
 
 
 
 
 
 
 
 

"Службен весник на Република 
Македонија" излегува по потреба. 
Рок     за     рекламации     15    дена.  

Понеделник, 19 мај 2003 
Скопје 

Број 34                        Год.  LIX 

Претплатата за 2003 година изнесува
9.200 денари. Овој број чини 200
денари. Жиро сметка 300000000188798

 
789. 

УКАЗ БР. 58  
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот 

за одбрана (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 42/2001) и член 58 од Законот за служба во Aр-
мијата (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 62/2002)  
Се унапредува  
во чин генерал потполковник 
генерал мајорот Митровски Насте Сокол 
ЕМБГ: 1603948450097 сега: Заменик на началникот 

на Генералштабот на Армијата на Република Македо-
нија за борбена готовност и операции. 
О
 
вој указ да се изврши веднаш. 

  Бр. 07-563                                      Претседател 
15 мај 2003 година                  на Република Македонија, 

      Скопје           Борис Трајковски, с.р. 
___________ 

790. 
УКАЗ БР. 59  

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот 
за одбрана (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 42/2001) и член 58 од Законот за служба во Aр-
мијата (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 62/2002)  
Се унапредува  
во чин генерал потполковник 
генерал мајорот Каракутовски Лазар Ѓорѓи 
ЕМБГ: 2104947440001 сега: упатен на работа во Ге-

нералштабот на Армијата на Република Македонија. 
О
 
вој указ да се изврши веднаш. 

  Бр. 07-564                                      Претседател 
15 мај 2003 година                  на Република Македонија, 

      Скопје           Борис Трајковски, с.р. 
___________ 

791. 
УКАЗ БР. 60  

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот 
за одбрана (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 42/2001) и член 58 од Законот за служба во Aр-
мијата (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 62/2002)  
Се унапредува  
во чин генерал потполковник 
генерал мајорот Туши Зини Зехедин 
ЕМБГ: 2607943450055 сега: Заменик на началникот 

на Генералштабот на Армијата на Република Македо-
нија за цивилно воени односи. 
О
 
вој указ да се изврши веднаш. 

  Бр. 07-565                                      Претседател 
15 мај 2003 година                  на Република Македонија, 

      Скопје           Борис Трајковски, с.р. 
___________ 

792. 
УКАЗ БР. 61 

 
Врз основа на член 18 став 1 точка 11 од Законот за 

одбрана (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 42/2001)  

Се разрешува 
Генерал потполковникот Ѓорѓи Лазар Каракутовски 
ФЧ: генерал потполковник, по формација: генерал 

потполковник 
лична ВЕС: 31240, ЕМБГ: 2104947440001, упатен во 

Генералштабот на Армијата на Република Македонија. 
Разрешувањето од должноста да се изврши на 

31.07.2003 година со што му престанува и службата во 
постојаниот состав на Армијата на Република Македо-
нија. Согласно член 95 од Законот за пензиско и инва-
лидско осигурување (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 80/93), стекнува право на старосна 
пен ија по потреба на службата. з

 
  Бр. 07-566                                      Претседател 

15 мај 2003 година                  на Република Македонија, 
      Скопје           Борис Трајковски, с.р. 

___________ 
793. 

УКАЗ БР. 62  
Врз основа на член 18 став 1 точка 11 од Законот за 

одбрана (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 42/2001)  
Се разрешува 
Генерал потполковникот Зехедин Зини Туши 
ФЧ: генерал потполковник, по формација: генерал 

потполковник 
лична ВЕС: 31139, ЕМБГ: 2607943450055, Заменик на 

началникот на Генералштабот за цивилно воени односи 
во Генералштабот на Армијата на Република Македонија. 
Разрешувањето од должноста да се изврши на 

31.07.2003 година со што му престанува и службата во 
постојаниот состав на Армијата на Република Македо-
нија поради навршени 40 години стаж на осигурување 
и стекнување со право за лична пензија.  

  Бр. 07-567                                      Претседател 
15 мај 2003 година                  на Република Македонија, 

      Скопје           Борис Трајковски, с.р. 
___________ 

794. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот 

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

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА  
I 

Делумно се ослободуваат од извршување на казната 
затвор осудените лица: 

1. Градимир Спиро Петровски, од Свети Николе, во 
траење од 2 месеци, 

2. Фрона Ефтим Дракуловска, од с. Мачево, во тра-
ење од 1 година.   

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

   Бр. 07-568                                   Претседател  
19 мај 2003 година                 на Република Македонија, 

     Скопје                              Борис Трајковски, с.р. 
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795. 
Врз основа на член 35 од Законот за Владата на Репуб-

лика Македонија (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 12.05.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА 30.000 ТОНИ ПЧЕНИЦА 
 

Член 1 
Да се изврши продажба на 30.000 тони пченица ре-

колта 2002 година, откупена од индивидуалните земјо-
делски производители, а сопственост на Фондот за зем-
јоделство - Скопје.  

Член 2 
Пченицата да се продаде по цена од најмалку 8,76 

ден ри плус ДДВ или 9,20 денари/кг. а
 

Член 3 
Продажбата на пченицата од член 1 на оваа одлука 

да се изврши со објавување на јавен повик - тендер, со 
кој облиску ќе се определат условите на продажбата. п

 
Член 4 

Текстот на јавниот повик-тендерот да го изготви 
Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство на Република Македонија. 

 
Член 5 

Се овластува Бирото за стокови резерви да го објави 
текстот на јавниот повик-тендерот во дневниот печат. 

 
Член 6 

Средствата од продажбата на пченицата директно да 
се уплатуваат на сметка на Фондот за земјоделство - 
Скопје што ќе биде објавенa во јавниот повик - тендерот. 

 
Член 7 

Негативната разлика што ќе се создаде заради пови-
соката откупна цена и пониската продажна цена на пче-
ницата, како и трошоците за чување и фумигација на 
пченицата ќе бидат на товар на Фондот за земјоделство. 

 
Член 8 

Меѓусебните односи за реализација на продажбата 
да се регулираат со посебен договор меѓу Бирото за 
стокови резерви и Фондот за земјоделство. 

 
Член 9 

Трошоците направени при продажбата на пченица-
та во Бирото за стокови резерви да ги покрие Фондот 
за земјоделство.  

Член 10 
 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
    Бр. 23-2257/1                       Претседател на Владата 
12 мај 2003 година                 на Република Македонија, 

   Скопје                            Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

796. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 12.05.2003 
год на, донесе и 

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

НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 
 

Член 1 
Се пренесува правото на користење на недвижниот 

имот, сопственост на Република Македонија, од сегаш-
ниот корисник Министерството за одбрана, на општи-
на Битола и тоа објект и земјиште лоцирани на КП бр. 

4304/1 во Битола, на ул. �Булевар 1-ви Мај�, во вкупна 
површина од 10.767 м2 (под објект 2263 м2  и  двор 
8504 м2), евидентиран во Државниот завод за геодетски 
работи - Одделение за премер и катастар - Битола, По-
седовен лист бр. 3173, КО Битола.  

