажбата на становите во 
сопственост на Република Македонија треба да се ма-
нифестира преку вредноста на коефициентот, односно 
вредноста на бодот. 

Во зависност од одредени услови во утврдување во 
стандардот на становањето како и условите на пазарот, 
вредноста на бодот во основа треба да се движи како 
што следува: 

 
 ГРУПА ЦЕНА НА БОДОТ 
1 2 3 
1 Скопје 0,31 - 0,61 ЕУР БОД 
2 Битола, Прилеп, Куманово, 

Охрид, Струга, Тетово и 
Гостивар 0,31 - 0,56 ЕУР БОД 

3 Останати градови во 
Републиката 0,31 - 0,51 ЕУР БОД 

 
Висината на вредноста на бодот ќе се утврди по зо-

ни по градовите во Република Македонија, согласно 
Програмата за продажба на становите во сопственост 
на Република Македонија, освен национализирани ста-
нови за кои вредноста на бодот ја утврдува Владата на 
Република Македонија. 

Вредноста на становите по 1м2 помножена со цена-
та на бодот ја дава продажната цена на станот по 1 м2 , 
односно вкупната продажна цена на станот. 

Станбениот простор што е предмет на продажба, 
големината на станбениот простор, динамиката на ос-
тварување на продажбата и вредноста на становите се 
утврдуваат со програми на Министерството за транс-
порт и врски на Република Македонија. 

2.2. За становите кои се изградени или се градат 
согласно досегашните програми, елементи за утврдува-
ње на градежната цена на становите се: 

- Трошоци за доделување на градежно земјиште за 
користење; 

- Трошоци за уредување на градежно земјиште; 
- Трошоци за изградба; 
- Трошоци за Јавното претпријатие за стопанисува-

ње со станбен и деловен простор на Република Маке-
донија за реализација на програмите ; 

- Данок на промет на продажба; 
- Данок на додадена вредност и др. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 
Оваа програма влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

    Бр. 23-3322/1       Претседател на Владата 
14 јули 2003 година     на Република Македонија, 
          Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 
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1551. 
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 ВОСТАНОВЕН  
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена востановениот катастар на 

недвижности на катастарската Општина Иванковци - 
Општина Велес. 

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 Иванковци, во-
становен според Законот за премер и катастар на земји-
штето (“Службен весник на СРМ“  бр. 34/72 и 13/78). 

 
  Бр. 09-6794/1                   Директор,  

30 октомври 2003 година         Бисера Јакимовска, с.р.  
              Скопје 

__________ 
1552. 

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 ВОСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена востановениот катастар на 

недвижности на катастарската Општина Клиново - Оп-
штина Конопиште. 

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 Клиново, во-
становен според Законот за премер и катастар на земји-
штето (“Службен весник на СРМ“  бр. 34/72 и 13/78). 

 
  Бр. 09-6795/1                   Директор,  

30 октомври 2003 година         Бисера Јакимовска, с.р.  
              Скопје 

__________ 
1553. 

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 ВОСТАНОВЕН  
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена востановениот катастар на 

недвижности на катастарската Општина Скачинци - 
Општина Градско. 

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 Скачинци, во-
становен според Законот за премер и катастар на земји-
штето (“Службен весник на СРМ“  бр. 34/72 и 13/78). 

 
  Бр. 09-6796/1                   Директор,  

30 октомври 2003 година         Бисера Јакимовска, с.р.  
              Скопје 

Oгласен дел 
 

С У Д С К И   О Г Л А С И 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 
Пред овој суд во тек е постапка за договорен однос, 

по тужба на тужителот Јаворовац Бесим од с. Црквино, 
против тужениот Боранчиќ Плаво и Личина Шабан, 
двајцата од с. Црквино, а сега со непозната адреса на 
живеење. Вредност на спорот 10.000,00 денари. 

Со решение на Основниот суд во Велес П. бр. 
1753/03 од 22.10.2003 година, на тужените им се одре-
ди привремен застапник, Габриела Гајдова, стручен со-
работник во Основниот суд во Велес. 

Привремениот застапник ќе ги застапува тужените 
во постапката се додека тужените или нивен полно-
мошник не се појави пред судот, односно додека Цен-
тарот за социјални работи не го извести судот дека наз-
начил старател. 

Од Основниот суд во Велес, П. бр. 1753/03.  (28685) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕЛЧЕВО 
Пред Основниот суд во Делчево се води извршна 

постапка против должникот Николчо Стојковски од 
Делчево по предметите: И.бр. 462/97, И.бр. 470/97 и 
И.бр. 45/98. 

Се повикува должникот Стојковски Николчо од 
Делчево, сега со непознато место на живеење во Ита-
лија, да се јави пред Основниот суд во Делчево во рок 
од 20 дена од денот на објавувањето на огласот. Докол-
ку истиот не се јави во дадениот рок ќе му биде поста-
вен привремен застапник, кој ќе го застапува до завр-
шувањето на извршната постапка по предметите И.бр. 
462/97, И.бр. 470/97 и И. бр. 45/98. 

Од Основниот суд во Делчево, И. бр. 462/97, И.бр. 
470/97 и И.бр. 45/98.                                             (28789) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 

Пред Основниот суд во Куманово е поднесена туж-
ба за развод на брак од тужителката Љутафет Бајрами 
од Куманово, ул. „Скопска“ бр. 37, застапувана преку 
полномошникот адвокат Светислав Стојановиќ, адво-
кат од Куманово, против тужениот Зејдуш Бајрами од 
Гњилане, Државна заедница Србија и Црна Гора со не-
познато место на живеење за кој предложи да се поста-
ви привремен застапник. 

Се повикува тужениот во рок од 15 дена од денот 
на објавувањето на овој оглас да се јави во судот со 
свој допис и достави адреса на која може да биде пови-
кан, или именува свој застапник во оваа постапка. До-
колку во овој рок тужениот не постапи, неговите права 
ќе ги штити привремениот застапник. 

За привремен застапник на тужениот се поставува 
Методија Чесмаџиски, адвокат од Куманово, согласно 
член 78 став 1 вв. со став 2 точка 4 од ЗПП. 

Застапникот  ги има сите права согласно член 75 од 
ЗПП, а овие права ќе ги врши се додека тужениот или 
негов полномошник не се појави пред судот односно 
Центар за социјални работи не го извести судот за по-
ставување старател. 

Од Основниот суд во Куманово, П.бр. 2039/2002. 
            (28687) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 

Пред Основниот суд во Струмица тече постапка за 
поништување на спогодба, по тужба на тужителот 
Трајчо Јованов Димитриев од с. Дукатино, против ту-
жениот Панде Славчо Јованов од с. Дукатино. Вред-
ност на спорот неопределена. 

Судот на повеќе закажани рочишта не обезбеди 
присуство на тужениот и од вратените достави се утвр-
ди дека истиот се наоѓа со  непозната адреса во странс-
тво, Швајцарија, така што не може да се отпочне со по-
стапката и му се врачи тужба на тужениот. 
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Се повикува тужениот Панде Славчо Јованов од с. 
Дукатино да се јави пред Основниот суд во Струмица 
во рок од 15 дена по огласувањето. Во спротивно, на 
истиот ќе му се назначи привремен застапник за воде-
ње и довршување на постапката. 

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 1606/00. 
            (28684)  

___________ 
 

Основниот суд во Струмица, постапувајќи по туж-
бата за поништување на договор, на тужителот Наце 
Ристоманов од Струмица, против тужениот Стојан Го-
гински од Струмица, ул. “Маршал Тито“ бр. 19, сега 
иселен во Република Хрватска, со непозната адреса. 
Вредност на спорот неопределена. 

За привремен застапник на тужениот му се одреду-
ва Силвана Бајрактарова, стручен соработник во Ос-
новниот суд во Струмица. 

Привремениот застапник ќе ги застапува интереси-
те на тужениот со сите права додека тој или негов пол-
номошник не се појави пред судот. 

Се повикува тужениот Стојан Гогински од Струми-
ца, да се јави во рок од 15 дена од денот на објавување-
то на овој оглас. 

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 983/02. 
            (28691) 

___________ 
 

Пред Основниот суд во Струмица се води спор за 
развод на брак по тужбата на тужителот Костадинова 
Гонца од с. Добрејци, преку нејзиниот полномошник 
Баџакова Ленче, адвокат од Струмица, против тужени-
от Костадинов Илчо од с. Добрејци, сега со непозната 
адреса на живеење, по предметот П.бр. 725/03. Вред-
ност на спорот 60.000,00 денари. 

За привремен застапник на тужениот се назначува 
Ванчо Велков, стручен соработник при Основниот суд 
во Струмица. 

Привремениот застапник ќе го застапува тужениот 
се додека истиот не се појави пред судот или не поста-
ви полномошник. 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 15 дена 
од денот на објавувањето на овој оглас. 

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 725/03. 
            (28790) 
 

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

сопственост, по тужба на тужителот Џелили Самијeт 
од М. Речица, против тужениот Џелили Љуљзим од с. 
М. Речица, сега со непозната адреса во Швајцарија. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена да се јави 
во Основниот суд во Тетово. Доколку во овој рок не се 
јави и не одреди полномошник судот ќе му постави 
времен старател преку Центарот за социјални работи 
во Тетово. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1078/03.(28680) 
_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3779/2003 од 24.09.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02053314?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за 
производство, трговија и услуги АГРО-ЕКО ДООЕЛ 
увоз-извоз, ул. „860“ бр. 2/7, н. Колонија, Скопје. 

Единствен содружник е Николовски Слободан од 
Скопје, н. Колонија, ул. „860“ бр. 2/7. 

Управител на друштвото е Николовски Слободан. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторе-
ни во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со целиот свој имот. 

Дејности: 01.25, 01.30, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 
15.20, 15.31, 24.30, 24.66, 25.22, 25.23, 25.24, 29.40, 
30.01, 30.02, 31.62, 32.10, 37.10, 37.20, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.42, 45.43, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26,52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 
71.33, 71.34, 71.40, 72.50, 74.12, 74.14, 74.40, 74.82, 
74.84, 92.34, 92.62, 93.04, 93.05, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, посредување во прометот со 
стоки и услуги, застапување во прометот со стоки и ус-
луги, реекспорт, угостителски услуги со странство, ме-
ѓународен транспорт на стоки и патници, туристички 
услуги со странство. 

 Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3779/2003.                                   (26396) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3651/2003 од 02.10.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02053186?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на друштвото на Произ-
водното услужно трговско друштво НАУТИЛУС ДОО-
ЕЛ увоз-извоз, ул. „Лука Геров“ бр. 40-3/4, Скопје. 

Друштвото е основано со Изјава од 01.09.2003 го-
дина од содружникот Александар Николаевич Чуков 
од Р. Федерација. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.51,1 5.61, 
15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 
18.21, 18.22, 18.23, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 
20.51, 20.52, 28.11, 28.12, 28.73, 30.01, 30.02, 33.20, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 37.10, 37.20, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 
52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 71.33, 71.34, 
72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.13, 74.14, 
74.20/3, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 92.34, 93.05,  надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, комисиона про-
дажба, консигнациона продажба, консигнациони скла-
дови, консигнациони продавници, реекспорт, меѓуна-
родна шпедиција, меѓународен превоз на стоки и пат-
ници во друмскиот сообраќај, малограничен промет со 
соседните држави, посредување и застапување во про-
метот со стоки и услуги, изведување инвестициони ра-
боти во странство, туристички работи со странство. 

Друштвото во правниот промет истапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските одговара со цело-
купниот свој имот. 

Во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет 
друштвото ќе го застапува лицето Слаѓана Настевска 
како управител без ограничување. 

 Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3651/2003.                                   (26397) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр. 3896/2003 од 30.09.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02053431?-8-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ТД на Друштвото за услуги, 
трговија и производство ИДА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје ул. “Наум Наумовски“ бр. 27. 

Дејности: 28.12, 28.22, 28.30, 29.23, 45.33, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.41 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 93.5, 65.12/3, 
60.21, 50.22, 60.23, 60.24, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 70.31, 
63.30, 27.10, 27.21, 27.2, 27.31, 27.32, 27.33, 27.34, 
27.35, 27.41, 27.4, 27.45, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 
28.30, 28.40, 28.52, 28.72, 29.40, 29.51, 34.20, 34.30, 
63.40, 74.84,  надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, застапување и посредување во прометот со стоки 
и услуги, компензациони работи, реекспорт, туристич-
ки и угостителски услуги, меѓународен транспорт а 
стоки и патници во друмскиот сообраќај, малограничен 
промет со соседните земји: Грција, Албанија, Србија и 
Црна Гора и Бугарија. 

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

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

Содружник е Здравко Стефановски . 
Лице овластено за застапување и претставување на 

друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски 
промет е Здравко Стефановски - управител без ограни-
чување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3896/2003                                                                 (26488) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 
5934/2000 од 10.10.2000 година, во регистарска влошка 
бр. 02034578?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, 
транспорт, трговија и угостителски услуги ХЕПИ-ДЕЈ 
ДООЕЛ експорт-импорт с. Камењане - Камењане. 

Дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 02.02, 15.11, 
15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 
18.22, 19.10, 19.30, 20.30, 20.40, 21.12, 25.12, 25.21, 
25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.66, 26.73, 26.74, 36.10, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.15, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.24, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 
51.47, 51.53, 51.54, 51.57, 51.66, 52.1, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.45,  52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 
52.62, 52.71, 52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 
63.040, 65.12/3, 70.31, 71.10,  74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 
74.40, 51.70, 74.81, 36.63, 27.53, 28.12, 51.51, 74.12, 
20.10/1, 20.51, 36.14, 26.63, 26.64, 45.11, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, посредување и за-
стапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, 
меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународ-
на шпедиција, консигнација, угостителски услуги, из-
ведување на инвестициони работи во странство, мало-
граничен промет со соседните земји. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските сто-
рени одговара со  сите свои средства. 

За управител на друштвото се определува лицето 
Ифразим Шабани од с. Камењане, лице овластено за за-
стапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот 
промет без ограничување. 

Основач е Ифразим Шабани од с. Камењане-Каме-
њане. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
5934/2000                                                                 (26490) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр. 3778/2003 од 19.09.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02053313?-3-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ТД на Друштвото за произ-
водство, транспорт, трговија и услуги РАФИ КОМПА-
НИ ДОО експорт-импорт с. Требош-Желино. 

Дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 02.02, 15.11, 
15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 18.22, 
19.10, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 25.12, 
25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 27.53, 
28.12, 28.73, 28.74, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.40, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 50.32, 50.33, 
51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 
51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.45,  52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.50, 52.62, 
52.71, 52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
70.31, 71.10,  72.10, 74.12, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 
74.83, 74.84, 26.12, 26.13/1, 28.51, 28.52, надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, посредување и застапува-
ње во прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓунаро-
ден транспорт на стоки и патници, меѓународна шпеди-
ција, консигнација, угостителски услуги, изведување на 
инвестициони работи во странство, малограничен про-
мет со соседните земји. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските сто-
рени одговара со  сите свои средства. 

За управител на друштвото се определува лицето 
Бесник Фејзулаи од с. Требош-Желино, лице овластено 
за застапување во внатрешниот и надворешнотрговски-
от промет без ограничување. 

Основачи се: Бесник Фејзулаи с.Требош-Желино и 
Ќенан Фејзули од с.Требош-Желино. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3778/2003                                                                 (26491) 

___________ 
 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 1183/2003 од 15.09.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02040433?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за посре-
дување при вработување и односи со јавноста БП ТА-
РУН ДОО Скопје, ул. “Народен фронт“ бр. 5. 

Содружници се: Сашо Бозаревски, Скопје, ул. “На-
роден фронт“ бр. 5-2/51 и Горан Павлевски ВИР, Ав-
стралија. 

Дејности: 74.50, 74.12, 74.14, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 
74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.83, 74.84, 45.11, 45.12, 
45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 
71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 72.50, 72.60, 
74.81, 74.82, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 21.21, 
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25.23, 25.24, 26.40, 26.51, 28.52, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, 
95.00, реекспорт, посредување и застапување на стран-
ски фирми, меѓународно-прометни агенциски работи, 
консигнациона продажба, меѓународен превоз на стоки, 
надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, вршење на 
стопански дејности во странство. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторе-
ни во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешно и над-
ворешнотрговскиот промет е Горан Павлевски, управи-
тел без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1183/2003.                         (27186) 

__________ 
 

Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4040/2003 од 08.10.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02053574?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за тргови-
ја и услуги СИМПЛ-Х ДООЕЛ Скопје, бул. “Илинден“ 
бр. 5/13, Скопје. 

Основач на друштвото е Ласта Миленковски од 
Скопје, ул. “Народен фронт“ бр. 5-2-55. 

Полниот назив ќе биде: Друштвото за трговија и ус-
луги СИМПЛ-Х ДООЕЛ Скопје. 

Скратениот назив на друштвото гласи: СИМПЛ-Х 
ДООЕЛ Скопје. 

Назив на латиница: Drustvo za trgovija i uslugi 
SIMPL-X DOOEL Skopje. 

Скратен назив на латиница: SIMPL-X DOOEL 
Skopje. 

Седиштето на фирмата ќе биде: бул. “Илинден“ бр. 
5/13, Скопје. 

Дејности: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 
17.11, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.10, 19.20, 
19.30, 21.11, 21.21, 24.64, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 
45.11, 45.21, 45.22, 45.23, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.61, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 
52.74, 55.11, 55.22, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.10, 61.20, 63.11, 63.12, 
63.21, 63.30, 63.40, 70.11, 70.20, 70.31, 71.10, 71.33, 
72.50, 72.60, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 
74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 92.11, 92.12, 93.01, 93.05, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, малогра-
ничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СРЈ, по-
средување и застапување во областа на прометот со 
стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и ус-
луги, меѓународна шпедиција, продажба на стоки во 
консигнациони складишта, реекспорт, туристички ус-
луги, застапување на странски фирми, меѓународни 
агенциски услуги, други консултантски услуги. 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските сторени во правни-
от промет со трети лица истапува во свое име и за своја 
сметка. 

Управител е Ласта Миленковски од Скопје, ул. 
“Народен фронт“ бр. 5-2-22. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4040/2003.                         (27188) 

__________ 
 

Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3935/2003 од 03.10.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02053469?-8-03-000, го запиша во тр-

говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство, трговија, угостителство, туризам и услуги 
АКОПОЛ ДООЕЛ увоз-извоз, ул. “Трифун Хаџи Ја-
нев“ бр. 7/4-7, Скопје. 

Содружник е Митровиќ Петар од Скопје, ул. “Трифун 
Хаџи Јанев“ бр. 7/4-7 со изјава од 15.09.2003 година. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.81/1, 15.81/2, 
15.82/1, 15.85, 15.86, 15.87, 15.98/1, 15.98/2, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 
55.21/1, 55.21/2, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 
74.12, 74.14, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, реекспорт, комисиона и 
консигнациона продажба на стоки, меѓународна шпе-
диција, меѓународен превоз на патници и стоки, заста-
пување странски фирми и посредување во надворешно-
трговскиот промет. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка со неограничени ов-
ластувања. За преземените обврски во правниот про-
мет со трети лица друштвото одговара со сите свои 
средства. 

Во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет 
друштвото ќе го претставува и застапува како прв 
управител лицето Митровиќ Петар, без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3935/2003.                         (27189) 

__________ 
 

Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 3350/2003 од 22.08.2003 година, во регистарска 
влошка бр. 02052885?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за произ-
водство, градежништво, трговија и услуги ДЕБОР ДОО-
ЕЛ извоз-увоз Скопје, с. Инџиково, ул. “6“ бр. 14. 

Дејности: 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 
20.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.22, 36.40, 36.50, 
36.62, 36.63, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 
45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4,5 2.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.52, 60.24, 63.11, 63.12, 71.32, 71.33, 71.34, 
71.40,74.13, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 
74.30, 74.40, 74.82, 93.05, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непрехран-
бени производи, застапување, посредување, реекспорт, 
консигнација, малограничен промет со соседните земји. 

Во правниот промет со трети лица друштвото на-
стапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со целокупниот свој имот. 

Основач е Блажевски Дејан од с. Инџиково, Скопје. 
Блажевски Дејан, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3350/2003.                         (27190) 
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Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3939/2003 од 29.09.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02053473?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за 
производство, трговија и услуги НИК-ДРЕЈ ДООЕЛ 
увоз-извоз, ул. “6“ бр. 29, с. Трубарево. 

Единствен содружник е Јулијана Блажевска од с. 
Трубарево. 

Дејности: 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81, 15.81/1, 
15.81/2, 15.82, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86,1 5.87, 15.88, 
15.89, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 
65.12/3, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, реекспорт, кон-
сигнација, малограничен промет со Србија, бугарија, 
Албанија и Грција, меѓународен транспорт на стоки, 
меѓународен транспорт на патници. 

Во правниот промет со трети лица друштвото на-
стапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сиот свој имот. 

Јулијана Блажевска, управител со неограничени ов-
ластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3939/2003.                         (27191) 

__________ 
 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4047/2003 од 09.10.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02053581?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото 
за трговија и услуги РВ-КОМПАНИ увоз-извоз ДОО 
Скопје, бул. “Јане Сандански“ бр. 110/3-6, Скопје. 

Содружници се: Христифор Саракинов, бул. “Јане 
Сандански“ бр. 110/3-6 и Билјана Пенева, ул. “Бел Ка-
мен“ бр. 10. 

Управител е Христифор Саракинов, бул. “Јане Сан-
дански“ бр. 110/3-6. 

Дејности: 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 
92.61, 92.62, 92.71, 92.72, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4047/2003.                         (27192) 

__________ 
 

Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3878/2003 од 01.10.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02053413?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за 
производство, трговија, угостителство и услуги ТЕ-ОТ-
ПАД-ТЕТОВО Томислав и др. ДОО увоз-извоз Тетово, 
ул. “29 Ноември“ бб. 

Основачи се: Томислав Војновски од Тетово, Боне 
Петровски од с. Теарце, Тетово и Драгомир Виторовиќ 
од Тетово. 

Управител е Златан Пауноски, без ограничување. 
Дејности: 30.01, 30.02, 37.10, 37.20, 50.10, 50.20, 

50.30, 50.30/2, 50.30/1, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 

50.40/4, 50.50, 51.22, 51.31, 51.34, 51.38, 51.39, 51.43, 
51.47, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.25, 52.27, 
52.26, 52.44, 52.45, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 
55.11 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 71.10, 
72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.84, 92.72, 
93.01, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
унапредување на увоз на стоки и услуги, привремен 
увоз-извоз, компензациони работи, посредување во 
надворешнотрговскиот промет. 

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, 
а одговара со сите свои средства. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3878/2003.                         (27194) 

__________ 
 

Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4017/2003 од 09.10.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02053551?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Трговско друштвото 
за вработување на инвалидни лица за производство на 
освежителни пијалаци, трговија и услуги НОВ ЗЕ-
ЛАНД-КОМПАНИ ДОО увоз-извоз Кавадарци, ул. 
“Максим Горки“ бр. 16. 

Содружниците Цеков Васко од Кавадарци и Добри-
нова Ристенка од с. Ваташа, општина Кавадарци, осно-
ваат Трговско друштво за вработување на инвалидни 
лица за производство на освежителни пијалаци, трго-
вија и услуги НОВ ЗЕЛАНД-КОМПАНИ ДОО увоз-из-
воз во Кавадарци на ул. “Максим Горки“ бр. 16. 

Дејности: 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 15.32, 15.91, 15.81/1, 
15.81/2, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.12, 
74.84, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 63.12, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.66, 51.70, 51.17, 51.19, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 01.11/1, 
01.11/3, 01.12/2, 01.13/1, 20.10, 25.22, 26.13/1, надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна тр-
говија со непрехранбени производи, малограничен про-
мет со соседните земји, посредување и застапување во 
областа на прометот со стоки и услуги, меѓународна 
шпедиција, консигнациона продажба на стоки, комисио-
но работење, реекспорт на стоки. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. 

За управител се именува лицето Добринова Ристен-
ка од с. Ваташа, општина Кавадарци и е со неограниче-
ни овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4017/2003.                         (27196) 

__________ 
 

Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3967/2003 од 03.10.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02053501?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво-
то за производство, трговија и услуги МЕГАЛ -МАК 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. “Партизански одреди“ 
бр. 21/2-16. 

Основач е Панов Влатко од Струга, ул. “Братство и 
Единство“ бр. 13. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.41, 15.11, 15.12, 15.13, 
15.20, 15.31, 15.32, 18.30, 19.10, 19.20, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.50, 51.17, 
561.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 



Стр. 20 - Бр. 70 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3 ноември 2003 

 

51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.34, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.72, 52.72/1, 
52.72/2, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.81, 74.83, 74.84, надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна тр-
говија со непрехранбени производи, посредување во 
прометот со стоки и услуги, застапување на странски 
лица, консигнациона и комисиона продажба, меѓунаро-
ден транспорт на стоки, реекспорт, малограничен про-
мет со Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка,  а за сторените об-
врски одговара со сите свои средства. 

Панов Влатко, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3967/2003.                         (27197) 
__________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3985/2003 од 06.10.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02053519?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за тргови-
ја и услуги ИМПАКТ ПОИНТ ДОО Скопје, ул. “Панко 
Брашнаров“ бр. 9. 

Основачи на друштвото се: Ѓоко Попагиновски од 
Скопје, ул. “Панко Брашнаров“ бр. 9 и Марјан Попаги-
новски од Скопје, ул. “Панко Брашнаров“ бр. 9. 

Дејности: 01.13, 01.24, 01.25, 01.30, 05.01, 05.02, 15.11, 
15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81, 
15.81/1, 15.81/2, 22.32, 22.33, 45.21, 45.21/1, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.64, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.31, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.23, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 
72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 
74.40, 74.82, 74.84, 93.02, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непрехран-
бени производи, посредување и застапување во прометот 
со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со со-
седните земји, комисиона продажба, продажба на стоки 
во консигнациони складишта, меѓународен транспорт на 
стоки и патници во друмскиот сообраќај. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Функцијата управител на друштвото ќе ја извршува 

Ѓоко Попагиновски, управител без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3985/2003.                         (27198) 
__________ 

 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3951/2003 од 02.10.2003 година, во регистарска 
влошка бр. 02053485?-8-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ТД на Трговското друштво за 
промет и услуги БОМАНИ ДООЕЛ експорт-импорт, ул. 
“Васил Стефановски“ бр. 15/17, Скопје. 

Извршен е упис на основање на ТД: Трговско 
друштво за промет и услуги БОМАНИ ДООЕЛ екс-
порт-импорт Скопје, ул. “Васил Главинов“ бр. 15/17, 
Скопје. 

Скратен назив на фирмата е БОМАНИ ДООЕЛ 
Скопје. 

Основач на фирмата е Јаковљевиќ Иван од Шабац, 
Република Србија. 

Дејности: 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 
52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.40, 74.82, 
74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со непрехранбени производи, 
посредување и застапување во прометот со стоки и услу-
ги, консигнација, реекспорт, малограничен промет со ре-
публика Србија и Црна Гора, Република Бугарија, Грција 
и Албанија, меѓународен транспорт на стоки, меѓунаро-
ден транспорт на патници, меѓународна шпедиција. 

Во правниот промет со трети лица друштвото на-
стапува во свое име и за своја сметка. За обврските од-
говара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Стојан Андоновски, управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3951/2003.                         (27199) 
_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 
Основниот суд Скопје II-Скопје, со решение III. 

Рег. Зг. 81/03 од 27.10.2003 година, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следното: 
се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓа-
ни и фондации на Спортското здружение на граѓани - 
Фудбалски клуб “ЗЛАТНА 7“ - Скопје, со седиште во 
Скопје, ул. “28“ бр. 2, с. Радишани. 

Цели и задачи на здружението се: поттикнување и 
унапредување на фудбалскиот спорт меѓу младите и 
останатите од машки и женски пол; реализирање на 
утврдената програма за развој и омасовување на фуд-
балскиот спорт на територијата на Општина Чаир-
Скопје; организирање и спроведување на системот на 
натпреварување на ниво на клубот, пооделно за пионе-
ри-ки, кадети-ки, младинци-ки и сениори-ки; носител и 
на грижата за развој на стручната работа и задачи што 
произлегуваат од Законот за спорт, другите закони и 
прописи, овој статут, Статутот на ОФС и ФФМ. 

Со денот на запишување во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации, Спортското здружение на 
граѓани - Фудбалски клуб “ЗЛАТНА 7“ - Скопје, се 
стекнува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II-Скопје, III. Рег. Зг. 
81/03.                                                                        (28529) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1636, се запишува здружението на 
граѓани Боксерски клуб МЛАДОСТ Скопје, со скрате-
но име БК МЛАДОСТ Скопје, со седиште во Скопје, 
на ул. “Народен Фронт“ бр. 3/10. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на организирање на боксерска школа за пио-
нери, јуниори и младинци и организирање на спортски 
приредби, домашни и меѓународни средби и турнири. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 21.10.2003 година. 

Од Основниот суд Скопје I-Скопје, З.Г. бр. 198/03. 
                                                                            (28559) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции, под Рег. Згф. бр. 21/2003, се запишува здружение-
то на граѓани под име: Боди - билдинг и Фитнес клуб 
“POWER HOUSE“ - Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел: развој на боди -
билдингот и фитнесот во Охрид и Република Македо-
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нија; донесување на Програма за развој и унапредува-
ње на работата на клубот; учество во реализација на 
системот на натпревари кој го организира соодветна 
асоцијација на Македонија; прифаќа организација на 
разни семинари, предавања, курсеви, натпревари и по-
лагање за повисок степен за сите категории како и ор-
ганизација на меѓународни средби во координацијата 
со соодветната републичка асоцијација; реализира про-
грама за надградба на стручни кадри на клубот; дава 
иницијатива за соработка со сродни клубови од Охрид, 
Републиката и пошироко, а во врска со развојот на бо-
ди билдингот и фитнесот кај нас и пошироко; води до-
кументација за своето членство; води евиденција и до-
кументација за одржаните турнири, семинари, курсеви 
и други активности организирани од клубот и издава 
годишен билтен на клубот; се грижи за подобрување на 
материјалната состојба за непречена работа на клубот; 
се грижи за здравствената заштита за активните члено-
ви на клубот; извршува и други работи утврдени со За-
конот за спорт, Статутот и другите позитивни прописи. 

Седиштето на здружението е во Охрид на ул. “Абас 
Емин“ бр. 33, каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување на здружението е Апо-
столоски Горан од Охрид, со стан на ул. “Абас Емин“ бр. 33. 

Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 21/2003.  (28686) 
_________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции, под Рег. Згф. бр. 19/03, се запишува Здружение на 
локална мрежа на совети на родители од Охридскиот 
регион “Видици“. 

Здружението на граѓани има за цел: јакнење на РУС 
во прилог на унапредување на воспитно образовниот 
процес во училиштето; поттикнување на развојот на дет-
ската личност, талентот и детската иницијатива; зголе-
мување на креативноста на децата; соработка со совети 
на родители од училишта во и надвор од Републиката на 
национално и интернационално ниво, се со цел, реализи-
рање на програмските цели во интерес на мрежата; по-
читување на авторитетот и моралот на наставничкиот 
кадар и сите профили инволвирани во воспитно-обра-
зовниот процес; меѓусебно почитување на мрежите на 
совети на родители; еднаквост на сите и пред сите. 

Седиштето на здружението е во Охрид, на ул. “Пи-
ту Гули“ бб, ОУ “Христо Узунов“ - Охрид. 

Овластено лице за застапување на здружението е 
Валентина Кузманоска од Охрид, ул. “Марко Несторо-
ски“ бр. 193. 

Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 19/03. (28689) 
___________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции на Основниот суд во Ресен, под Рег. Згф. бр. 16/03, 
се запишува Здружение на граѓани со назив „Преспа на 
Европа“ Ресен. 

Здружението има за цел да ја подигне јавната свест 
за учество во еколошки, економски, социјални, струч-
ни, технички, хуманитарни, образовни, спортски и дру-
ги права, за реализирање на проекти и водење на јавни 
акции, големи кампањи и соработка со други невлади-
ни организации. 

Седиштето на здружението е во Туристичката на-
селба Отешево. 

Лице овластено за застапување на здружението е 
Златко Каранфиловски од Ресен, с. Јанковец, претседа-
тел на здружението. 

Од Основниот суд во Ресен, Рег. Згф. бр. 16/03.  (28791) 
_______________________________________________ 

 
С Т Е Ч А Ј Н И   П О С Т А П К И 

 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 56/03 од 23.10.2003 година, е отворена стечај-
на постапка над ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ЗАДРУГА СЛОГА 
УМИН ДОЛ Куманово, со жиро сметка бр. 40900-601-224 
при  Агенцијата за работа со блокирани сметки на РМ, 
Скопје  и број на рег. влошка 2-8-0-0-0 и Срег. бр. 5740/90 
од 05.03.1991 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 Страхил Арсовски, 
ул. “Дичо Петров“ бр. 20-А, Скопје, моб. тел. 070 311 533. 

 Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 
истекот на осмиот ден од денот на објавување на огла-
сот за отворање на стечајна постапка во  “Службен вес-
ник на РМ“ и на огласната табла во судот да ги прија-
ват своите побарувања кај стечајниот управник  во сог-
ласност со одредбите на Законот за стечај (“Службен 
весника на РМ“ бр. 55/97 ЗС-став 3 на член 61 од ЗС), а 
за пријавата на побарувањата (член 185 од ЗС). 

 Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од  
денот на објавување на огласот за отворање на стечај-
ната 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-
њето 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 23.10.2003 го-
дина на денот во кој ова решение и огласот за отвора-
ње на стечајната постапка е ставен на огласна табла на 
овој суд. 
      Испитното рочиште на собирот на доверителите на 
кое се испитуваат и утврдуваат пријавените побарува-
ња на доверителите (член 62 од ЗС) се закажува на ден 
10.12.2003 година во 12,00 часот во соба бр. 73/2  на 
Основниот суд во Куманово. 

Испитното рочиште од став 8 на ова решение на со-
брание на доверители (став 2 на член 62 од ЗС) на кое врз 
основа на извештај на стечајниот управник ќе се одлучува 
за понатамошниот тек на стечајната постапка се закажува 
за истиот ден и на истото место каде што е закажано испит-
ното рочиште на собирот на доверителите во 12,00 часот. 

Се повикуваат должниковите должници своите обвр-
ски да ги исполнат на стечајниот управник за стечајниот 
должник без одлагање. 

Од Основниот суд во Куманово.                     (28595) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 527/03  од 28.10.2003 година, се  
отвора стечајна постапка над  должникот Друштво за 
производство, градежништво, трговија и услуги ЗАМБО 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на  бул. 
“Видое Смилевски Бато“ бр. 7/1-3, Скопје, со жиро-сме-
тка бр. 300000001617705, при Комерцијална банка АД 
Скопје, и регистарска влошка бр. 02050181?-8-03-000 
при регистарот на  Основниот суд Скопје  I- Скопје,  
истата не се спроведува,  се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I- Скопје. 

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

 Од Основниот суд Скопје II- Скопје.             (28574) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 525/03  од 27.10.2003 година, се  
отвора стечајна постапка над стечајниот должник Прет-
пријатие за трговија и услуги “СМИЛКОВЦИ-СИТИ“ 
ц.о. Скопје, со седиште на   ул. “Павле Божиновски“ бр. 
33, Скопје, жиро-сметка бр. 40110-601-363264, и реги-
старска влошка бр. 1-64752-0-0-0 при регистраторот на  
Основниот суд Скопје  I- Скопје,  истата не се спрове-
дува,  се заклучува. 

Од Основниот суд Скопје II- Скопје.             (28575) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение II. Ст. бр. 620/03  од 08.10.2003 година,  е отворе-
на стечајна постапка над  должникот Друштво за произ-
водство, трговија и услуги ЕУРО-БАЛКАН 2003 ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Скопје,  со седиште на  ул. “Даме Груев“ 
бр. 7 Б4 влез 4/1  и жиро сметка број 300000000505794, 
при Комерцијална банка АД Скопје, со регистарска вло-
шка бр. 02018847?-8-03-000, и истата не се спроведува, 
па се заклучува. 

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој 
суд. 

Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (28597) 
___________ 

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

шение на овој суд II. Ст. бр. 504/03  од 10.09.2003 година, 
се отвора стечајна постапка над  должникот Друштво за 
консалтинг, инженеринг, посредување, застапување, про-
мет и услуги ТЕРТИА ТРЕНИНГ и КОНСАЛТИНГ Тер-
тиа ДООЕЛ Скопје,  со седиште на  ул. “Даме Груев“ бр. 
1-2/8, со жиро сметка број 200-0000339481 кај Стопанска 
банка АД Скопје, и регистарска влошка бр. 02029588?-8-
09-000, и истата не се спроведува, па се заклучува. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (28622) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 530/03 од 28.10.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над  должникот Претпријатие за про-
изводство, промет на големо и мало и услуги ГУЕЦ КО-
МЕРЦ Ц.О. увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. “Видое 
Смилевски Бато“ бр. 63/I-7, Скопје, со жиро-сметка бр. 
40100-601-138728 при Агенцијата за работа со блокирани 
сметки на учесниците во платниот промет Скопје, и реги-
старска влошка бр. 1-21437-0-0-0, при регистарот на Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, и се 
заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - 
Скопје. 

Жалбата поднесена против решението не го задржува 
извршувањето на решението. 

Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (28645) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 524/03 од 28.10.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над  должникот Друштво за произ-
водство, трговија, услуги и такси превоз СУЗАНА МЕВ-
ЉАН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. “Ме-
тодија Митевски“ бр. 10/6-5, Скопје, и регистарска вло-
шка бр. 02046083?-8-03-000, при регистарот на Основни-
от суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, и се 
заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - 
Скопје. 

Жалбата поднесена против решението не го задржува 
извршувањето на решението. 

Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (28688) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 253/03 

од 24.10.2003 година над Друштвото за производство, 
трговија и услуги „АС“ Митко Ташковски ДООЕЛ 
увоз-извоз Битола со седиште на ул. „Маршал Тито“ 
бр. 80/1/2, со број на регистарска влошка 01011960?-8-
03-000, и жиро сметка 500-0000000587/12 во Стопанска 
банка АД Битола, со дејност шифра 52.12 – друга трго-
вија на мало во продавници со мешовита стока. 

Стечајната  постапка кон должникот се отвора, не 
се спроведува но се заклучува. 

По правосилноста на решението на Основниот суд 
во Битола, регистарското одделение да го брише долж-
никот од судскиот регистар. 

Од Основниот суд во Битола.         (28678) 
_________ 

 
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 

132/2003 година, отвори стечајна постапка спрема 
должникот Друштво за производство, трговија и услу-
ги “Спас“ Ј.Т.Д. Трајче Илиоски и др. увоз-извоз При-
леп, со седиште во Прилеп, на ул. “Егејска“ бр. 65, за-
пишан во регистарска влошка бр. 01002508?-7-03-000, 
со решение Трег. бр. 1594/98 на Основен суд во Бито-
ла, со основна дејност друга трговија на мало во специ-
јализирани продавници, со жиро сметка бр. 41100-601-
43255 при Агенцијата за работа со блокирани сметки 
Скопје. 

Стечајната постапка према должникот не се спрове-
дува но се заклучува поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп.                         (28758) 
___________ 

 
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 

168/2003 година, отвори стечајна постапка спрема 
должникот Задруга за производство, промет и услуги, 
“Победа Комерц“ увоз-извоз Прилеп со П.О., со седи-
ште во Прилеп, на ул. “Моша Пијаде“ бр. 1/65, запи-
шан во регистарска влошка бр. 2-599, со решение Срег. 
бр. 2621/97 на Основен суд во Битола, со основна деј-
ност производство на кожна и крзнена конфекција, со 
жиро сметка бр. 41000-601-39768 при Агенцијата за ра-
бота со блокирани сметки Скопје. 

Стечајната постапка према должникот не се спрове-
дува но се заклучува поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп.                         (28759) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип, со решение Ст. бр. 16/01 

од 29.10.2003 година, постапувајќи во стечајна постап-
ка над должникот ДПТУ “Оранжерии Блок Ц“ ДОО во 
стечај с. Таринци-Карбинци ги известува доверителите 
на должникот дека на ден 24.11.2003 година во 10,30 
часот во просториите на Основниот суд во Штип ќе се 
одржи седница на собрание на доверители, заради 
усвојување на програма за финансиска консолидација 
и сопственичка трансформација на должникот ДПТУ 
“Оранжерии Блок Ц“ ДОО во стечај с. Таринци-Кар-
бинци. 

Од Основниот суд во Штип.                            (28760) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип, со решение Ст. бр. 15/01 

од 29.10.2003 година, постапувајќи во стечајна постап-
ка над должникот ДПТУ “Оранжерии Блок Б“ ДОО во 
стечај с. Таринци-Карбинци ги известува доверителите 
на должникот дека на ден 24.11.2003 година во 10 ча-
сот во просториите на Основниот суд во Штип ќе се 
одржи седница на собрание на доверители, заради 
усвојување на програма за финансиска консолидација 
и сопственичка трансформација на должникот ДПТУ 
“Оранжерии Блок Б“ ДОО во стечај с. Таринци-Кар-
бинци. 

Од Основниот суд во Штип.                            (28763) 
___________ 

 
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 

136/2003 година, отвори стечајна постапка спрема 
должникот Друштво за трговија и услуги увоз-извоз 
Атанасоски Ѓоре “Кебор“ ДООЕЛ Прилеп, со седиште 
во Прилеп на ул. “Ваташа“ бр. 10, запишан во реги-
старска влошка бр. 01009520?-8-01-000, со решение 
Трег. бр. 3356/99 на Основен суд во Битола, со основна 
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дејност превоз на патници во друмскиот сообраќај и 
такси превоз, со жиро сметка бр. 41100-601-33075 при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки Скопје. 

Стечајната постапка према должникот не се спрове-
дува но се заклучува поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп.                         (28765) 
___________ 

 
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 

158/2003 година, отвори стечајна постапка спрема 
должникот Друштво за трговија и услуги увоз-извоз 
“Кебак Комерц“ ДООЕЛ Прилеп, со седиште во При-
леп, на ул. “Димче Антулески“ бр. 90, запишан во реги-
старска влошка бр. 01013518?-8-01-000, со решение 
Трег. бр. 1088/01 на Основен суд во Битола, со основна 
дејност трговија на мало во продавници со храна, пија-
лаци и тутун, со жиро сметка бр. 300020000006825 при 
Комерцијална банка АД Скопје филијала Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спрове-
дува но се заклучува поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп.                         (28766) 
___________ 

 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 106/03 од 19.09.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Претпријатие за угостителс-
тво и трговија на големо и мало „УНИОН-БИЗНИС“ 
ДОО увоз-извоз с. М. Речица, Тетово, со жиро сметка 
бр. 41500-601-3252, што се води при Агенција за рабо-
та со блокирани сметки Тетово – Тетово, запишан при 
Основниот суд Скопје I  - Скопје, под Срег. 1864/90 од 
10.04.1999 и со регистарска влошка бр. 1-4095-0-0-0. 

Стечајната постапка према должникот не се спрове-
дува и се заклучува, поради немање на имот согласно 
член 64 од ЗС. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд Скопје I – Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово.         (28767) 
___________ 

 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 119/03 од 10.10.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Трговско друштво за произ-
водство и промет на мало и големо „ЛЕДИНА“ Буја-
мин ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, ул. „Гоце Делчев“ бр. 
12 Тетово, со жиро сметка бр. 41500-601-71185, што се 
води при Агенција за работа со блокирани сметки Те-
тово – Тетово, запишан при Основниот суд Скопје I  - 
Скопје, под Трег. 10398 од 28.01.1999 и со регистарска 
влошка бр. 02008792-8-01-000. 

Стечајната постапка према должникот не се спрове-
дува и се заклучува, поради немање на имот согласно 
член 64 од ЗС. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд Скопје I – Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово.         (28768) 
___________ 

 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 83/03 од 19.09.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Производно трговско, угости-
телско и услужно претпријатие „ГРАФИКА-Р.К.“ ДОО 
увоз-извоз Тетово, ул. „142“ бр. 43, со жиро сметка бр. 
41500-601-48940, што се води при Агенција за работа со 
блокирани сметки Тетово – Тетово, запишан при Основ-
ниот суд Скопје I  - Скопје, под Срег. 12442/94 од 
12.10.1994 и со регистарска влошка бр. 1-54004-0-0-0. 

Стечајната постапка према должникот не се спрове-
дува и се заклучува, поради немање на имот согласно 
член 64 од ЗС. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд Скопје I – Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово.         (28769) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 
Ст. бр. 103/03 од 10.10.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Авто такси КАМ ТРАНС Т.П. 
Деари Деар Мевљан с. Камењане – Камењане Тетово, 
со жиро сметка бр. 41500-601-90167, што се води при 
Агенција за работа со блокирани сметки Тетово – Тето-
во, запишан при Основниот суд Скопје I  - Скопје, под 
Трег. 114/98 од 12.02.1998 и со регистарска влошка бр. 
020010065-6-06-000. 

Стечајната постапка према должникот не се спрове-
дува и се заклучува, поради немање на имот согласно 
член 64 од ЗС. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд Скопје I – Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово.         (28770) 
___________ 

 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 101/03 од 10.10.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Јавно трговско друштво за трго-
вија и услуги БЕГ-ТРАНС Зулќуфли Идризи и др. од с. 
Добарце-Желино-Тетово, со жиро сметка бр. 41500-601-
71902, што се води при Агенција за работа со блокирани 
сметки Тетово – Тетово, запишан при Основниот суд 
Скопје I  - Скопје, под Трег. 4434/99 од 19.05.1999 и со ре-
гистарска влошка бр. 02013899-1-01-000. 