Член 2 
Висината на надоместокот за користење на недвиж-

ниот имот од член 1 на оваа одлука што ќе ја надоме-
сти општината Битола се определува во висина на тро-
шоците за комунално уредување на земјиштето за из-
градба на колективни станбени згради-станови за 
службени потреби на Министерството за одбрана, на 
локацијата-касарна �Стив Наумов� - Битола.  

Член 3 
Договорот за условите и начинот на користење на 

недвижниот имот со општина Битола да го потпише  
министерот за одбрана. 
Во договорот прецизно да се определи  висината на 

над местокот од член 2 на оваа одлука. о 
Член 4 

Примопредавањето на објектот од член 1 на оваа 
одлука да се изврши помеѓу Министерството за одбра-
на и општина Битола.  

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к 
    Бр. 23-2318/1                       Претседател на Владата 
12 мај 2003 година                 на Република Македонија, 

   Скопје                            Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

797. 
Врз основа на член 4 од Законот за правата, обврските 

и одговорностите на органите на државната власт во пог-
лед на средствата во државна сопственост што тие ги ко-
ристат (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
61/2002) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Репуб-
лика Македонија (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 14.04.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ И ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВА 
НА НЕДВИЖНОСТ �НАРОДЕН ТЕАТАР�  

ГЕВГЕЛИЈА   
Член 1 

Одлуката на Владата на Република Македонија за пре-
несување на правото на користење на недвижен имот: об-
јект �Народен театар� во Гевгелија, со површина под об-
јект 971 м2 и 2858 м2 како земјиште, лоциран на КП 2002, 
евидентиран во Поседовен лист 4439 КО Гевгелија, што 
се наоѓа на ул. �7-ми Ноември� бб во Гевгелија, сопстве-
ност на Република Македонија на Министерството за кул-
тура, објавена во �Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 17/2002, престанува да важи.  

 
Член 2 

Правото на сопственост на недвижниот имот - објект 
�Народен театар� во Гевгелија со површина под објект 
971 м2, лоциран на КП 2002, евидентиран во Поседовен 
лист бр. 4439 КО Гевгелија, што се наоѓа на ул. �7-ми 
Ноември� бб во Гевгелија, сопственост на Република 
Македонија, се пренесува на пштина Гевгелија.  о

  
Член 3 

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

 
       Бр. 23-1290/1                     Претседател на Владата 
14 април 2003 година             на Република Македонија, 

   Скопје                            Бранко Црвенковски, с.р. 
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798. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговија 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 23/95, 
30/95, 43/95 и 43/99), член 28 од Законот за акцизите 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 32/01, 
50/01, 52/01 и 45/02), член 28, 29 и 30 од Законот за 
данокот на додадена вредност (�Службен весник на РМ� 
бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01 и 21/03) и член 35 став 
3 од Законот за Владата на Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
59/2000), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 19.05.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 
1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                         до 11,950 
- МБ - 98                                                         до 13,221 
-
 
 БМБ - 95                                                       до 13,464 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д - 1                                                              до 14,000 
-
 
 Д - 2                                                              до 13,152 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
-
 
 екстра лесно (ЕЛ)                                        до 13,509 
г) Мазут                                            до 10,129 ден/кг. 
 
2. Претпријатијата и другите правни лица, како и 

вршителите на дејност со личен труд што вршат про-
мет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот 
текст: претпријатија), ги формираат цените за одделни 
нафтени деривати, така што највисоките малопродаж-
ни цени да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                           до 48,00 
- МБ - 98                                                           до 49,50 
-
 
 БМБ - 95                                                         до 46,50 
б) Дизел гориво                               ден/лит. 
- Д - 1                                                                до 35,50 
-
 
 Д - 2                                                                до 34,50 
в) Масло за горење                                       ден/лит. 
-
 
 екстра лесно (ЕЛ)                                         до 24,00 
г
 
) Масло за горење (мазут)           до 12,542 ден/кг. 
Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б" 

и "в" важат франко пумпна станица, а цената на пот-
точката "г" важи франко производител во земјата. 
Во малопродажните цени содржан е данокот на 

додадена вредност согласно Законот. 
3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците 
согласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                              25,128 
- МБ - 98                                                              25,128 
-
 
 БМБ - 95                                                            22,343 
б) Дизел гориво                               ден/лит. 
- Д - 1                                                                   12,485 
-
 
 Д - 2                                                                   12,485 
в) Масло за горење                                       ден/лит. 
-
 
 екстра лесно (ЕЛ)                                               3,230 
г) Масло за горење (мазут)                  0,100 ден/кг. 

4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на 
оваа одлука содржани се и трошоците за превоз од 
0,400 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат:  
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                             до 3,20 
- МБ - 98                                                             до 3,20 
-  БМБ - 95                                                           до 3,20 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д - 1                                                                  до 3,20 
-  Д - 2                                                                  до 3,20 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
-  екстра лесно (ЕЛ)                                           до 3,20 
г
 
) Масло за горење (мазут)                 до 0,4 ден/кг. 

5. Од износот на платените акцизи од точка 3 на 
оваа одлука, Министерството за финансии ќе врши 
уплата во износ од 9,18% на сметка на Фондот за 
пензиско-инвалидско осигурување. 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија", а ќе се применува од 00,01 часот на 
20.0 .2003 година. 5 
     Бр. 23-2415/1                    Претседател на Владата 
19 мај 2003 година                 на Република Македонија, 
         Скопје      Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
799. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на 

Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 12.05.2003 годи-
на, онесе д 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ПОМОШ НА РЕПУБЛИКА 

ТУРЦИЈА  
1. Република Македонија и доделува на Република 

Турција помош во вид на средства за радиолошко-хе-
миско-биолошка заштита на цивилното население од 
можен напад со хемиски или биолошки средства, како 
и други хуманитарни средства за заштита. 

2. Средствата за заштита од точка 1 на оваа одлука, 
по вид и количина, се прикажани во Прегледот кој е 
составен дел на оваа одлука. 

3. Транспортот на средствата од точка 1 на оваа од-
лука да се изврши во рамките на организираниот транс-
порт на целокупната помош што Република Македонија 
ќе и ја додели на Република Турција. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
 Бр. 23-2319/1                      Претседател на Владата 

12 мај 2003 година                 на Република Македонија, 
       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
 

П Р Е Г Л Е Д 
НА СРЕДСТВА ЗА РАДИОЛОШКО-ХЕМИСКО-БИОЛОШКА  

ЗАШТИТА И ХУМАНИТАРНИ СРЕДСТВА 
 

Реден број Назив на средството Количина
1. заштитен комбинезон 50 
2. заштитни чизми-гумени 50 
3. заштитни ракавици-гумени 50 
4. заштитни чорапи 50 
5. вреќи за спиење 200 
6. шатор штабен мал (М70) за 

четири лица 20 
7. завој за опекотини 300 
8. завој индивидуален 400 
9. санитетска торба 50 
10. прибор за јадење 300 
11. ќебиња 250 
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800. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), член 21 став 
2 од Законот за рибарство (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 62/93) и член 50 од Законот за 
концесии (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 25/2002), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 12.05.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДЗЕМАЊЕ ОД КОРИСТЕЊЕ  -  КОНЦЕСИЈА  
НА РИБНИОТ ФОНД ОД РИБОЛОВНО ПОДРАЧЈЕ   

1. На ЈВП �Водостопанство на Македонија� - Скопје 
му се одзема концесијата на рибниот фонд од риболов-
ното подрачје Преспанско Езеро. 