Стечајната постапка према должникот не се спрове-
дува и се заклучува, поради немање на имот согласно 
член 64 од ЗС. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд Скопје I – Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово.         (28771) 
___________ 

 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. 

бр. 97/03 од 03.10.2003 година е отворена стечајна постапка 
над должникот Авто такси АМБ Т.П. Ибраими Абдула Бе-
ќир од с. Г. Речица, Тетово, со жиро сметка бр. 41500-601-
73426, што се води при Агенција за работа со блокирани 
сметки Тетово – Тетово, запишан при Основниот суд Скоп-
је I - Скопје, под Трег. 3458/99 од 13.05.1999 и со регистар-
ска влошка бр. 020136687-6-06-000. 

Стечајната постапка према должникот не се спрове-
дува и се заклучува, поради немање на имот согласно 
член 64 од ЗС. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд Скопје I – Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово.         (28772) 
___________ 

 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 102/03 од 10.10.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Кафитерија ФЕНИКС Т.П. 
Камбери Самедин Бехадин с. Пирок, Боговиње Тетово, 
со жиро сметка бр. 41500-601-66547, што се води при 
Агенција за работа со блокирани сметки Тетово – Тето-
во, запишан при Основниот суд Скопје I  - Скопје, под 
Трег. 2237/98 од 15.07.1998 и со регистарска влошка 
бр. 020032057-6-09-000. 

Стечајната постапка према должникот не се спрове-
дува и се заклучува, поради немање на имот согласно 
член 64 од ЗС. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд Скопје I – Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово.         (28774) 
___________ 

 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 107/03 од 10.10.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво за производство, 



Стр. 24 - Бр. 70 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3 ноември 2003 

 

транспорт, трговија и услуги ЦИЦИ-ПРОМ ДООЕЛ 
експорт-импорт с. Г. Речица Тетово, со жиро сметка 
бр. 540 000000000 161, што се води при Тетовска банка 
АД Тетово, запишан при Основниот суд Скопје I  - 
Скопје, под Трег. 834/2002 од 14.03.2002 и со регистар-
ска влошка бр. 02044790-8-03-000. 

Стечајната постапка према должникот не се спрове-
дува и се заклучува, поради немање на имот согласно 
член 64 од ЗС. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд Скопје I – Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово.         (28775) 
___________ 

 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 104/03 од 03.10.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Чевли и кожна галантерија 
„ЛАШ“ Т.П. Ибраими Имер Али, ул. „Р. Цониќ“ бр. 
14/а Тетово, со жиро сметка бр. 41500-601-58912, што 
се води при Агенција за работа со блокирани сметки 
Тетово – Тетово, запишан при Основниот суд Скопје I  
- Скопје, под Срег. 4848/96 од 20.12.1996 и со реги-
старска влошка бр. 1-68617-0-0-0. 

Стечајната постапка према должникот не се спрове-
дува и се заклучува, поради немање на имот согласно 
член 64 од ЗС. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд Скопје I – Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово.         (28776) 
___________ 

 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 105/03 од 10.10.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Претпријатие за производс-
тво, градежништво, трговија и услуги ФИРЕНЦА екс-
порт-импорт ДОО с. Џепчиште - Тетово, со жиро сме-
тка бр. 41500-601-360014, што се води при Агенција за 
работа со блокирани сметки Тетово – Тетово, запишан 
при Основниот суд Скопје I  - Скопје, под Срег. 
7327/97 од 13.01.1998 и со регистарска влошка бр. 1-
22242-0-0-0. 

Стечајната постапка према должникот не се спрове-
дува и се заклучува, поради немање на имот согласно 
член 64 од ЗС. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд Скопје I – Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово.         (28777) 
___________ 

 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 100/03 од 03.10.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Бутик АЛМАТ Т.П. Ајети Ка-
дри Азам, ул. „Р. Цониќ“ бр. 51-Тетово, со жиро сметка 
бр. 41500-601-72733, што се води при Агенција за ра-
бота со блокирани сметки Тетово – Тетово, запишан 
при Основниот суд Скопје I  - Скопје, под Трег. 
6517/98 од 26.11.1998 и со регистарска влошка бр. 
02005883-6-01-000. 

Стечајната постапка према должникот не се спрове-
дува и се заклучува, поради немање на имот согласно 
член 64 од ЗС. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд Скопје I – Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово.         (28778) 
___________ 

 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 98/03 од 03.10.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот ТП Колонијал БЕСНИК-
ПРОМ Ристем Ристеми, с. Г. Речица Тетово, со жиро 

сметка бр. 41500-601-69874, што се води при Тетовска 
банка АД Тетово, запишан при Основниот суд Скопје I  
- Скопје, под Трег. 2094/98 од 27.07.1998 и со регистар-
ска влошка бр. 02003380-6-01-000. 

Стечајната постапка према должникот не се спрове-
дува и се заклучува, поради немање на имот согласно 
член 64 од ЗС. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд Скопје I – Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово.         (28779) 
_______________________________________________ 

 
Л И К В И Д А Ц И И 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3081/2003 од 10.10.2003 година, во регис-
тарска влошка бр. 02018273?-8-09-000, го запиша во 
трговскиот регистар запишувањето на ликвидаторот на 
Градежно услужно производно и трговско друштво 
РАН ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ Алуш и др. ДОО увоз-
извоз Гостивар, ул. „18 Ноември“ бр. 330. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа 
на Градежно услужно, производно, трговско друштво-
то РАН ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ Алуш и др. ДОО 
увоз-извоз Гостивар, ул. „18 Ноември“ бр. 330. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
3081/2003.                                   (28560) 

___________ 
 
Ликвидаторот Еленкова Станика, ул. “Никола Ру-

сински“ бр. 12 II/29, запишана во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
Трег. бр. 1372/03, објавува дека Друштвото СФТ Скоп-
је , со жиро сметка бр. 210054865050155 отворена при 
Тутунска банка, е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања по објавувањето на огла-
сот во “Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна од пос-
ледната објава. 

Од ликвидаторот.                                              (28591) 
__________ 

 
Ликвидаторот Еленкова Станика, од Скопје, ул. 

“Никола Русински“ бр. 12 II/29, запишана во судскиот 
регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-
ние П. Трег. бр. 2953/2001, објавува дека Друштвото 
Бобиком Крсто ДООЕЛ Скопје, со жиро сметка бр. 
40120-601-281480, 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.                                              (28590) 
_________ 

 
Ликвидаторот Мирјана Димитровска, од Скопје, ул. 

“Јани Лукровски“ бр. 10/44, запишана во судскиот ре-
гистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-
ние П. Трег. бр. 3121/03, објавува дека Друштвото 
КОМПТУРС ДОО Скопје ул. “Димитрие Чупоски“ бр. 
1/7, со жиро сметка бр. 300000001602379, отворена при 
Комерцијална банка, е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена, од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                              (28605) 
_________ 

 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 107/03 од 

24.10.2003 година, отвори ликвидациона постапка над 
Претпријатието за трговија и шпедиција увоз-извоз БАК 
П.О. Штип и истата поради немање на имот се заклучува. 
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По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 

Од Основниот суд во Штип                             (28788) 
_______________________________________________ 

 
Н О Т А Р С К И   О Г Л А С И 

 
Се продава земјоделско земјиште, сосопственост на 

Грнчаревски Зоран, Скопје на 1/4, заведен во Поседо-
вен лист бр. 45, за КО Орешани и тоа: К.П. бр. 17, план 
1, скица 5, м.в. “Нерезини Река“, култура нива, класа 7, 
површина 3119м2, К.П. бр. 17, план 1, скица 5, м.в. 
“Нерезини Река“, култура нива, класа 6, површина 
2160м2, вкупно 5279м2. 

Предметната недвижност се продава за купопро-
дажна цена од 300,00 денари по метар квадратен. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите и другите лица што имаат пр-
венствено право на купување и лицата чие земјиште 
граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 де-
на од денот на обавувањето на огласот во “Службен вес-
ник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на по-
нудата. Во спротивно. го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се испраќаат 
до нотарот Хакија Чоловиќ, ул. “Ниџе Планина“ бр. 16, 
Скопје.                                                      (28374) 

__________ 
 

Сопственикот Јакимов Милан од Скопје, бул. “Пар-
тизански одреди“ бр. 48/1-20, својата недвижност-нива, 
7 класа, со површина од 400м2, во м.в. “Солишта“ на 
К.П. бр. 528/4, КО Патишка Река, ПЛ 183, ја продава за 
60,00 денари по м2. 

Се повикуваат сопствениците на граничните парцели 
чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот 
во “Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават 
до нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир, Скопје, 
ул. “2 Македонска бригада“ бр. 54.         (28393) 

__________ 
 

Над подвижните предмети, сопственост на Тргов-
ското друштво за вработување на инвалидни лива за 
производство ЛАКРИМА Пецо ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, со број на деловниот субјект 5510538, евиден-
тирани во Централниот регистар на РМ, со идентифи-
кационен број 10120030001321, заснован е залог на 
подвижни предмети со договор за регистриран залог 
врз подвижни предмети со својство на извршна испра-
ва, во форма на нотарски акт, составен од нотарот Вес-
на Стојчева од Скопје, под ОДУ бр. 130/2003 од 
21.10.2003 година, во корист на заложниот доверител 
Тутунска банка АД Скопје, за обезбедување на парич-
но побарување во износ од денарска противвредност на 
400.000 евра.                                                     (28401) 

__________ 
 

Врз основа на нотарски акт-Договор за невладетел-
ски рачен залог од прв ред, сочинет од страна на нота-
рот Нада Палиќ, Центар Скопје, под ОДУ бр. 204/03 од 
01.10.2003 година, склучен помеѓу Тутунска банка АД 
Скопје, како заложен доверител и Друштвото за трго-
вија и услуги ЕУРО ТАБАК ДОО Скопје, со седиште 
на ул. “11 Октомври“ бр. 11, Скопје, како должник-за-
ложен должник, засновано е заложно право-регистри-
ран залог од прв ред врз подвижни предмети сопстве-
ност на должникот-заложниот должник, кое заложно 
право е заведено под единствен деловоден идентифи-
кационен број 10120030001272 од 10.10.2003 година во 
Централниот регистар на РМ-Регионална регистрацио-
на канцеларија во Скопје број 1.         (28409) 

Над подвижен предмет-возило, сопственост на 
друштвото за трговија и производство МОНА ДОО-
ЕЛ со седиште на ул. “11 Октомври“ бр. 3, со каракте-
ристики вид - PATNICKO-LIMUZINA, производител - 
HONDA, тип/модел ACORD SEDAN 2.4 I, со број на 
шасија JHMCL95403C212068, и број на мотор К24А3/-
1012088, со година на производство 2003, сила на мо-
тор 140 KW, со боја MET, ZELENA 30 со регистарски 
број SK-660-NF е заснован невладетелски регистриран 
залог со нотарски акт  ОДУ број 72/03 во корист на за-
ложниот доверител Комерцијална банка А.Д. Скопје за 
обезбедување на парично побарување во износ од 
750.000,00 денари.                                                  (28440) 

___________ 
 
Над недвижен имот сопственост на Друштвото за 

проектирање, консалтинг, маркетинг и инженеринг 
АТЕЛЈЕ АЈВАР Ранчо и Миодраг ДОО Скопје, со се-
диште на ул. “Пушкарска“ бр. 17, кој се состои од нед-
вижност која во КО Центар 1, на КП 5160, зграда број 1, 
влез 2, кат ПР, со намена 00570, на ул. “Домбас“ бр. 11, 
собност 002, со површина од 87 м2, и КП 5160, зграда 1, 
влез 002, кат СУ, со намена 00511, во површина од 7 м2, од-
носно недвижност во вкупна површина од 94 м2, запишан 
на Имотен лист број 45581, издаден од Државниот завод за 
геодетски работи-Сектор за премер и катастар Скопје и над 
недвижниот имот на Друштвото за градежништво и прое-
ктирање КОМПАНИЈА Х.Р.Р.М Миодраг и Ранчо ДОО 
Скопје, со седиште на ул. “Максим Горки“ бр. 19, кој се 
состои од недвижен имот во КО Центар 2, на КП 2641, 
дел 1, план 012, скица 062, катастарска култура 70000 во 
површина од 141 м2, и на КП 2641, дел 1, зграда 1, план 
012, скица 062, катастарска култура 50000, во површина 
од 96 м2, односно недвижност во вкупна површина од 237 
м2; Кп 2641, зграда 1, влез 001, кат ПО, стан 001, со наме-
на 0511, собност 001, во површина од 19 м2; КП 2641, 
зграда 1, влез 001, кат ПР, стан 001, со намена 0513, соб-
ност 002, во површина од 35 м2; КП 2641 зграда 1, влез 
002, кат ПО, стан 002, со намена 00511, собност 001, во 
површина од 25 м2 и КП 2641, зграда 1, влез 002, кат ПР, 
стан 002, со намена 00513, во површина од 23 м2, односно 
недвижност во вкупна површина од 102 м2, заснован е за-
лог со нотарски акт ОДУ број 71/03 во корист на за-
ложниот доверител Комерцијална банка А.Д. Скопје, 
за обезбедување на парично побарување во износ од 
119.900,00 ЕУР.                                                       (28442) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за регистриран залог врз 

подвижни предмети и акции, со својство на извршна 
исправа, составен од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела 
Вода, Скопје, под ОДУ број 477/03 од 23 октомври 
2003 година, склучен меѓу СТОПАНСКА БАНКА А.Д. 
Скопје, како заложен доверител и Друштвото за произ-
водство и дистрибуција на топлинска енергија ТОП-
ЛИФИКАЦИЈА АД Скопје, со седиште на ул. “Лон-
донска“ бб, во Скопје, како заложен должник, заснова-
но е заложно право-регистриран залог врз подвижни 
предмети и акции на заложниот должник, кое заложно 
право е регистрирано во Централниот регистар на 
24.10.2003 година, со единствен деловоден идентифи-
кационен број 10120030001351.                            (28491) 

___________ 
 
Над имот, сопственост на Друштвото за производство, 

трговија и услуги “ЕМПО-ЕКСПРЕС Валентина и Томислав 
ДОО“ Скопје, со седиште на ул. “Ернест Телман“ бр. 9а, 
Скопје: влекач марка SKANIA тип: P124LA4Х2HA360.37, 
бр. на шасија ХLER4Х200/04383057, број на моторот: 
DSC12.02-L01/5721211, година на производство: 1997, сила 
на моторот: 269, работна зафатнина 11705, сопственост на 
должникот-залогодавач видно од сообраќајна дозвола МК 
0790853, е заснован залог со Договор за залог на недвижен 
имот, заверен кај нотарот Митков Петар од Скопје под ОДУ 
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бр. 157/03 од 09.10.2003 година, во корист на заложниот до-
верител Тутунска банка АД Скопје, за обезбедување на па-
рично побарување во износ од 15.000 евра.                     (28539) 

__________ 
 
Се продава недвижен имот - нива, класа 3, м.в. 

“Ѓол“, К.П. 352/1, план 2, КО Ново Село, во површи-
на од 3020м2, запишано во ПЛ бр. 43, сопственост на 
Спасоевски Стеван и Трајковски Спиро, од кој имот 
сосопственикот Спасоевски Стеван продава дел од 
својот идеален дел по цена од 528,00 денари по кава-
дратен метар. 

Се повикуваат сосопствениците и соседите чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 
30 дена, од денот на објавувањето, писмено да се изјас-
нат за прифаќање на понудата, а доколку се заинтере-
сирани наведениот износ да го депонираат кај нотарот 
Ленка Мицајкова ул. “Дрезденска“ бр. 15, локал 10, 
Општина Карпош, Скопје.                                     (28477) 

_________ 
 

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во 
Општина Чаир, ги известува сосопствениците и сопс-
твениците на граничните парцели со парцелата К.П. бр. 
300 лозје, трета класа, во м.в. “Велики Крст“, со повр-
шина од 7706м2, КО Горно и Долно Оризари, дека со-
сопствениците на по 4/32 идеален дел од наведената 
парцела, Бајчевски Јован од с. Побожје и Бајчевски 
Спасо од с. Побожје, го продаваат својот дел од наве-
дената парцела по цена од 150,00 денари по 1м2. 

Доколку наведените лица сакаат да го користат пре-
димственото право за купување предвидено во Законот 
за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена 
од објавувањето на овој оглас, да ја депонираат купо-
продажната цена во нотарски депозит. Во спротивно, 
продавачот ќе ја продаде на друг купувач.          (28496) 

_________ 
 

Се продава земјоделско земјиште-лозје, во КО Ба-
дар, на К.П. бр. 145/1, план 3, скица 4, м.в. “Дренки“, 
класа 6, со површина од 2684м2, сопственост на Крсте 
Клинчаров и Елица Клинчаровска, двајцата од Скопје, 
за цена од 150.000,00 денари и шума во КО Бадар, на 
К.П. бр. 168, план 6, скица 10, м.в. “Зад Град“, со повр-
шина од 1760м2, сопственост на Крсте Клинчаров и 
Елица Клинчаровска, двајцата од Скопје, за цена од 
35.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно , го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Зорица Пулејкова, ул. “Кузман Јосифовски 
Питу“ бр. 15, локал 40, ТЦ Скопјанка - Скопје.  (28490) 

__________ 
 
Врз основа на Договор за залог, со својство на из-

вршна исправа, составен во форма на нотарски акт од 
нотарот Наџи Зеќири од Тетово под ОДУ број 446/03 
од 22.10.2003 година, склучен меѓу Стопанска банка 
а.д. Скопје и Друштво за сточарство и трговија ВЕЗЕ 
ШАРИ Арбен Абдурахмани и др. ДОО експорт-импорт 
с. Требош – Желино, како должник – заложен долж-
ник, засновано е заложно право залог од прв ред врз 
подвижни предмети комплет опрема за држење на ко-
кошки несилки (110.000 броја) и пилиња за јарки 
(30.000 броја) и тоа: 1. Кафез за несилки, количина – 
16.112, ТИП-ВО-матик, година на производство – 2002 
година; кафези за пилиња – 1.440, ТИП-302-8, година 
на производство – 2001 година; мали силоси (60 тона) -
5, година на производство – 2002 година; големи сило-
си (800 тона) – 3, година на производство – 2002 годи-

на и сортирка за јајца – 1, ТИП-ЕСМ 120, година на 
производство – 2003 година, сопственост на должникот 
– заложниот должник ДСПТ ВЕЗЕ ШАРИ Арбен Аб-
дурахмани и др. ДОО експорт-импорт с. Требош – Же-
лино, кое заложно право е регистрирано во Централни-
от регистар со деловен број 10220030000280.     (28544) 

___________ 
 
Врз основа на приватна исправа – Договор за залог, 

потврден од нотарот Стојмир Николов од Виница, под 
ОДУ бр. 313/2003 од 22.10.2003 година склучен помеѓу 
Стопанска банка АД – Скопје, филијала Виница, како 
заложен доверител и ДООЕЛ „Боровец-Транс“ од Ви-
ница, ул. „Плачковички одред“ бр. 27 како должник и за-
ложен должник, засновано е заложно право – регистриран 
залог од прв ред врз подвижни предмети наведени во до-
говорот за регистриран залог, сопственост на залогодава-
чот, кое заложно право е регистрирано во Централниот 
регистар на 24.10.2003 година под единствен деловоден 
идентификационен број – 10920030000057.             (28545) 

___________ 
 
На 21.10.2003 година е заверен Договор за залог 

ОДУ бр. 172/2003 кај нотарот Јован Стојчев од Радо-
виш, склучен помеѓу Стопанска банка АД Скопје во 
својство на заложен доверител, Зиго-шпед ДООЕЛ Ра-
довиш во својство на должник/заложен должник и Ми-
цева Гордана од Радовиш во својство на заложен долж-
ник. Заложниот должник/должник Зиго-шпед ДООЕЛ 
од Радовиш го заложува својот имот заради обезбедување 
на паричното побарување на Стопанска банка АД Скопје 
наспрема должникот Зиго Шпед ДООЕЛ Радовиш, и тоа 
товарно моторно возило, вид товарно, марка-  VOLVO, 
тип – FH42RB (FH12.4X2RB420.49), број на шасија – 
YV2A4B3A1TB144566, број на моторот-Д12/035977, про-
изведен 1995 година со регистарски таблици ST – 144-IM.
            (28546) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за залог на неподвижни 

предмети со својство на извршна исправа ОДУ бр. 
296/03 на 24.10.2003 година, склучен помеѓу РМ, Вла-
дата на РМ, Министерство за финансии Скопје – Ком-
пензационен фонд од странска помош – Јапонија и Пе-
чатница „Европа 92“ Кочани како заложен должник за 
обезбедување на парично побарување во износ од 
6.000.000,00 денари, засновано е заложно право од прв 
ред врз недвижност-деловен простор заведен во Имо-
тен лист 12719 за КО Кочани – мансарда на К.П. 16724, 
дел 87, зграда 1, влез 1, кат МА, в.м. „Штипски пат“, со 
површина од 936 м2, сопственост на Печатница „Евро-
па 92“ Кочани.                         (28548) 

___________ 
 
Над движниот имот, сопственост на Заштитно 

друштво за производство и трговија АКВАМИН ДОО-
ЕЛ увоз-извоз, со седиште во Скопје, с. Волково кој се 
состои од производна лента за флаширање-машини: 
машина за перење на шишиња, тип Ратисобна, сериски 
број 589, година на производство 1971; полнач тип Ба-
варија 24/6 Л, сериски број 50141, година на произ-
водство 1971; етикетирка марка Пирзер, сериски број 
1231, година на производство 1985; затворачка-марка 
ДР. Дац со компресор, сериски број 469, година на про-
изводство 1973; пакувач тип Јоха, сериски број 2105, 
година на производство 1986; распакувач тип Јоха, се-
риски број 121, година на производство 1985; котел 
марка Лос со бренер, сериски број 45012, година на 
производство 1974; миксер марка Коми 45, сериски 
број 104235, година на производство 1974; од герман-
ско производство и набавена по фактури бр. 491/606/03 
од фирмата Кал и Шлихтерле и фактура бр. 2560 од 
фирмата Брауерај Нојхоф во вкупна вредност од 51.000 
евра и оцаринета по декларација број С 23356 и С 
23357 од 12.09.2003, кои се наоѓаат во производниот 
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погон за безалкохолни пијалаци во Скопје, на КО Ново 
село – с. Волково – Ѓ. Петров, м.в. „Блага Вода“, кој 
лежи на К.П. 476 е заснован залог со Договор за залог 
(невладетелски регистриран залог) со изјава за изврш-
ност потврден кај нотарот Елизабета Станоевиќ-Ѓокиќ, 
под ОДУ бр. 256/03 од 24.10.2003 година, во корист на 
заложниот доверител Стопанска банка АД Битола, за 
обезбедување на парично побарување во износ од 
15.000.000,00 денари.          (28603) 

___________ 
 
Над недвижниот имот сопственост на Друштвото за 

меѓународен транспорт и шпедиција БОМИ 10 Златко 
Д.О.О.Е.Л. Скопје и тоа: влекач ВОЛВО со регистарска 
таблица СК-322-МЦ; влекач СКАНИЈА со регистарска 
таблица СК-388-КВ; камион соло МЕРЦЕДЕС со реги-
старска таблица СК-283-МН; полуприколка СДЦ со ре-
гистарска таблица СК-151-ЈР; полуприколка СДЦ со 
регистарска таблица СК-804-КА, е заснован залог, со 
нотарски акт – Договор за залог на подвижни предмети 
заведен кај нотарот Златко Николовски од Скопје под 
ОДУ бр. 329/03, во корист на заложниот доверител 
Стопанска банка АД Скопје, за обезбедување на парич-
но побарување во износ од 45.000,00 евра.        (28617) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за хипотека изготвен од но-

тарот Боривој Стојкоски заведен под ОДУ бр. 1033/03 
од 29.10.2003 година, склучен помеѓу Прокредит банка 
АД Скопје како заложен доверител и Трговско друш-
тво за производство, внатрешен и надворешен промет, 
сообраќај и услуги РЕАЛ-Шпед Вахида ДОО експорт-
импорт Скопје како должник заложен должник засно-
вано е заложно право врз подвижни предмети и тоа 
вид: товарно; марка: MERCEDES BENC, тип: 1838; 
број на шасијата WDB6550861K224069; број на мотор: 
ЅК224069/00; година на производство: 1997; регистар-
ска ознака: ЅК-613-КЕ; сообраќајна дозвола: МК 
0495873 издадена од ГУВР Скопје и полуприколка, 
марка: SCH VERINER, тип: HUT 3F3, број на шасија 
W0902A324TSA10104, година на производство 1996, 
регистарска таблица – SK-876-KA, број на сообраќајна 
дозвола МК; 0538435.                        (28679) 

___________ 
 
Над подвижниот предмет сопственост на трговско-

то друштво за производство и трговија ЛОПЕЗ Мирче 
ДООЕЛ село Теарце, Тетово, кој претставува: товарно 
специјално возило, марка “Iveko Daily 50 C“ со број на 
шасија ZCFC5090005368854, со рег. бр. ТЕ-898-CG,  
заснован е залог во корист на заложниот доверител 
ПРОКРЕДИТ БАНКА АД Скопје, за обезбедување на 
парично побарување во износ од 10.000,00 ЕУР, кој за-
лог е регистриран во Централниот регистар на РМ 
Скопје, Регионална регистрациона канцеларија во 
Tетово на ден 27.10.2003 година.                          (28672) 

___________ 
 
Над подвижниот предмет сопственост на друштво-

то за транспорт, трговија и услуги ГАЦИ ТРАНС ДОО-
ЕЛ експорт-импорт село Боговиње, Тетово, кој прет-
ставува: товарно возило, марка “Dajmler 1638“ со број 
на шасија 62008615081818, со рег. бр. ТЕ-840-AF, 
приклучно возило, марка “Koesbohrer D 17“ со број на 
шасија 104192543, со рег. бр. ТЕ-565-AC, заснован е 
залог во корист на заложниот доверител ПРОКРЕДИТ 
БАНКА АД Скопје, за обезбедување на парично поба-
рување во износ од 8.000,00 ЕУР, кој залог е регистри-
ран во Централниот регистар на РМ Скопје, Регионал-
на регистрациона канцеларија во Тетово на ден 
28.10.2003 година.                                                   (28673) 

___________ 
 
Над подвижниот предмет сопственост на Друштво-

то за трговија и услуги АГРО СЛОГА Миле ДООЕЛ 
експорт-импорт Тетово, кој претставува: товарно вози-

ло, марка “Ford Transit“ со број на шасија WFOLXX-
GBVLXU38506, со рег. бр. ТЕ-722 ВМ; товарно возило, 
марка “Turbo Zeta Z 80 12 AD“ со број на шасија 055358, 
со рег. бр. ТЕ-782-CD, заснован е залог во корист на за-
ложниот доверител ПРОКРЕДИТ БАНКА АД Скопје, за 
обезбедување на парично побарување во износ од 
10.000,00 ЕУР, кој залог е регистриран во Централниот 
регистар на РМ Скопје, Регионална регистрациона кан-
целарија во Тетово на ден 23.10.2003 година.       (28674) 

___________ 
 
Заложниот должник ДПТУ Мегапласт ДОО Штип, 

со седиште во Штип на ул. “Сутјеска“ бр. 95, за обезбе-
дување на парично побарување на заложниот доверител 
Тетекс-Кредитна банка АД Скопје, во износ од 75.000 
ЕУР по основ на Договор за рамковен револвинг кредит- 
лимит врз основа на заложно право бр. 0010-1543 од 
21.10.2003 година, заложува недвижен имот во негова 
исклучива сопственост: деловни објекти - магацини со 
помошен објект на ул. “Железничка“ бб, Штип, сопс-
твеност на Мегапласт ДОО Штип, евидентирани во 
Поседовен лист бр. 2214 за КО Штип 1 и тоа како: под 
објект на КП бр. 1137/3, м.в. “Железничка Станица“ во 
површина од 623 м2 и неплодно на КП 1137/3 во повр-
шина од 3195 м2 со право на трајно користење на гра-
дежно земјиште, со нотарски акт - Договор за залог на 
недвижност - хипотека од II ред - ОДУ бр. 147/03 од 
22.10.2003 година на нотарот Соња Катранџиска-Кимо-
ва од Штип.                                                             (28675) 

___________ 
 
Над дел од недвижниот имот сопственост на АД 

Конфекција и трикотажа “Единство“ Струмица, кој се 
наоѓа во КО Струмица, деловна зграда во стопанство 
на КП бр. 7168/3, зграда 1, кат 01 (први) на м.в. “Гоце 
Делчев“ собност 022 во површина од 677 м2 и земјиште 
под објект на КП бр. 7168/3 зграда 1, м.в. “Каратопрак“ 
во површина од 769 м2, заведен во Имотен лист број 
6566 издаден од ДЗГР Одделение за премер и катастар 
Струмица, заснован е залог со Договор за залог на нед-
вижен имот заверен кај нотарот Данче Шеримова од 
Струмица, под ОДУ бр. 140/03 од 17.10.2003 година во 
корист на заложниот доверител Република Македонија, 
Министерство за финансии - Компензационен фонд од 
странска помош  - Јапонија Скопје, за обезбедување на 
парично побарување во износ од 8.200.000 (осум мили-
они и двеста илјади ЈПУ-јапонски јени), во денарска 
противвредност.                                                      (28676) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за залог на недвижен имот 

со својство на извршна исправа заверен од нотарот 
Славјанка Андреева од Велес, под ОДУ број 284/03 од 
23.10.2003 година, над недвижниот имот сопственост 
на Друштвото за производство, трговија и услуги ВЕ-
ЛЕСПРОМ АД Велес, кој се состои од деловен простор 
на ул. “Марксова“ кој лежи на КП 1581 во површина од 
168 м2; деловен простор на ул. “Владимир Назор“ кој 
лежи на КП 5736 во површина од 189 м2; деловен про-
стор на ул. “Којник“ кој лежи на КП 5003 во површина 
од 73 м2; деловен простор на ул. “Којник“ кој лежи на 
КП 5003 во површина од 73 м2 и помошна зграда на ул. 
“Којник“ која лежи на КП 5003 во површина од 10 м2 кој 
деловен простор лежи на земјиште под зграда 1 во повр-
шина од 86 м2 и  земјиште под зграда 2 во површина од 
15 м2 како и двор во површина од 2 м2, план 034, скица 
232, со запишано право на сопственост на објектите во 
ЛИСТОТ Б и право на трајно користење на градежно из-
градено земјиште врз кое постои зграда во ЛИСТОТ В 
во Имотниот лист број 14049 издаден од ДЗГР Одделе-
ние за премер и катастар Велес, заснован е залог - хипо-
тека од прв ред, запишан  во ЛИСТОТ Г од Имотниот 
лист број 14049 издаден од ДЗГР Одделение за премер и 
катастар Велес, во корист на заложниот доверител Ко-
мерцијална банка АД Скопје за обезбедување на парич-
но побарување во износ од 74.314,00 ЕУР.            (28677) 
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Се продава 7/10 идеален дел, од земјоделското зем-
јиште, К.П. бр. 432/35, нива од 3 класа, со вкупна повр-
шина од 4382м2, сопственост на Салији Мукрем од с. 
Врапчиште, за купопродажна цена од 108.000,00 дена-
ри, како и цела К.П. бр. 1041/14, нива од 7 класа, со по-
вршина од 2000м2, за цена од 40.000,00 денари, сопс-
твеност на Муареми Менсур и Гази од с. Врапчиште. 
Имотот се води во КО Врапчиште и КО Зубовце. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава (разменува или дава под закуп), 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот 
во “Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат право-
то на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Весна Василеска, ул. “Б. Ѓиноски“ бб, Го-
стивар.                                                                      (28781) 

_________ 
 
Се продава земјоделско земјиште, К. П. бр. 5178/20, 

план 14, во м.в. “Трлиште“, нива, класа 4, со површина од 
740м2, заведена во Поседовен лист бр. 1720, за КО Мл. 
Нагоричане, на име на Бајдевски Благоја од Куманово, за 
купопродажна цена од 30 денари по метар квадратен. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена, од денот на 
објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Марјан Коцевски од Куманово ул. “11 
Октомври“ бр. 4.                                                     (28783) 

_________ 
 
Се продава земјоделско земјиште, заведено во По-

седовен лист бр. 460, за КО Агино Село, на име Ѓорѓи-
евски Бранко од Скопје, за купопродажна цена од 30,00 
денари по метар квадратен. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Марјан Коцевски од Куманово ул. “11 
Октомври“ бр. 4.                                                     (28784) 

_________ 
 
Се врши размена на земјоделски земјишта: нива, К. П. 