2. Правото на користење - концесија на рибниот 
фонд од риболовниот ревир се одзема од концесионе-
рот поради следните причини: 

- не ги спроведува мерките предвидени со петгодиш-
ниот план и годишната програма за унапредување, зашти-
та и користење на рибниот фонд, согласно договорот; 

- не врши непосредна заштита на рибниот фонд со 
организирање на рибочуварска служба; 

- не врши порибување на риболовното подрачје. 
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

 
 Бр. 23-2245/1                    Претседател на Владата 

12 мај 2003 година                 на Република Македонија, 
     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
801. 
Врз основа на член 19, став 1, алинеја 5 од Законот 

за радиодифузна дејност (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 20/97), Владата на Република 
Македонија, на предлог на Советот за радиодифузија, 
на седницата одржана на 12 мај 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДЗЕМАЊЕ 
НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ВРШЕЊЕ  РАДИОДИФУЗНА 

ДЕЈНОСТ  
1. Во Одлуката за одземање на концесијата за врше-

ње радиодифузна дејност бр. 23-6676/1-2002 од 3 март 
2003 година (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 14/2003), во ставот 1 се бришат зборовите: 

�Македонски Брод, Пласница - за телевизија 
1. ТРД Телевизија Аниса�. 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
     Бр.23-2054/1                      Претседател на Владата 
12 мај 2003 година                   на Република Македонија, 
          Скопје       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
802. 
Врз основа на член 102 од Законот за високото 

образование (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 64/2000) и член 36, став 3 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
5.05.2003 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА БРОЈОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО 
ПРВА ГОДИНА НА ДРЖАВНИТЕ ВИСОКООБРА-
ЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ �СВ. 
КИРИЛ И МЕТОДИЈ� ВО СКОПЈЕ И УНИВЕРЗИ-
ТЕТОТ �СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ� ВО БИТОЛА  

ВО УЧЕБНАТА 2003/2004 ГОДИНА  
1. Бројот за запишување студенти во прва година на 

државните високообразовни установи на Универзите-
тот �Св. Кирил и Методиј� во Скопје во учебната 

2003/2004 година изнесува соодветно на бројот предло-
жен во Конкурсот за запишување во прва година на ви-
сокообразовните установи  на Универзитетот �Св. Ки-
рил и Методиј� во Скопје во учебната 2003/2004 годи-
на, освен на следните факултети, каде бројот на сту-
дентите за запишување во државна квота изнесува: 

- Економски факултет - 400 студенти, 
- Правен факултет - 300 студенти, 
- Педагошки факултет, Скопје - 270 студенти, 
- Педагошки факултет, Штип - 100 студенти. 
2. Бројот за запишување студенти во прва година на 

државните високообразовни установи на Универзите-
тот �Св. Климент Охридски� во Битола во учебната 
2003/2004 година изнесува соодветно на бројот предло-
жен во Конкурсот за запишување во прва година на висо-
кообразовните установи на Универзитетот �Св. Климент 
Охридски� во Битола во учебната 2003/2004 година. 

3. За обезбедување поголема застапеност на студен-
тите од другите етнички заедници кои не се мнозинс-
тво во Република Македонија, факултетите дополни-
телно ќе запишат студенти припадници на овие заедни-
ци, чиј број да не е повисок од 10% од вкупниот број 
студенти во државната квота на ниво на факултет, со 
исклучок на факултетите кои профилираат наставен ка-
дар, каде тој процент може да изнесува до 20%. Истото 
се однесува и за запишување во категоријата студенти 
со кофинансирање на студирањето. 
Бројот на студентите од другите етнички заедници 

кои не се мнозинство во Република Македонија се рас-
поредува според нивното поединечно процентуално 
учество во вкупниот број припадници на етничките за-
едници кои не се мнозинство во Република Македони-
ја, согласно извештајот од пописот во 1994 година. 

4. Бројот на странските државјани - стипендисти на 
Владата на Република Македонија, го утврдува Мини-
стерството за образование и наука. 

5. Финансирањето на запишаните студенти од точ-
ките 1, 2 и 3 на оваа одлука, е во рамките на утврдени-
те средства на буџетите на Република Македонија за 
2003 и 2004 година на Министерството за образование 
и наука, во програмата за финансирање на високото 
образование. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
    Бр. 23-1798/1        Претседател на Владата 
5 мај 2003 година                    на Република Македонија, 
        Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
803. 
Врз основа на член 12, став 4 од Законот за држав-

ната пазарна инспекција (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 35/97, 23/99 и 7/2002), министерот 
за економија, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА 
НА ПАЗАРНИОТ ИЗВРШИТЕЛ  

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на легитимацијата на пазарниот извршител. 
 

Член 2 
Легитимацијата на пазарниот извршител ја издава 

министерот за економија на образец кој е даден во при-
лог  е составен дел на овој правилник.  и 

Член 3 
Формата на легитимацијата од член 2 на овој пра-

вилник е правоаголна со димензии 6,5 х 9,0 см. на еден 
лист, кој е изработен од 300 грамска хартија, во бела 
боја, а испечатена во црно бела боја. 
Предната страна на легитимацијата содржи: Репуб-

лика Македонија, Министерство за економија, легити-
мација и пазарен извршител. Во средината има место 
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805. за фотографија со димензии 2,5 х 3,0 см., а под неа ме-
сто за впишување податоци за името и презимето на 
извршителот, број, датум на издавање, место за потпис 
на министерот за економија и место за печат. 

Врз основа на член 64, став 2 од Законот за внатреш-
ни работи (�Службен весник на РМ� бр. 19/95, 55/97 и 
38/2002), министерот за внатрешни работи, донесе 

Задната страна на легитимацијата содржи текст: Ре-
публика Македонија, за овластувањата на пазарниот из-
вршител како извод од Законот за пазарната инспекција. 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ЧУВАЊЕ И ЗАШ-
ТИТА НА ДОКУМЕНТИ, ИЗВЕШТАИ, ПОДАТО-
ЦИ И ДРУГИ АКТИ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ШТО СО ЗАКОН, ДРУГ 
ПРОПИС ИЛИ ОДЛУКА НА НАДЛЕЖЕН ОРГАН 
СЕ ОЗНАЧЕНИ КАКО ДРЖАВНА, ВОЕНА ИЛИ    

Легитимацијата од став 1 на овој член е пластифи-
цирана со 120 микронски мат пластификат. 

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во �Службен весник на Република Македонија�. 

                              СЛУЖБЕНА ТАЈНА     Бр. 15-3174/1                                    Министер,  
7 мај 2003 година                       Илија Филиповски, с.р. Член 1 
        Скопје Во Правилникот за начинот на чување и заштита на 

документи, извештаи, податоци и други акти во Мини-
стерството за внатрешни работи што со закон, друг 
пропис или одлука на надлежен орган се означени како 
државна, воена или службена тајна (�Службен весник 
на РМ� бр. 48/95), во членот 10, став 2, алинејата 17 се 
менува и гласи: 

                                    ___________ 

� - базите на податоци од областа на внатрешните 
работи�; 
Во алинејата 19 зборот �Дирекцијата� се заменува 

со з орот �Управата�. б 
Член 2 

Во членот 13, став 2, по зборот �менувањето� се до-
даваат зборовите: �или укинувањето�. 