бр. 518, план 3, скица 7, во м.в. “Дервен“, класа 3, во повр-
шина од 1634м2, заведено во Имотен лист бр. 1124, за КО 
Доброшане, на име на Митевска Владанка, за нива, К.П. 
бр. 517, план 3, скица 7, во м.в. “Дервен“, класа 3, во повр-
шина од 11382м2, заведена во Имотен лист бр. 1327, за 
КО Доброшане, на име на Димовска Борика. 

Проценета вредност на секоја од парцелите е по 
100,00 денари, по метар квадратен. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се разменува, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Марјан Коцевски од Куманово ул. “11 
Октомври“ бр. 4.                                                     (28785) 

___________ 
 
Се продава идеална 1/8, од земјоделското земјиште: 

К.П. бр. 43, план 3, скица 6, во м.в. “Мачја Глава“, ни-
ва, класа 4, во вкупна површина од 11466м2, заведено 

во Поседовен лист бр. 426 за КО Романовце, на име на 
Јовчевски Јовица од Куманово, за вкупна купопродаж-
на цена од 70.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава,  во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Марјан Коцевски од Куманово ул. “11 
Октомври“ бр. 4.                                                     (28786) 

__________ 
 
Се продава земјоделско земјиште, во КО Тимјаник: 

парцела бр. 238/1, во м.в. “Плотуњак“, нива со површи-
на од 10398м2, во КО Тимјаник. 

Сопственост на Лазаров Ѓорѓи од Неготино ул. 
“Пано Калајџиски“ бр. 2. Цена на продажба 62.900,00 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Бинов Гело од Неготино ул. “Маршал Тито“ 
бр. 138.                                                                     (28787) 
_______________________________________________ 

 
М А Л И  О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважечки следните 
документи: 

Пасош бр. 985971 на име Цветковска Љубица, ул. 
"Ѓорѓи Сугарев" бр. 66, Битола.                              (3743) 

Пасош бр. 1543504 на име Ларгиме Беќири, Дебар.  
Пасош бр. 1864280 издаден од СВР-Тетово на име 

Измит Мехмеди, ул. "Караорман" бр. 24, Тетово. 
Пасош бр. 0441532 на име Саловска Беглија, Дебар. 
Пасош бр. 1823860/03 издаден од СВР-Тетово на име 

Неџбија Фљорим, с. Групчин, Тетово.          (28342) 
Пасош бр. 1691271 издаден од СВР-Скопје на име 

Арсовски Васко, ул. "В. Комаров" бр. 6/3-1, Скопје. 
Пасош бр. 1844728/03 издаден од СВР-Скопје на име 

Османовиќ Сенад, с. Чојлија, Скопје.           (28366) 
Пасош бр. 1573081 на име Митев Ристо, Струмица.    
Пасош бр. 1929045 издаден од СВР-Скопје на име 

Божиновски Драган, ул. "С. Ковачевиќ" бр. 9/22, 
Скопје.                                                                    (28371) 

Пасош бр. 333366/94 издаден од СВР-Тетово на име 
Авнија Муше, ул. "Р. Цониќ" бр. 96, Тетово. 

Пасош бр. 1549811 издаден од СВР-Скопје на име 
Хоџа Муесере, ул. "П. Илиќ" бр.6/2-12, Скопје. 

Пасош бр. 1380826 издаден од СВР-Скопје на име 
Љамаџема Аљбан, ул. "П. Илиќ" бр. 6/2-12, Скопје. 

Пасош бр. 1761609/02 издаден од СВР-Скопје на име 
Трајко Николовски, ул. "А. Писевски" бр. 55-б, Скопје. 

Пасош бр. 147988/93 издаден од СВР-Тетово на име 
Николовска Аница, ул. "Б. Тоска" бр. 35/5, Тетово.  

Пасош бр. 1462643 издаден од СВР-Тетово на име 
Алили Љазим, с. Вешала, Тетово.            (28402) 

Пасош бр. 1670186/01 издаден од СВР-Тетово на име 
Шабани Сауби, с. Бродец, Тетово.          (28406) 

Пасош бр. 1181992/99 издаден од СВР-Тетово на име 
Зеќири Даут, с. Шемшево, Тетово.         (28436) 

Пасош бр. 640633 издаден од СВР-Скопје на име 
Шабан Амедовски, с. Огњанци, Скопје.       (28454) 

Пасош бр. 1735590 издаден од СВР-Скопје на име 
Идризи Африм, ул. "Маршал Тито 6" бр. 25 с. Сарај, 
Скопје.                                                      (28474) 

Пасош бр. 1207348 на име Салиески Ади, ул. "Аџи 
Мустафа" бр. 80, Охрид.                                     (28485) 
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Пасош бр. 1788572 на име Јосифоска Ратка, с. Д. 
Лакочереј, Охрид.                                     (28487) 

Пасош бр. 1074037 на име Касамовски Риза, с. 
Бузалково, Велес.                                     (28488) 

Пасош бр. 1360176/00 на име Дани Астрит, Струга.  
Пасош бр. 764984/95 издаден од СВР-Скопје на име 

Рина Петличарова, ул. "К. Асанов" бр. 4/3-5, Скопје.     
Пасош бр. 1383957/00 издаден од СВР-Тетово на име 

Ајредини Мирсад, с. Боговиње, Тетово.       (28593) 
Пасош бр. 1870700 на име Бошкоски Игор, ул. "Б. 

Нуненски" бр. 5, Пилеп.                                     (28604) 
Пасош бр. 850815 на име Јагода Коруноска, ул. "Ц. 

Јаковлески" бр. 49, Кичево.                      (28606) 
Пасош бр. 1649902/02 издаден од СВР-Велес на име 

Сулејман Гаши, с. Кочилари, Велес.       (28607) 
Пасош бр. 1306604 на име Златев Благојче, бул. 

"ЈНА" бр. 32/16, Штип.                                     (28608) 
Пасош бр. 1573311/01 на име Ристо Палатовски, с. 

Сушица бр. 235, Струмица.                      (28610) 
Пасош бр. 1678355/01 издаден од СВР-Скопје на име 

Анифа Јашари, ул. "Г. Лорка" бр. 12, Скопје. 
Пасош бр. 1131648/98 издаден од СВР-Тетово на име 

Зибери Фадил, ул. "Штипска" бр. 68, Тетово. 
Пасош бр. 0624098 издаден од СВР-Скопје на име 

Цонева Цвета, бул. "В. С. Бато" бр. 9/1-8, Скопје. 
Пасош бр. 301174/95 издаден од СВР-Гостивар на 

име Адеми Мјафтиме, с. Чегране, Гостивар.       (28616) 
Пасош бр. 1239974 на име Андонова Катина, ул. "М. 

Тито" бр. 115, Валандово.                          (28619) 
Пасош бр. 1441488 издаден од СВР-Куманово на име 

Исак Садриу, с. Черкеско Село, Куманово. 
Пасош бр. 1063738/98 издаден од СВР-Куманово на 

име Вели Сулејмани, с. Черкеско Село, Куманово.  
Пасош бр. 284068/94 издаден од СВР-Скопје на име 

Драге Мишевски, ул. "415" бр. 8, с. Марино, Скопје.  
Пасош бр. 1142116/98 издаден од СВР-Скопје на име 

Реџеп Вејсел, ул. "Антонин Дворжак" бр. 2, Скопје.   
Пасош бр. 1513197 издаден од СВР-Скопје на име 

Муртезан Сабри, ул. "Дрварска" бр. 68, Скопје. 
Пасош бр. 1656191 издаден од СВР-Богданци на име 

Васил Панов, ул. "Мирче Џочков" бр.24, Богданци.  
Пасош бр. 644666 издаден од СВР-Скопје на име 

Арсовски Илија, ул. "Ч. Кантарџиев" бр. 18, Скопје.    
Пасош бр. 1090358 на име Тутуреска Цвета, Охрид. 
Пасош бр. 1654332 на име Јанков Марјан, ул. "Г. 

Цунев" бр. 4, Струмица.                                     (28730) 
Пасош бр. 1790510 на име Пачуку Фатбарда, Дебар. 
Пасош бр. 0203855 издаден од СВР-Куманово на име 

Емине Реџепи, с. Слупчане, Куманово.       (28744) 
Пасош бр. 1705782/02 издаден од СВР-Тетово на име 

Билали Исмаиљаки, с. Церово, Тетово.         (28762) 
Пасош бр. 1197711/99 издаден од СВР-Тетово на име 

Неџбедин Саити, с. Ново  Село 1,Тетово.         (28764) 
Пасош бр. 371596 на име Дика Кујтим, Струга. 
Пасош бр. 1033597 на име Ибраим Алии, ул. "ЈНА" 

бр. 350, Гостивар.                        (28818) 
Пасош бр.1434103 издаден од СВР-Тетово на име 

Амети Јонус, с. Џепчиште, Тетово.                       (28825) 
Пасош бр. 1279646 на име Јосев Дејанче, ул. "25 

Април" бр. 10, Кратово.                                     (28953) 
Пасош бр. 1159214 издаден од СВР Дебар на име 

Маревци Џевдет од Дебар. 
Пасош бр. 0504988 издаден од СВР Кавадарци, на 

име Атанасов Милан ул. „Едвард Кардељ“ бр. 15-1/7, 
Кавадарци.            (29020) 

Чекови од тековна сметка бр. 140012702-05 од бр. 
4723289 до бр. 4723292 издадени од Охридска банка 
АД Охрид на име Шулески Крсте, с. Мислешево, 
Струга.                                                                   (28372) 

Чекови од тековна сметка 0007525410 од бр. 80034-
20802 до бр. 8003420804, од бр. 8003427081 до бр. 800-
3427086, од бр. 8004532160 до бр. 8004532169 и бр. 
8004532173 издадени од Стопанска банка АД Скопје-

Филијала Ресен на име Павиќевиќ Кристи, ул. "В. 
Карангелески"  бр. 64/1-2/9, Битола.        (28410) 

Чекови од тековна сметка бр. 13942333 од бр. 1062-
639 до бр. 1062648 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Китановска Силва, Скопје.     (28414) 

Чекови од тековна сметка бр. 1572282 од бр. 517430 
до бр. 517433 и бр. 5759460, 5759461 издадени од Ко-
мерцијална банка АД Скопје на име Керамичиев 
Димитар, Скопје.                                        (28525) 

Чекови од тековна сметка бр. 14967083 од бр. 955049 
до бр. 955058 и бр. 955046 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Кузманоска Наташа, Скопје. 

Чекови од тековна сметка бр. 1254270 со бр. 1469808, 
1469809 и бр. 1469810 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Стефковска Надежда, Скопје. 

Чековна картичка бр. 257/12 и чековите од бр. 137-
0493 до бр. 1370500 издадени од Македонска банка АД 
Скопје на име Трпевски Драган, ул. "Илинденска" бр. 
93, Тетово.                                        (28736) 

Чековна картичка бр. 0104067 и чековите од бр. 323-
546 до бр. 323549 издадени од Тутунска банка АД 
Скопје на име Трпевски Драган, ул. "Илинденска" бр. 
93, Тетово.                                        (28738) 

Чекови од тековна сметка бр. 01294173 од  бр. 001-
9000044827 до бр. 0019000044835 издадени од Комер-
цијална банка на име Огненоски Цветан, Скопје.  

Чекови од тековна сметка бр. 04568447 со бр. 0003-
006830349 и бр. 0003006830350 издадени од Комерци-
јална банка на име Босилкова Гордана, Скопје. 

Чекови од тековна сметка бр. 16417535 со бр. 0003-
006834610 и од бр. 0003006834613 до бр. 0003006834-
628 издадени од Комерцијална банка на име Живковиќ 
Миодраг, Скопје.                                         (28808) 

Чекови од тековна сметка бр. 16385916 со бр. 6581-
095, 6581096 и бр. 6581097 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Станкова Пенка, Скопје. 

Чек  од тековна сметка бр. 9195484 со бр. 564262 
издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Мијоски Нове, Скопје.                                     (28871) 

Работна книшка на име Јосифовска Снежана, ул. 
"Н.Н.Борче" бр. 24, Битола.                      (28343) 

Работна книшка на име Спасевски Бојан, Пехчево. 
Работна книшка на име Димитриеска Билјана, Охрид. 
Работна книшка на име Низам Заим, с. Јаболце, 

Скопје.                                                                   (28354) 
Работна книшка на име Мантева Билјана, с. Тим-

јаник, Неготино.                                       (28357) 
Работна книшка на име Лозановска Лидија, ул. 

"Дисанска" бр. 2, Кавадарци.                      (28358) 
Работна книшка на име Ќефсере Сулејмани, с. 

Боговиње, Тетово.                                     (28360) 
Работна книшка на име Драшковиќ Јасмина, 

Струмица.                                                     (28363) 
Работна книшка на име Атиџе Рамаданова, ул. "К. 

Охридски" бр. 378, Струмица.           (28364) 
Работна книшка на име Орце Миџаилов, Струмица. 
Работна книшка на име Џелили Везаип, Скопје. 
Работна книшка на име Агим Алими, Синѓелиќ, 

Скопје.                                                                    (28378) 
Работна книшка на име Ќаил Ќаили, с. Драчевица, 

Скопје.                                                         (28380) 
Работна книшка на име Гацевски Љупчо, Скопје. 
Работна книшка на име Стефче Божиновски, с. Д. 