 
Член 3 

Во членот 17, став 1, точката 4 се брише. 
Точките 5, 6, 7, 8 и 9 стануваат точки 4, 5, 6, 7 и 8. 804. Ставот 2 се менува и гласи: Врз основа на член 12a, став 3 од Законот за држав-

ната пазарна инспекција (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 35/97, 23/99 и 7/2002), министерот 
за економија, донесе 

�Документите кои претставуваат државна тајна или 
службена тајна од степенот �строго доверливо� можат да 
се изнесуваат и користат надвор од службените просто-
рии само врз основа на издадено посебно одобрение од 
министерот, по претходно барање на надлежен државен 
орган од одбраната и безбедноста, односно врз основа на 
одлука на суд, а другите документи можат да се изнесува-
ат заради извршување на службени работи само со одо-
брение од министерот или од него овластен работник.� 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ЖИГОТ  
НА ДРЖАВНИОТ ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ 
 

Член 1  
Член 4 Со овој правилник се пропишува содржината и 

формата на жигот на Државниот пазарен инспекторат. Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
Член 2  Жигот од член 1 на овој правилник ја има следната 

содржина: Република Македонија, Министерство за 
економија, Државен пазарен инспекторат, во долниот 
дел Скопје, а во средината скратеница Д.П.И. и е даден 
во прилог кој е составен дел на овој правилник. 

  Бр. 151-24075/1                                         Министер 
9 мај 2003 година                             за внатрешни работи, 
        Скопје     Хари Костов, с.р. 

___________ 
806.  Врз основа на член 30 став 1 точка 2 од Законот за 
ветеринарното здравство (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 28/98), министерот за земјоделст-
во, шумарство и водостопанство, донесува 

Член 3 
Жигот на Државниот пазарен инспекторат има 

округла форма со димензии 2,50 х 2,50 см. и е израбо-
тен на метална подлога која е аплицирана на соодветно 
постолје за нанесување на жигот.  

Н А Р Е Д Б А  ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА И ТРАНЗИТ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЖИВИ ДОМАШНИ 
И ДИВИ ПТИЦИ, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕ-
НУВАЊЕ, ЈАЈЦА ЗА ИНКУБАЦИЈА, СВЕЖО МЕ-
СО И ПРОИЗВОДИ ПО ПОТЕКЛО ОД ДОМАШНИ 
И ДИВИ ПТИЦИ ОД СР ГЕРМАНИЈА И БЕЛГИЈА 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во �Службен весник на Република Македонија�. 
 

     Бр. 15-3174/2                                    Министер, 
7 мај 2003 година                       Илија Филиповски, с.р. 
        Скопје 

 

 

I. Заради спречување на внесување во Република Ма-
кедонија на заразната болест Класична чума кај живина-
та се забранува увозот во Република Македонија и тран-
зитот преку територијата на Република Македонија на: 

1. домашни и диви птици; 
2. еднодневни пилиња; 
3. јајца за инкубација; 
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4. семе за вештачко осеменување од домашни и ди-
ви птици; 

5. свежо месо од домашни и диви птици; 
6. производи од диви и домашни птици кои се на-

менети за исхрана на животни, или за употреба во ин-
дустриски или земјоделски цели; 

7. патолошки материјал и биолошки производи од 
птици кај кои со преработката не е уништен вирусот на 
Класична чума кај живината, по потекло од Германија 
и Белгија. 

II. Сите производи од домашни и диви птици кои се 
предмет на оваа наредба што граѓаните ги пренесуваат 
преку границата на Република Македонија како личен ба-
гаж, се одземаат од граѓаните и нештетно се отстрануваат. 

III. Оваа наредба влегува во сила со денот на објаву-
вањето во �Службен весник на Република Македонија�.  
     Бр. 11-4418/1           Министер, 
14 мај 2003 година                Славко Петров, с.р. 
          Скопје  

___________ 
807. 
Врз основа на член 4, став 2 од Одлуката за начинот 

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

Л И С Т А 
НА СТОКИ ЗА КОИ СЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ЦАРИН-
СКИ КВОТИ КОИ СЕ РАСПРЕДЕЛУВААТ  

ПО ПАТ НА АУКЦИЈА  
1. Царински квоти по Договор за слободна трговија 

о Република Словенија с 
Тарифна 
ознака 

Наименување  
на стоката 

Единечна 
мерка 

Количина Рокови  
на увоз 

0207 Месо и јастиви делови 
од живина од тар. бр. 
0105, свежи, разладени 
или замрзнати 

тони 1.000 до 15.07.2003

0207 Месо и јастиви делови 
од живина од тар. бр. 
0105, свежи, разладени 
или замрзнати 

тони 1.500 од 16.07. до 
30.09.2003 

0207 Месо и јастиви делови 
од живина од тар. бр. 
0105, свежи, разладени 
или замрзнати 

тони 1.500 од 01.10. до 
31.12.2003 

0401 20 Млеко и павлака, не-
концентрирани и без 
додаден шеќер или дру-
ги материи за засладу-
вање: Со содржина на 
маснотија што надми-
нува 1% но не надмину-
ва 6% по маса: 

тони 600 до 15.07.2003

0401 20 Млеко и павлака, не-
концентрирани и без 
додаден шеќер или дру-
ги материи за засладу-
вање: Со содржина на 
маснотија што надми-
нува 1% но не надмину-
ва 6% по маса: 

тони 800 од 16.07. до 
30.09.2003 

0401 20 Млеко и павлака, не-
концентрирани и без 
додаден шеќер или дру-
ги материи за засладу-
вање: Со содржина на 
маснотија што надми-
нува 1% но не надмину-
ва 6% по маса: 

тони 800 од 01.10. до 
31.12.2003 

1601 00 Колбаси и слични про-
изводи од месо, од дру-
ги јастиви месни делови 
за јадење или од крв 
или сложени прехран-
бени производи врз ос-
нова на овие производи: 

тони 300 до 15.07.2003

1601 00 Колбаси и слични про-
изводи од месо, од дру-
ги јастиви месни делови 
за јадење или од крв 
или сложени прехран-
бени производи врз ос-
нова на овие производи: 

тони 600 Од 16.07. до 
30.09.2003 

1601 00 Колбаси и слични про-
изводи од месо, од дру-
ги јастиви месни делови 
за јадење или од крв 
или сложени прехран-
бени производи врз ос-
нова на овие производи: 

тони 600 Од 01.10. до 
31.12.2003 

 
2. Царински квоти по Договор за слободна трговија 

со Република Хрватска 
 
Тарифна 
ознака 

Наименување  
на стоката 

Единечна 
мерка 

Количина Рокови  
на увоз 

1001 Пченица и наполица тони 10.000 од 01.09. до 
31.10.2003 

1001 Пченица и наполица тони 10.000 од 01.11 до 
31.12.2003 

 
3. Царински квоти по Договор за слободна трговија 

со заедница на држави Србија и Црна Гора 
 
Тарифна  
ознака 

Наименување  
на стоката 

Единечна 
мерка 

Количина Рокови  
на увоз 

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

тони 500 од 01.07. до 
30.09.2003 

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

тони 500 од 01.10. до 
31.12.2003 

0406 Сирење и урда тони 125 од 01.07. до 
30.09.2003 

0406 Сирење и урда тони 125 од 01.10. до 
31.12.2003 

1001 10 00 90
1001 90 99 00

Тврда пченица: Друга 
Друг пир, обична пче-
ница и наполица: 
Друго: 

тони 25.000 од 01.09. до 
31.10.2003 

1001 10 00 90
1001 90 99 00

Тврда пченица: Друга 
Друг пир, обична пче-
ница и наполица: 
Друго: 

тони 25.000 од 01.11 до 
31.12.2003 

1101 00 Брашно од пченица 
или наполица 

тони 2.500 од 01.09. до 
31.10.2003 

1101 00 Брашно од пченица 
или наполица 

тони 2.500 од 01.11. до 
31.12.2003 

2402 20 Цигари што содр-
жат тутун 

парчиња 62.500.000 од 01.07. до 
30.09.2003 

2402 20 Цигари што содр-
жат тутун 

парчиња 62.500.000 од 01.10. до 
31.12.2003 

 
4. Царински квоти по Договор за пристапување на 

Република Македонија во СТО 
 
Тарифна  
ознака 

Наименување  
на стоката 

Единечна 
мерка 

Количина Рокови  
на увоз 

1001 90 99 00 Пченица и наполи-
ца, друго 

тони 40.000 од 01.09. до 
31.10.2003 

1001 90 99 00 Пченица и наполи-
ца, друго 

тони 40.000 од 01.11. до 
31.12.2003 
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808. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 70/92), на седницата одржана на 
7 мај 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А  

1. Се укинува Одлуката за изменување и дополну-
вање на Деталниот урбанистички план за населба Коз-
ле, дел од МЗ �Кузман Јосифовски - Питу� (урбан мо-
дул 40) - Општина Карпош - Скопје, донесена од Сове-
тот на Општина Карпош на 27 декември 2002 година. 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по ини-
цијатива на Драган Бошнакоски од Скопје, со решение 
У. бр. 52/2003 од 2 април 2003 година поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на Одлуката оз-
начена во точката 1 од оваа одлука, затоа што се поста-
ви прашањето за нејзината согласност со член 8 став 1 
алинеја 10 од Уставот и член 18 став 1 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање. 

4. Судот на седницата утврди дека со оспорената 
одлука се врши изменување и дополнување на Одлука-
та за донесување на ДУП за населба Козле, дел од МЗ 
�Кузман Јосифовски - Питу� (урбан модул 40) - Оп-
штина Карпош - Скопје, така што се определува про-
сторот, неговите граници и намена, а преку текстуал-
ниот и графичкиот дел се дава документационата осно-
ва и планираниот развој. 
Исто така, Судот од одговорот на доносителот на 

оспорената одлука (писмо бр. 389/2 од 19 март 2003 го-
дина) и документацијата приложена кон предметот, 
констатира дека во постапката на донесувањето на Од-
луката била организирана јавна анкета, која според 
член 3 од Одлуката за организирање јавна анкета по 
Нацртот на Одлуката ..... донесена од градоначалникот 
на Општина Карпош под бр. 08-1520/4 од 31 октомври 
2002 година, се определува јавната анкета да трае 10 
дена од денот на објавувањето на соопштението. Сооп-
штението било објавено во весникот �Дневник� на 2 
ноември 2002 година. Понатаму, на 11 ноември 2002 
година, во попладневните часови канцеларијата на мес-
ната заедница каде што бил изложен планот, била за-
творена, а на 12 ноември 2002 година, месната заедни-
ца со писмо бр. 153, плановите ги вратила во Општина 
Карпош, така што, подносителот на иницијативата, ка-
ко и други заинтересирани граѓани, кои имале подигна-
то анкетни листови, биле попречени истите да ги дадат, 
односно да учествуваат во јавната анкета. 

5. Според член 8 став 1 алинеја 10 од Уставот, уре-
дувањето и хуманизацијата на просторот и заштитата и 
унапредувањето на животната средина и на природата 
е едно од темелните вредности на уставниот поредок 
на Република Македонија. 
Согласно член 17 став 3 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 4/96, 8/96, 28/97, 18/99 и 53/01), 
по нацртот на деталниот урбанистички план и урбани-
стичка документација за населено место во општина, 
се спроведува јавна анкета. 
Според член 18 став 1 од овој закон, јавната анкета 

од член 17 став 3 на овој закон се спроведува со излага-
ње на планот на јавно место најмалку 10 дена, во кој 
рок заинтересираните граѓани и правни лица од кон-
кретното подрачје опфатено со планот, доставуваат 
писмени забелешки, на анкетни листови, до организа-
торот на анкетата. 
Тргнувајќи од содржината на наведените уставни и 

законски одредби, јасно произлегува дека уредувањето 
на просторот, вклучувајќи го и неговото планирање е 

право на граѓаните, кои тие го остваруваат во постап-
ката на донесување на деталните урбанистички плано-
ви, преку учество во јавната анкета со можност од да-
вање на писмени забелешки по нацртот на планот. По-
натаму, поаѓајќи од фактот дека јавната анкета трае 
најмалку 10 дена, а во конкретниот случај, таа била 
скратена, што може да се констатира од напред наведе-
ната правна и фактичка состојба, на учесниците во јав-
ната анкета, според мислењето на Судот, им била 
ускретена можноста да учествуваат во истата, со што 
била повредена постапката за донесување на Детални-
от урбанистички план, поради што Судот оцени дека 
оспорената одлука не е во согласност со член 8 став 1 
алинеја 10 од Уставот и член 18 став 1 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Ис-
љами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен 
Михајловски, д-р Милан Недков и д-р Јосиф Талевски. 

 
    У. бр. 52/2003                             Претседател  
7 мај 2003 година           на Уставниот суд на Република  

    Скопје                                    Македонија, 
                                            д-р Тодор Џунов, с.р. 

___________ 
809. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 став 1 алинеја 1 од Деловникот 
на Уставниот суд на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 70/92), на седни-
цата одржана на 7 мај 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се укинува член 25 став 1 точка 4 од Законот за 

државната ревизија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 65/97 и 70/2001). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на нејзиното објавување во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, на ини-
цијативата на Стамен Филипов од Скопје, со решение 
У. бр. 240/01 од 2 април 2003 година поведе постапка 
за оценување уставноста на одредбата од Законот озна-
чена во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано 
се постави прашањето за нејзината согласност со член 
13 став 1 од Уставот. 
Собранието на Република Македонија како доноси-

тел на означената законска одредба не достави одговор 
на наводите содржани во Решението за поведување на 
постапката.  

4. Судот на седницата утврди дека со означената за-
конска одредба се определува овластениот државен ре-
визор да мора да го исполнува, покрај другите услови, 
и условот �да не е осудуван за кривични дела што го 
прават неподобен за професијата на ревизијата�. 