Оризари, Битола.                                       (28455) 
Работна книшка на име Марковска Мира, с. Крклино, 

Битола.                                                       (28456) 
Работна книшка на име Масалковски Сашо, Битола. 
Работна книшка на име Тахири Фадил, Струга. 
Работна книшка на име Насер Шабани, с. Слупчане, 

Куманово.                                                    (28460) 
Работна книшка на име Радески Борче, Кичево. 
Работна книшка на име Радеска Милица, с. Вруток, 

Гостивар.                                                    (28463) 
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Работна книшка на име Радица Стојановска, Злетово, 
Пробиштип.                                       (28469) 

Работна книшка на име Бекирович Есад, с. Десово, 
Прилеп.                                                      (28472) 

Работна книшка на име Бурхан Беадини, ул. "П. 
Гули" бр. 6, Тетово.                                     (28475) 

Работна книшка на име Шабан Шерифи, ул. "К. Р. 
Дрнц" бр. 85, Тетово.                                     (28476) 

Работна книшка на име Блажевски Љубомир, Скопје. 
Работна книшка на име Златевски Миле, Скопје. 
Работна книшка на име Милковска Лидија, Скопје.  
Работна книшка на име Тунтева Татјана, Скопје. 
Работна книшка на име Кондиловска Дајана, ул. "Со-

лунска" бр. 225, Битола.                        (28582) 
Работна книшка на име Фари Зендели, с. Матејче, 

Куманово.                                                     (28585) 
Работна книшка на име Левески Игор, с. Белчишта, 

Охрид.                                                       (28587) 
Работна книшка на име Мизамедин Пајазити, Скопје. 
Работна книшка на име Малиќе Рашитовска, ул. "А. 

Ранковиќ" бр. 1, Куманово.                      (28599) 
Работна книшка на име Арбен Шерифи, Тетово. 
Работна книшка на име Асанов Енвер, с. Чанаклија 

бр. 71, Струмица.                                         (28602) 
Работна книшка на име Јотевски Ване, Скопје. 
Работна книшка на име Вендијолски Димче, ул. 

"Цане Василев" бр. 3/12, Битола.                          (28623) 
Работна книшка на име Реџеп Вејсел, Скопје. 
Работна книшка на име Неим Абедин, ул. "Пирин 

Планина" 5, Охрид.                                     (28693) 
Работна книшка на име Пеева Татјана, ул. "Коста 

Поп Ристов" бр. 17, Богданци.                      (28696) 
Работна книшка на име Ристе Савески, Струга. 
Работна книшка на име Божијанов Димче, ул. "Н. Н. 

Борче" бр. 13, Струмица.                          (28705) 
Работна книшка на име Наумовска Нада, Скопје. 
Работна книшка на име Марјан Арсовски, с. Кошари, 

Крива Паланка.                                       (28717) 
Работна книшка на име Сулејман Ведат, ул. "Г. 

Делчев" бр. 349, Охрид.                                     (28720) 
Работна книшка на име Срефанов Драги, Кочани. 
Работна книшка на име Руменка Трајчева, ул. "Питу 

Гули" бр. 83/15, Св. Николе.        (28722) 
Работна книшка на име Рифадов Нури, Струмица. 
Работна книшка на име Авдулахи Африм, с. 

Арачиново, Скопје.                                     (28727) 
Работна книшка на име Благој Златески, ул. "Д. 

Лахчански" бр. 175, Битола.                      (28792) 
Работна книшка на име Тошевска Динче, Ресен. 
Работна книшка бр. 13951 на име Василевски Васко, 

с. Царев Двор, Ресен.                           (28800) 
Работна книшка на име Абази Фабијана, Струга. 
Работна книшка на име Миноска Лилјана, ул. 

"Београдска" бр. 69-Б, Прилеп.                      (28804) 
Работна книшка на име Салиоски Ваид, ул. "Кораб" 

бр. 10, Прилеп.                                          (28805) 
Работна книшка на име Валентина Соколова, с. 

Тркање, Кочани.                                        (28809) 
Работна книшка на име Шаќиовски Селиме, Тетово. 
Работна книшка на име Адили Расим, Струга. 
Работна книшка на име Селим Барија, Скопје. 
Работна книшка на име Селам Аметовски, Скопје. 
Воена книшка на име Милкиќ Љиљана, Скопје. 
Воена книшка на име Николовски Роберт, ул. 

"Козле" бр. 115, Куманово.                      (28584) 
Воена книшка на име Игнатовски Цане, Скопје. 
Воена книшка на име Борис Шипинкоски, Скопје. 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Ни-

кола Вапцаров"-Скопје на име Демири Абдулазис, 
Скопје.                                                       (28341) 

Свидетелство на име Колов Андреја, Пробиштип. 
Свидетелство од 8 одделение на име Гоцевска Донка, 

с. Дулица, Мак. Каменица.                      (28350) 

Свидетелство од 8 одделение на име Дијана 
Миновиќ, Мак. Брод.                                     (28352) 

Свидетелство од 8 одделение на име Митева Тања, 
ул. "Р. Жинзифов" бр. 56, Кочани.            (28353) 

Свидетелство од 5 одделение на име Инис Илјази, с. 
Челопек, Тетово.                                       (28356) 

Свидетелство од 8 одделение на име Сејдија Бедри, с. 
Доброште, Тетово.                        (28359) 

Свидетелство од 8 одделение на име Усеини Фатмир, 
с. Житоше, Крушево.                          (28362) 

Свидетелство на име Ристе Савески,Струга.    (28459) 
Свидетелство од 6 одделение на име Сулејмановски 

Ваит, с. Бузалково, Велес.                           (28464) 
Свидетелство на име Најдоски Жарко, ул. "Цане 

Илиески" бр. 60, Прилеп.                        (28467) 
Свидетелство од 8 одделение на име Јовановска Сне-

жана, Мак. Каменица.                          (28468) 
Свидетелство на име Хамид Шабани, с. Отља, Кума-

ново.                                                                   (28471) 
Свидетелство од 8 одделение на име Ејуп Амети, 

Тетово.                                                                    (28473) 
Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Агрон 

Абдулаи, с. Пирок, Тетово.         (28482) 
Свидетелство на име Мумин Идриз, с. Калаузлија, 

Штип.                                                                    (28583) 
Свидетелство на име Миргент Емини, Струга. 
Свидетелство од 4 одделение на име Ибраимов 

Сулејман, с. Куртамзали, Гевгелија.       (28596) 
Свидетелство од 8 одделение на име Дашурије 

Јусуфи, с. Ѓермо, Тетово.                          (28600) 
Свидетелство на име Величковска Оливера, с. 

Коњух, Кратово.                                        (28694) 
Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Ѓулај 

Дампова, с. Конче, Радовиш.                      (28695) 
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година на име Лазаревска 

Бјанка, ул. "Сремски Фронт" бр. 3/19, Штип. 
Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "К. 

Волнароски"-Прилеп на име Нелоска Лила, с. Ново 
Лагово, Прилеп.                                         (28706) 

Свидетелство на име Азизоска Наиме, с. Преглево, 
Мак. Брод.                                                    (28712) 

Свидетелство на име Ајроски Идаил, с. Преглево, 
Мак. Брод.                                                     (28713) 

Свидетелство од 7 одделение на име Блажевски 
Дракче, с. Јегуновце, Тетово.                      (28714) 

Свидетелство од 8 одделение на име Атула Имери, с. 
Студеничани, Скопје.                        (28715) 

Свидетелство на име Узеироски Елвис, ул. "Дризла" 
бр. 161, Прилеп.                                       (28716) 

Свидетелство за 3 одделение издадено од ОУ Труба-
рево на име Јашаровска Магбер, Скопје.         (28724) 

Свидетелство за 1 година издадено од гимназијата 
"Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Кујтим Мусли, 
Скопје.                                                                    (28746) 

Свидетелство од 8 одделение на име Шишкова 
Даниела, с. Конче, Радовиш.                      (28795) 

Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ-с. 
Лојане на име Буарим Аземи, с. Лојане, Куманово. 

Свидетелство на име Аговиќ Мирсад, с. Црквино, 
Велес.                                                                   (28802) 

Свидетелство од 8 одделение на име Исмаили 
Таџедин, с. Порој, Тетово.                        (28811) 

Свидетелства за средно образование и диплома на 
име Атанасов Леон, ул. "Кирил и Методиј" бр.54, 
Кочани.                                                                    (28954) 

Индекс бр. 5398 издаден од Факултет за туризам и 
угостителство-Охрид на име Петроска Анета, ул. "Са-
теска" бр. 32, Охрид.                                         (27877) 

Индекс бр. 1771 издаден од Филозовски факултет-
Скопје на име Мијаковска Маја, н. "Карпош" бр. 5/2-
16, Битола.                                         (28815) 

Индекс бр. 41879 издаден од Економски факултет - 
Скопје на име Алити Фатмир, Скопје.       (28945) 
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Диплома на име Милорад Канаделковиќ, ул. "Б. 
Ѓорев" бр. 137/2, Велес.                                     (28466) 

Диплома на име Саити Неџмије, с. Опае, Куманово. 
Диплома издадена од хемиско техничко училиште на 

име Филипоска Снежана, Мак. Брод.       (28588) 
Диплома на име Паунова Слободанка, ул. "Х. Кар-

пош" бр. 76, Штип.                                     (28589) 
Диплома на име Петров Трајче,Кавадарци.      (28598) 
Диплома за завршено средно образование издадена 

од ДУСО "Браќа Миладиновци" на име Лазаревски 
Ангел, Скопје.                                         (28682) 

Диплома за завршено средно образование издадена 
од ДУСО "Браќа Миладиновци" на име Лазаревска 
Елена, Скопје.                                       (28683) 

Диплома на име Серафимов Сречко, ул. "Г. Цунев" 
бр. 39, Радовиш.                                       (28700) 

Диплома на име Величков Саше, ул. "Н. Карев" бр. 
50/9, Штип.                                                    (28701) 

Диплома на име Лазаревска Бјанка, ул. "Сремски 
Фронт" бр. 3/19, Штип.                                     (28703) 

Диплома на име Ристов Бранко, с. Облешево, 
Кочани.                                                                   (28810) 

Здравствена легитимација на име Тодоров Борис, ул. 
"Б. Кирков" бр. 9, Велес.                        (28361) 

Здравствена легитимација на име Јорданов Мартин, 
ул. "8-ма Велешка бригада" бр. 15/2/68, Прилеп.  

Здравствена легитимација бр. 215-50293601 на име 
Ристов Зоранчо, с. Марена, Охрид.           (28470) 

Здравствена легитимација на име Мустафа Еркан, 
Охрид.                                                      (28707) 

Здравствена легитимација на име Митрески Игор, 
Охрид.                                                      (28711) 

Здравствена легитимација на име Батије Имеровска, 
с. Бузалково, Велес.                        (28793) 

Здравствена легитимација бр. 215-193560 на име 
Боздоганоска Маре, Охрид.                      (28955) 

Лична карта на име Кадри Гарипи,Тетово.       (28813) 
Воена легитимација бр. 005919 издадена од Минис-

терство за одбрана на име Мишела  Хамбова, Скопје. 
Студенска легитимација бр. 36575 издадена од Пра-

вен факултет-Скопје на име Цветаноска Лилјана, 
Кавадарци.                                                     (28483) 

Штедна книшка бр. 9330099 издадена од Тутунска 
банка АД Скопје на име Доневски Владо, Скопје. 

Девизна штедна книшка бр. 4003-53-00111-4 на име 
Тасеска Даница, с. Белчишта, Охрид.          (28348) 

Даночна картичка бр.4030997336128 издадена од 
Управа за јавни приходи -Скопје на име ПЕТРОФ АМ, 
Скопје.                                                      (28461) 

Даночна картичка бр. 4026999116071 издадена од 
Управа за јавни приходи на име ЏЕНЕСА ДООЕЛ, с. 
Лабуниште, Струга.                                     (28477) 

Даночна картичка бр. 4030994154797 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име КАМФУД, 
Скопје.                                                                    (28549) 

Даночна картичка бр. 402899711442 издадена од Уп-
рава за јавни приходи на име НЕМЕТАЛИ АД, Тетово. 

Даночна картичка бр. 4030994234847 издадена од 
Управа за јавни приходи на име ГРАФОУСЛУГА, 
Скопје.                                                                    (28631) 

Даночна картичка бр.4030991106058 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име МАК-
РЕФОРМ  ДООЕЛ, Скопје.                      (28731) 

Даночна картичка С. бр. 0040788 и дан. бр. 4027992-
102160 издадена од Управа за јавни приходи на име 
Ѓеоргиев Васил, ул. "Е. Андонов" бр. 11, Струмица. 

Даночна картичка бр. 4030002439272 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име БАС 1 ДООЕЛ, 
Скопје.                                                      (28733) 

Решение-одобрение за вршење занаетчитска дејност 
бр. 12-9418 издадено од Секретарјат за стопанство 
Центар-Скопје на име Адеми Неџатин, Скопје. 

J A В Н И   П О В И Ц И 
 

Врз основа на член 15, 16, 35 и 36  од Законот за 
јавни набавки (“Службен весник на РМ“ бр. 21/02 и 
24/03), Комисијата за јавни набавки  на Министерство-
то за култура, објавува  

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 1/03 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ-ПРЕТ-
КВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ИЗБОР НА ПОНУДУВАЧ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач е Министерството за култура на Ре-

публика Македонија, ул. “Илинденска“ бб, Скопје. 
2. Предмет на ограничениот повик бр. 1/03 година е 

прибирање на документација за претходно утврдување 
на подобност за избор на понудувачи за вршење на 
следните работи: изведба на различни фази од ентери-
ерни работи за завршување и ставање во функција на 
објектот на Националната галерија со кинотечна деј-
ност, Скопје. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на правни и физички лица кои се регистрирани за 
вршење на дејност опфатена со предметот на овој повик. 

 
II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Комисијата за јавни набавки на Министерството за 

култура има потреба од претходно утврдување на по-
добност за понудувачите-претквалификација, преку тех-
ничка документација врз основа на која ќе се оцени спо-
собноста на понудувачите за извршување на предметна-
та јавна набавка дефинирана во општите одредби. 

2. Од квалификуваните понудувачи, дополнително 
ќе се бара доставување на понуди за извршување на 
предметните работи наведени во општите одредби. 

3. Тендерската документација ќе биде доставена на 
понудувачите кога ќе бидат избрани во постапката за 
претквалификација. 

 
III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Понудувачите во претквалификацијата должни се 

да ја достават следната документација предвидена со 
член 24, 25 и 38 од Законот за јавни набавки и тоа: 

- Име на фирма; 
- Техничко-технолошки бонитет; 
-Економско-финансиски бонитет, издаден од Цен-

тралниот регистар; 
- Потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки; 
- Извод од регистрација на дејноста; 
- Потврда од надлежен суд дека не е отворена по-

стапка за стечај или ликвидација, не постара од шест 
месеци; 

- Уверение од надлежен суд дека со правосилна 
пресуда не е изречена мерка на безбедност-забрана за 
вршење на дејност, не постара од шест месеци. 

2. Понудувачите задолжително доставуваат и: 
- Референц листа за досега извршени работи, од ти-

пот на ентериерни фази и работи во функција на извед-
ба, опремување, и ставање во функција на изложбено-
галериски простори во последните три години; 

- Фотографии, селективни изводи од техничка до-
кументација, или друг визуелен материјал од изведени 
објекти-ентериерни зафати, изведба на фази од ентери-
ерно уредување и сл. за опремување на музејско-гале-
риски простори. 