5. Според член 13 став 1 од Уставот, �лицето обви-
нето за казниво дело ќе се смета за невино се додека 
неговата вина не биде утврдена со правосилна судска 
одлука�. 
Од изнесената уставна одредба, покрај другото, 

произлегува дека вината на лицето обвинето за казниво 
дело и последиците од вината (казната) се утврдуваат 
со правосилна судска одлука. Надвор од судската одлу-
ка со која се определува казна (вклучително и безбед-
носна мерка) граѓанинот не може да трпи последици по 
неговите слободи и права. 
Со оглед дека законската одредба предвидува над-

вор од правосилна судска одлука граѓанинот да трпи 
последици од осудуваноста, како на пример трајно да 
не му се достапни работните задачи на овластен држа-
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вен ревизор, Судот утврди дека таквата норма не е во 
рамките на определбите изразени во член 13 став 1 од 
Уставот и дека ги повредува основните слободи и пра-
ва на човекот и граѓанинот утврдени во Уставот, пора-
ди што одлучи како во точката 1 од оваа одлука. 

6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Ис-
љами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен 
Михајловски, д-р Милан Недков и д-р Јосиф Талевски. 

 
    У. бр. 240/2001                            Претседател  
7 мај 2003 година           на Уставниот суд на Република  

    Скопје                                    Македонија, 
                                            д-р Тодор Џунов, с.р. 

___________ 
810. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 70/92), на седницата одржана на 
7 мај 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се укинуваат член 14 во делот �што го утврдува 

Адвокатската комора на Република Македонија на на-
чин и постапка уредена со Статутот на Адвокатската 
комора�, член 21 став (2) и член 23 став (2) точка 4) во 
делот �што го утврдува Адвокатската комора на Репуб-
лика Македонија� од Законот за адвокатурата (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 59/2002).  

2. Оваа одлука произведува правно дејство со денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијативата поднесена од Ленче Панчевска, но-
тар од Скопје со решение У. бр. 173/2003 од 19 март 
2003 година поведе постапка за оценување уставноста 
на одредбите од членовите на Законот означен во точ-
ката 1 од оваа одлука, затоа што основано беше поста-
вено прашањето за нивната согласност со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека според оспоре-
ниот член 14 од Законот, адвокатите од другите држави 
можат да даваат правна помош и да вршат адвокатска 
дејност на територијата на Република Македонија под 
услови на реципроцитет, што го утврдува Адвокатска-
та комора на Република Македонија на начин и постап-
ка уредена со Статутот на Адвокатската комора. 
Во однос на овој член Судот утврди дека реципро-

цитетот како услов адвокатите од другите држави да 
даваат правна помош односно да вршат адвокатска деј-
ност на територијата на Република Македонија не е 
спорен. Меѓутоа, според мислењето на Судот утврду-
вањето на реципроцитетот не може да се делегира на 
Адвокатската комора, бидејќи ова прашање според ме-
ѓународното право спаѓа во исклучива надлежност на 
државните органи и се регулира со склучување на би-
латерални договори меѓу државите за пружање на 
правна помош. Согласно ова, работите што се однесу-
ваат на меѓународната правна помош спаѓаат во над-
лежност на Министерството за правда и истите се ос-
тваруваат во координација со Министерството за над-
ворешни работи. 
Поради наведеното, Судот оцени дека делот од 

член 14 од Законот според кој реципроцитетот го утвр-
дува Адвокатската комора на Република Македонија на 
начин и постапка уредена со Статутот на Адвокатската 
комора, не е во согласност со Уставот на Република 
Македонија. 
Според оспорениот член 21 став (2) од Законот, ад-

вокатот во вршењето на адвокатската дејност има иму-
нитет. Ова законско решение претставува новина во 
однос на решенијата содржани во членот 17 од прет-

ходниот Закон за адвокатурата, во кој скоро на иденти-
чен начин беа уредени сите други прашања што се уре-
дени во останатите ставови на членот 21 од овој закон. 
Имено, според член 21 од Законот, адвокатот не мо-

же да биде повикан на одговорност за искажано мисле-
ње при давањето правна помош (став 1); не може да 
биде лишен од слобода ниту притворен за кривично де-
ло сторено во вршењето на адвокатската дејност без 
претходна согласност од Адвокатската комора на Ре-
публика Македонија (став 3); претресувањето на адво-
катската канцеларија може да се врши само во присус-
тво на адвокатот и овластен претставник на Адвокат-
ската комора (став 4) и претресувањето на адвокатска-
та канцеларија може да се врши само во однос на пис-
мената изрично наведена во решението за претрес до-
несено од надлежен судија во кривична постапка, а ов-
ластените службени лица немаат пристап во другите 
пишани материјали, списи, предмети и архивата. 
Од наведените одредби на член 21 од Законот про-

излегува дека во нив се определени условите под кои 
адвокатот не може да се повика на одговорност, не мо-
же да биде лишен од слобода или притворен и да може 
да се врши претресување на неговата канцеларија, како 
и списите и другите пишани материјали. Сите овие 
одредби се во функција на обезбедување слобода, са-
мостојност и независност на адвокатот во неговата ра-
бота и кореспондираат со член 53 од Уставот според 
кој адвокатурата е самостојна и независна јавна служба 
што обезбедува правна помош и врши јавни овластува-
ња во согласност со закон. 
Обезбедувајќи ја и на овој начин самостојноста и 

независноста, како и слободното вршење на адвокату-
рата, Судот смета дека ставот (2) на членот 21 од Зако-
нот не само што сам за себе е излишен, но неговото оп-
стојување е спорно и од уставен аспект. Ова од причи-
ни што според Уставот уживањето на имунитет е ре-
зервирано само за определени носители на јавни функ-
ции и тоа утврдени во самиот Устав, а не и за носители 
на други функции утврдени со закон, како што тоа е 
утврдено за адвокатите во конкретно оспорената 
одредба од Законот. Поради тоа, Судот оцени дека чле-
нот 21 став (2) од Законот не е во согласност со Уста-
вот на Република Македонија. 
Во ставот (2) точката 4) на член 23 од Законот е 

утврдено дека правото на вршење на адвокатска деј-
ност на адвокатот му престанува ако биде лишен од де-
ловна способност или трајно ја загуби способноста за 
вршење адвокатска дејност, што го утврдува Адвокат-
ската комора на Република Македонија. 
Во однос на оваа законска одредба Судот утврди 

дека таа по својата формулација отстапува, односно се 
разликува од другите точки на ставот (2) на член 23 од 
Законот. Исто така, според мислењето на Судот ваква-
та нејзина формулација не е доволно прецизна и јасна 
во однос на прашањето дали Адвокатската комора, 
освен за утврдување трајна неспособност на адвокатот 
за вршење адвокатска дејност, е надлежна да одлучува 
и за лишување на адвокатот од деловна способност (ка-
ко што впрочем смета и подносителката на иницијати-
вата), поради што остава простор за нејзино различно 
толкување. 
Со оглед дека за лишување од деловна способност е 

надлежен да одлучува судот во вонпроцесна постапка, 
а не Адвокатската комора, а оспорената одредба на 
членот 23 од Законот во тој поглед не е сосема јасна и 
прецизна, Судот оцени дека таа не е во согласност со 
принципите на владеењето на правото и на поделбата 
на државната власт на законодавна, извршна и судска, 
утврдени како темелни вредности на уставниот поре-
док на Република Македонија во членот 8 од Уставот. 

5. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука.  
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6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Ис-
љами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен 
Михајловски, д-р Милан Недков и д-р Јосиф Талевски, 
со тоа што одлуката во однос на членот 14 ја донесе ед-
ногласно, а во однос на другите членови од Законот со 
мнозинство гласови. 

 
    У. бр. 173/2002                            Претседател  
7 мај 2003 година           на Уставниот суд на Република  

    Скопје                                    Македонија, 
                                            д-р Тодор Џунов, с.р. 

___________ 
811. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 70/92), на седницата одржана на 
7 мај 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А  

1. Се укинува Одлуката за изменување и дополну-
вање на Одредбите за спроведување на Детален урба-
нистички план за Месната заедница �Цветан Димов II� 
бр. 07-44/4-12 од 28.03.2000 година, донесена од Сове-
тот на општина Кисела Вода, а објавена во �Службен 
гласник на град Скопје� бр. 8/2000. 

2. Оваа одлука произведува правно дејство со денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по ини-
цијатива поднесена од Ратка Каркалашева и Вукашин 
Тоскоски од Скопје, со решение У. бр. 36/2001 од 19 
март 2003 година, поведе постапка за оценување устав-
носта на одлуката означена во точката 1 од оваа одлу-
ка, затоа што основано беше поставено прашањето за 
нејзината согласност со закон. 

4. Судот на седницата утврди дека оспорената од-
лука има вкупно 3 члена и тоа во првиот член фактич-
ки се констатира дека се извршени изменувања и до-
полнувања на одредбите за спроведувања и дополнува-
ња на одредбите за спроведувања на Детален урбани-
стички план за Месната заедница �Цветан Димов II�. 
Според членот 2 од Одлуката, текстуалниот дел на 

овие одредби се составен дел на Одлуката, кои не се 
објавуваат, а се чуваат во Министерството за урбани-
зам и градежништво. 
Членот 3 од Одлуката го регулира прашањето за 

нејзиното влегување во сила. 
Понатаму, Судот утврди дека според текстуалниот 

дел на одредбите, кои се составен дел на одлуката, кое-
фициентот на искористување на земјиштето на одреде-
ни содржини во рамките на планот, изнесува: 

- за станбени објекти или комплекси до 1,5; 
- за станбено-деловни објекти или комплекси до 1,8; 
- во зоните со деловни содржини индустрија и трго-

вија до 2,5; 
- во централните градски подрачја, утврдени со ур-

банистички план до 3,0. 
Процентот на изграденост на локацијата, исто така, 

според текстуалниот дел на одредбите, изнесува: 
- за семејни куќи до 60%; 
- за повеќесемејни-колективни станбени објекти до 

70%; 
- за трговско-деловни објекти до 80%. 
Минималниот процент на изграденост на парцелата 

за семејни куќи изнесува: 
- 30% за семејни куќи со парцели до 300 м2, 20% за 

семејни куќи со парцели до 500 м2 и 
- 15% за семејни куќи со парцели над 1000 м2. 
Според текстуалниот дел се допушта со спогодба - 

согласност на сопствениците на предвидена двокуќа со 
планот, да може да се изврши одвојување во две инди-

видуални станбени згради, со согласност-спогодба од 
сопствениците се допушта да се изврши спојување на 
две или повеќе урбанистички парцели во една за из-
градба на индивидуална станбена зграда или друг вид 
на објекти со јавни содржини, како и се допушта поме-
стување на градежната линија во однос на веќе изгра-
дените објекти, сето тоа врз основа на изготвен урба-
нистички проект. 
Исто така, според текстуалниот дел, за колективни-

те станбени објекти изградени пред земјотресот се до-
пушта доградба и надградба согласно Правилникот, а 
урбанистичките карактеристики (стандарди и нормати-
ви) ќе се дефинираат со изработка на урбанистички 
проект за добивање на услови за градба. 
Судот на седницата, исто така, утврди дека Нацрт-

одлуката за изменување и дополнување на одредбите 
за спроведување на Деталниот урбанистички план за 
Месната заедница �Цветан Димов II� - е изготвена од 
Подрачната единица на Министерството за урбанизам 
и градежништво, а нејзин предлагач е повереникот на 
Владата кој што ги вршел работите на градоначалникот 
на оваа општина. 
По предметната Нацрт-одлука, како и по други 18 

исти вакви одлуки, кои се однесувале исто така за из-
менување и дополнување на одредбите за спроведува-
ње на исто толку детални урбанистички планови за 
други населби, е дадено позитивно мислење од Главни-
от архитект на градот Скопје под бр. 18.а.458/1 од 
27.03.2000 година. 
Стручната ревизија на Нацртот на оваа одлука е из-

вршена од страна на Институтот за просторно планира-
ње, урбанизам, сообраќај и екологија на Македонија 
�ИН-ПУМА� Скопје, која има овластување за вршење 
на стручна ревизија. 
Со заклучок бр. 07-32/2 од 07.03.2000 година Сове-

тот на Општина Кисела Вода ја усвоил Нацрт-Одлука-
та за изменување и дополнување на одредбите за спро-
ведување на Деталниот урбанистички план за Месната 
заедница �Цветан Димов II� и заклучил по истата да се 
спроведе јавна анкета, во рок од 15 дена од денот на 
објавувањето во јавните гласила. 
Соопштението за организирање јавна анкета е обја-

вено во весникот �Дневник� од 11.03.2000 година во 
кое меѓу другото стои дека јавната анкета ќе се спрове-
де со излагање на Нацрт-Одлуката во просториите на 
Месната заедница �Цветан Димов II� и ќе трае 15 дена, 
во кој рок заинтересираните граѓани и правни лица до-
ставуваат писмени забелешки на анкетни листови. 
За спроведување на јавната анкета е составен изве-

штај во кој е констатирано дека не е поднесен приго-
вор, односно забелешка на ниеден анкетен лист и дека 
по Нацртот треба да продолжи постапката за усвојува-
ње на Предлог - Одлуката. 
Предлог - Одлуката за изменување и дополнување 

на одредбите за спроведување на Деталниот урбани-
стички план за Месната заедница �Цветан Димов II� 
бил разгледан на седницата на Советот одржана на 
28.03.2000 година, кога е донесена и самата Одлука, 
која потоа е објавена во �Службен гласник на град 
Скопје� бр. 8/2000. 
Министерството за урбанизам и градежништво, под 

бр. 10-2253 од 30.03.2000 година има издадено соглас-
ност за спроведување на измените и дополнувањата на 
одредбите за спроведување на Деталниот урбанистич-
ки план, извршени со оспорената Одлука. 
Предметните изменувања на одредбите за спрове-

дување на Деталниот урбанистички план за Месната 
заедница �Цветан Димов II�, Кисела Вода всушност 
произлегле од потребата за усогласување на деталните 
урбанистички планови со веќе извршените измени во 
законската регулатива и новиот Правилник за стандар-
ди и нормативи за планирање на просторот, а за која 
цел самото Министерство за урбанизам им сугерирало 
на општините да се извршат измени само во текстуал-
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ниот дел на деталните урбанистички планови, а не и на 
графичкиот дел, за да до целосното усогласување на 
деталните урбанистички планови со новата регулатива 
не се стопира градбата на терен. 