 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Документацијата се доставува во затворен плик на 

кој во горниот лев агол треба да стои ознака “не отво-
рај“, бројот на ограничениот повик, видот на јавна на-
бавка и истиот не треба да содржи никаква ознака со 
која би можел да се идентификува изведувачот. 

Рокот за доставување на документацијата изнесува 
10 дена од денот на последното објавување во јавно 
гласило на Ограничениот повик бр. 1/03. 
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Документацијата да биде доставена до архивата на 
Министерството за култура, ул. “Илинденска“ бб, во 
Скопје. 

 
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Документацијата што нема да биде доставена во 

утврдениот рок нема да биде отворена и разгледана. 
Дополнителни објаснувања може да се добијат на 

телефон: 3135468. 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 

Врз основа на член 11 и 45 од Законот за јавни на-
бавки (“Службен весник на РМ“ бр. 21/02), Комисијата 
за јавни набавки  во АД “Електростопанство на Маке-
донија“ - Скопје, објавува  

 
 ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-217/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА 
НА ФАТИРАНИ ОДЕЛА СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01-

217/2003 е  АД  “Електростопанство на Македонија“, 
со седиште на ул. “11 Октомври“ бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката  е прибирање на пону-
ди за набавка на: 

1.2.1. фатирани одела  кол...................2331 парче. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 

на учество на сите домашни и странски, правни и фи-
зички лица. 

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

1.5. Набавувачот го задржува правото, реализацијата 
на набавката да ја подели на два или повеќе понудувачи. 

1.6. Тендерската документација може да се подигне 
од АД “ЕСМ“-Дирекција-Скопје, Служба за заеднички 
набавки, IX спрат, соба 7, секој работен ден од 11-13 ча-
сот, при што треба да приложат доказ за уплатени 500,00 
МКД, на жиро сметка 200000002447884, Стопанска бан-
ка, корисник А.Д. “ЕСМ“-Скопје, ЕДБ 4030989128346, 
со назнака за Отворен повик бр. 01-217/2003. 

1.7. Информација на телефон: 02/3149-158. 
 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот, како и името на производи-
телот на опремата. 

2.2. Понудата треба да ја содржи единечната  цена 
како и фиксната вкупна вредност на  целата понуда, (со 
сите давачки согласно член 57, став 3 од Законот за јав-
ни набавки ако набавката е од странство)  на паритет 
ДДП магацин на набавувачот, изразена во МКД и со 
посебно искажан ДДВ. 

 Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во 
странска валута. При одлучувањето, договарањето и реа-
лизацијата на набавката ќе се применува берзански курс. 

2.3. Понудата треба да ги содржи начинот и услови-
те на плаќање, и тоа само еден начин недвосмислено 
дефиниран. 

2.4. Понудата треба да го содржи рокот на испорака 
на опремата. 

2.5. Понудата мора да се однесува на целиот обем 
на набавката. 

2.6. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македонија 
и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Ре-
публика Македонија. 

2.7. Понудата треба да има рок на важност. 
2.8. Понудите од странските понудувачи (докумен-

тација која се бара и комерцијалната понуда) треба да 
бидат преведени на македонски јазик. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Документ за бонитет кој го издава Централниот 

регистар,  согласно член 24 од Законот за јавни набавки. 

3.2. Странско правно или физичко лице, треба да 
достави ревизорски извештај од странска реномирана 
ревизорска институција, регистрирана за вршење на ре-
визија. Ревизорскиот извештај треба да содржи подато-
ци за вкупното економско работење на странскиот по-
нудувач во последните три години.  

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во член 26 од Законот за јавни набавки . 

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

3.5. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 31, став 2, од Законот за јавни набавки. 

3.6. Целокупната документација, треба да е ориги-
нал или заверени копии верни на оригиналот и не по-
стари од 6   месеци, освен ревизорскиот извештај. 

 
4. ДОПОЛНИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
4.1. Понудувачот треба да достави доказ за технич-

ка способност и тоа:  
4.1.1. Референтна листа на производителот за испо-

раки на ваков вид опрема во последните 3 години. 
4.1.2. Сертификат за квалитет на материјалот за 

изработка на предметната опрема, согласно тендерска-
та документација. (копија или оригинал). 
 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (член 27 од ЗЈН) 

5.1. Цена - 70 бодови; 
5.2. Квалитет - 20 бодови; 
5.3. Начин на плаќање - 5 бодови; 
5.4. Рок на испорака  - 5 бодови.   
 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки. 
6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
6.3. Заедно со понудата понудувачот треба да до-

стави и една мостра од понудената опрема. 
6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 

на следната адреса: АД “Електростопанство  на Македо-
нија“, за Комисијата за јавни набавки, ул. “11 Октомври“ 
бр. 9, 1000 Скопје, или на лице место на тендерот. 

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
19.11.2003 година во 11 часот, во просториите на АД  
“Електростопанство на Македонија“, ул. “11 Октомври“ 
бр. 9, Скопје, 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,  оние кои не се изработени според барањата 
на Отворениот повик, као и  оние кои  немаат целокупна 
документација нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Комисијата за јавни набавки на Општина Центар-Скоп-

је, објавува 
 

ПОНИШТУВАЊЕ НА ОТВОРЕНИОТ ПОВИК БР. 1/2003 
ЗА СОИНВЕСТИТОРСТВО И ИЗГРАДБА НА АД-

МИНИСТРАТИВНО ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ 
 
Отворениот повик бр. 1/2003 за Соинвеститорство 

и изградба на административно деловен објект, објавен 
на 06.10.2003 година во “Службен весник на РМ“ бр. 
64, се поништува. 

Комисија за јавни набавки 
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32. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Ре-

публика Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат 
 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ ВЛАДА-
ТА НА  МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ КОЈ 
СЕ ОДНЕСУВА НА ПРЕДАВАЊЕТО НА ЛИЦА НА МЕЃУНАРОДНИОТ КРИВИЧЕН СУД 

 
Се прогласува Законот за ратификација на Договорот меѓу Владата на Македонија и Владата на 

Соединетите Американски Држави кој се однесува на предавањето на лица на Меѓународниот 
кривичен суд, 

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 октомври 
2003 година. 

 
  Бр. 07-5149/1                                               Претседател 

16 октомври 2003 година                         на Република Македонија, 
     Скопје                                                      Борис Трајковски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

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

 
З А К О Н 

ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ ВЛАДАТА НА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА 
НА СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ КОЈ СЕ  ОДНЕСУВА НА ПРЕДАВАЊЕТО 

НА ЛИЦА НА МЕЃУНАРОДНИОТ КРИВИЧЕН СУД 
 

Член 1 
Се ратификува Договорот меѓу Владата на Македонија и Владата на Соединетите Американски 

Држави кој се однесува на предавањето на лица на Меѓународниот кривичен суд, потпишан на 30 
јуни 2003 година. 

 
Член 2 

Договорот кој е потпишан во оригинал на македонски и на англиски јазик гласи: 
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L I GJ I 

për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Maqedonisë dhe 

Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës e cila ka të bëjë me 

dorëzimin e personave në Gjykatën Ndërkombëtare Penale 

 

Neni 1 

 Ratifikohet Marrëveshja ndërmjet Qeverisë së Maqedonisë dhe 

Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës e cila ka të bëjë me 

dorëzimin e personave në Gjykatën Ndërkombëtare Penale e nënshkruar me 

30 qershor të vitit 2003. 

 

Neni 2 

 Marrëveshja e nënshkruar në origjinal në gjuhën maqedonase dhe 

gjuhën angleze është si vijon: 
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Neni 3 

 Ky Ligj hyn në fuqi  në ditën e tetë nga dita e shpalljes në 

“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 

33. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Ре-

публика Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат 
 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ  
МАКЕДОНСКАТА ВЛАДА И ВЛАДАТА НА СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА  

ЗА  СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 
 
Се прогласува Законот за ратификација на Договорот меѓу Македонската влада и Владата на 

Сојузна Република Германија за социјално осигурување, 
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 20 октомври 

2003 година. 
 
  Бр. 07-5177/1                              Претседател 

20 октомври 2003 година               на Република Македонија, 
      Скопје                                          Борис Трајковски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

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

 
З А К О Н 

ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ МАКЕДОНСКАТА ВЛАДА И ВЛАДАТА 
НА СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА  ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Член 1 

Се ратификува Договорот меѓу Македонската влада и Владата на Сојузна Република Германија 
за социјално осигурување, склучен во Скопје на 8 јули 2003 година. 

 
Член 2 

Договорот во оригинал на македонски и на германски јазик гласи: 
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Стр. 16 - Бр. 70 Службен весник на Република Македонија - Меѓународни договори 3 ноември 2003 

 

 



3 ноември 2003 Службен весник на Република Македонија - Меѓународни договори Бр. 70 - Стр. 17 

 



Стр. 18 - Бр. 70 Службен весник на Република Македонија - Меѓународни договори 3 ноември 2003 

 

 



3 ноември 2003 Службен весник на Република Македонија - Меѓународни договори Бр. 70 - Стр. 19 

 



Стр. 20 - Бр. 70 Службен весник на Република Македонија - Меѓународни договори 3 ноември 2003 

 

 



3 ноември 2003 Службен весник на Република Македонија - Меѓународни договори Бр. 70 - Стр. 21 

 



Стр. 22 - Бр. 70 Службен весник на Република Македонија - Меѓународни договори 3 ноември 2003 

 

 



3 ноември 2003 Службен весник на Република Македонија - Меѓународни договори Бр. 70 - Стр. 23 

 



Стр. 24 - Бр. 70 Службен весник на Република Македонија - Меѓународни договори 3 ноември 2003 

 

 



3 ноември 2003 Службен весник на Република Македонија - Меѓународни договори Бр. 70 - Стр. 25 

 



Стр. 26 - Бр. 70 Службен весник на Република Македонија - Меѓународни договори 3 ноември 2003 

 

 



3 ноември 2003 Службен весник на Република Македонија - Меѓународни договори Бр. 70 - Стр. 27 

 



Стр. 28 - Бр. 70 Службен весник на Република Македонија - Меѓународни договори 3 ноември 2003 

 

 



3 ноември 2003 Службен весник на Република Македонија - Меѓународни договори Бр. 70 - Стр. 29 

 



Стр. 30 - Бр. 70 Службен весник на Република Македонија - Меѓународни договори 3 ноември 2003 

 

 



3 ноември 2003 Службен весник на Република Македонија - Меѓународни договори Бр. 70 - Стр. 31 

 



Стр. 32 - Бр. 70 Службен весник на Република Македонија - Меѓународни договори 3 ноември 2003 

 

 

Maкедонската Влада 
За Владата на Сојузна 
Република Германија 

 

08.07.2003    во 



3 ноември 2003 Службен весник на Република Македонија - Меѓународни договори Бр. 70 - Стр. 33 

 

2. Во врска со член 4 од Договорот: 



Стр. 34 - Бр. 70 Службен весник на Република Македонија - Меѓународни договори 3 ноември 2003 

 

 



3 ноември 2003 Службен весник на Република Македонија - Меѓународни договори Бр. 70 - Стр. 35 

 



Стр. 36 - Бр. 70 Службен весник на Република Македонија - Меѓународни договори 3 ноември 2003 

 

 



3 ноември 2003 Службен весник на Република Македонија - Меѓународни договори Бр. 70 - Стр. 37 

 



Стр. 38 - Бр. 70 Службен весник на Република Македонија - Меѓународни договори 3 ноември 2003 

 

 



3 ноември 2003 Службен весник на Република Македонија - Меѓународни договори Бр. 70 - Стр. 39 

 



Стр. 40 - Бр. 70 Службен весник на Република Македонија - Меѓународни договори 3 ноември 2003 

 

 
 
 
 



3 ноември 2003 Службен весник на Република Македонија - Меѓународни договори Бр. 70 - Стр. 41 

 



Стр. 42 - Бр. 70 Службен весник на Република Македонија - Меѓународни договори 3 ноември 2003 

 

 



3 ноември 2003 Службен весник на Република Македонија - Меѓународни договори Бр. 70 - Стр. 43 

 



Стр. 44 - Бр. 70 Службен весник на Република Македонија - Меѓународни договори 3 ноември 2003 

 

 



3 ноември 2003 Службен весник на Република Македонија - Меѓународни договори Бр. 70 - Стр. 45 

 



Стр. 46 - Бр. 70 Службен весник на Република Македонија - Меѓународни договори 3 ноември 2003 

 

 



3 ноември 2003 Службен весник на Република Македонија - Меѓународни договори Бр. 70 - Стр. 47 

 



Стр. 48 - Бр. 70 Службен весник на Република Македонија - Меѓународни договори 3 ноември 2003 

 

 



3 ноември 2003 Службен весник на Република Македонија - Меѓународни договори Бр. 70 - Стр. 49 

 
 



Стр. 50 - Бр. 70 Службен весник на Република Македонија - Меѓународни договори 3 ноември 2003 

 

 



3 ноември 2003 Службен весник на Република Македонија - Меѓународни договори Бр. 70 - Стр. 51 

 



Стр. 52 - Бр. 70 Службен весник на Република Македонија - Меѓународни договори 3 ноември 2003 

 

 



3 ноември 2003 Службен весник на Република Македонија - Меѓународни договори Бр. 70 - Стр. 53 

 



Стр. 54 - Бр. 70 Службен весник на Република Македонија - Меѓународни договори 3 ноември 2003 

 

 



3 ноември 2003 Службен весник на Република Македонија - Меѓународни договори Бр. 70 - Стр. 55 

 



Стр. 56 - Бр. 70 Службен весник на Република Македонија - Меѓународни договори 3 ноември 2003 

 

 



3 ноември 2003 Службен весник на Република Македонија - Меѓународни договори Бр. 70 - Стр. 57 

 



Стр. 58 - Бр. 70 Службен весник на Република Македонија - Меѓународни договори 3 ноември 2003 

 

 



3 ноември 2003 Службен весник на Република Македонија - Меѓународни договори Бр. 70 - Стр. 59 

 



Стр. 60 - Бр. 70 Службен весник на Република Македонија - Меѓународни договори 3 ноември 2003 

 

 
 
 
 
 

Für die  

Mazesonische Regierung 

Für die Regierung del 

Bundesrepublik Deutschland 

8.07.2003 



3 ноември 2003 Службен весник на Република Македонија - Меѓународни договори Бр. 70 - Стр. 61 

 
 



Стр. 62 - Бр. 70 Службен весник на Република Македонија - Меѓународни договори 3 ноември 2003 

 

 



3 ноември 2003 Службен весник на Република Македонија - Меѓународни договори Бр. 70 - Стр. 63 

 



Стр. 64 - Бр. 70 Службен весник на Република Македонија - Меѓународни договори 3 ноември 2003 

 

 



3 ноември 2003 Службен весник на Република Македонија - Меѓународни договори Бр. 70 - Стр. 65 

 

Член 3 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

„Службен весник на Република Македонија“. 



Стр. 66 - Бр. 70 Службен весник на Република Македонија - Меѓународни договори 3 ноември 2003 

 

L I GJ I 

për ratifikim të Marrëveshjes ndërmjet Qeverisë Maqedonase 

dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë 

për sigurim social 

 

 

Neni 1 

 Ratifikohet Marrëveshja ndërmjet Qeverisë Maqedonase  dhe 

Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë  për sigurim 

social, e lidhur në Shkup më 8 korrik të vitit 2003. 

 

 

Neni 2 

 Marrëveshja në origjinal në gjuhën maqedonase dhe gjermane 

vijon: 

 

 

Neni 3 

 Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në 

“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“. 
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