5. Со оглед дека оспорената одлука е донесена во 2000 
година, при оценување на нејзината законитост Судот ги 
имаше предвид следните одредби од Законот за простор-
но и урбанистичко планирање (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 4/96, 28/97 и 18/99), кои што ва-
жеа во време на донесувањето на оваа одлука. 
Според член 11 од наведениот закон, деталниот ур-

банистички план содржи особено: план на намена на 
просторот и објектите, план на градежни парцели и по-
вршини за изградба на објекти определени со регулаци-
они и градежни линии, максимална висина на објектите 
и други поблиски услови за изградба. Исто така според 
овој член од Законот деталниот урбанистички план мора 
да содржи и одредби за спроведување на планот, би-
лансни показатели и соодветни графички прикази. 
Според член 21-а од Законот, при изработување на 

просторен и урбанистички план задолжително се при-
менуваат урбанистичките нормативи и стандарди за 
планирање на просторот, кој ги донесува министерот 
надлежен за работите на урбанизмот. 
Во однос на постапката за донесување на деталните 

урбанистички планови Законот пропиша неколку пра-
вила и тоа: 
Во членот 17 од Законот е утврдено дека деталните 

урбанистички планови, како впрочем и сите други ур-
банистички планови, се изработуваат како нацрт и 
предлог на план. 
По нацртот на деталниот урбанистички план по не-

говото утврдување се спроведува, односно организира, 
јавна анкета, која, пак, согласно член 18 од Законот, се 
спроведува со излагање на планот на јавно место намал-
ку 15 дена (по измените на Законот од 2001 година овој 
рок е скратен на 10 дена), во кој рок заинтересираните 
граѓани и правни лица доставуваат писмени забелешки 
на анкетни листови, до организаторот на анкетата. 
За времето и местото на кое ќе биде изложен пла-

нот задолжително се објавува соопштение во јавните 
гласила. 
За јавната анкета се изготвува извештај, со образло-

жение за неприфатените забелешки кој се доставува за-
едно со предлогот на планот на усвојување. Овој изве-
штај до измените на Законот во 1999 година го изго-
твуваше Министерството надлежно за урбанизмот, а по 
тие измени, овој извештај го изготвува општината. 
Во членот 20 од Законот, на кој се повикуваат под-

носителите на оваа иницијатива, утврдено е дека изме-
ните и дополнувањата на урбанистичките планови се 
врши по иста постапка пропишана за нивно донесува-
ње, доколку со овој закон не е поинаку определено. 
Според член 22 став 6 и 7 од Законот, урбанистич-

ките планови можат да се спроведуваат по издавањето 
на согласност од Министерството надлежно за работи-
те на урбанизмот, а плановите за кои не е издадена сог-
ласност, се сметаат дека не се донесени. 
Тргнувајќи од наведените законски одредби, како и 

утврдената фактичка состојба произлегува дека оспо-
рената одлука, со која се врши изменување и дополну-
вање на одредбите за спроведување на детален урбани-
стички план за Месната заедница �Цветан Димов II�, 
како составен дел на овој план, е донесена по спрове-
дување на севкупната постапка која е пропишана и за 
донесување на планот. 
Меѓутоа, самиот факт дека со оспорената одлука се 

вршат измени и дополнувања на одредбите за спрове-
дување на Деталниот урбанистички план за Месната 
заедница �Цветан Димов II�, а не на планот и дека овие 
измени и дополнувања се однесуваат само на текстуал-
ниот дел, а не и на графичкиот дел на планот, за Судот 
е доволен основ за изразување на сомневање во нејзи-
ната согласност со Законот. 

Имено, според мислењето на Судот со оспорената 
одлука и формално и суштински е повреден Законот за 
просторно и урбанистичко планирање. 
Формално, прво затоа што Законот не познава доне-

сување и изменување на дел на урбанистички план, но 
само донесување и изменување на план. Оттука, со ог-
лед дека одредбите за спроведување на планот сами за 
себе не постојат, но се дел од деталниот урбанистички 
план, тие и неможат посебно, односно одвоено да се 
изменуваат и дополнуваат, како што е направено во 
конкретниот случај, но може да се вршат измени и до-
полнување на урбанистичкиот план во тој дел. 
Второ, имајќи предвид дека оспорениот Закон, де-

талниот урбанистички план содржи графички и текстуа-
лен дел, според Судот не е можно овие делови да се од-
војуваат, бидејќи по правило нумеричките показатели во 
текстуалниот дел тангираат и податок во графичкиот 
дел. Тоа, со други зборови би значело дека и при секои 
изменувања и дополнувања на планот, планот мора со-
држински да ги има сите прилози, односно делови на 
оригиналниот план што се менува и дополнува, што не е 
така во конкретниот случај, бидејќи измените и допол-
нувањата се извршени и се однесуваат само на текстуал-
ниот, а не и на графичкиот дел на деталниот урбани-
стички план на Месната заедница �Цветан Димов II�. 
Како повреди на Законот од суштинска природа 

што се направени со оспорената одлука, според Судот 
се следните: 
Со текстуалниот дел на оспорената одлука, кој е 

нејзин составен дел, се навлегува во другите делови, 
конкретно во графичкиот дел, на планот. Ова од причи-
на што параметрите, односно нормативите и стандар-
дите утврдени во текстуалниот дел се практично 
единствени нумерички параметри кои непосредно се 
однесуваат на физичките параметри на секоја градба и 
се уредуваат во графичкиот дел на планот. 
Со оглед дека во конкретниот случај со оспорената 

одлука не се извршени измени и на графичкиот дел на 
Деталниот урбанистички план за Месната заедница 
�Цветан Димов II� фактички постои неусогласеност на 
податоците меѓу текстуалниот и графичкиот дел на 
овој план, односно овие податоци меѓусебно се спро-
тивставени. 
Од друга страна, стандардите и параметрите за кое-

фициентот на искористување на земјиштето и процентот 
за изграденост на локацијата утврдени во Правилникот 
за стандарди и нормативи за планирање на просторот се 
користат при планирањето и важат за изготвувачот на 
планот, а не за органите што го спроведуваат планот, по-
ради што тие и неможат да бидат предмет на уредување 
со одредбите за спроведување на планот. 
Со текстуалниот дел на оспорената одлука всуш-

ност се врши делегирање на правото на планирање од 
Советот на општината Кисела Вода, на подрачната 
единица на Министерството за урбанизам, бидејќи се 
допушта врз основа на изготвен урбанистички проект 
планираната градба и градежната линија утврдени со 
планот да се менуваат, односно се допушта урбани-
стичките параметри да се дефинираат со изработка на 
урбанистички проект за добивање на услови за градба. 
Тоа практично би значело дека на овој начин се утвр-
дуваат нови услови за градба кои не се содржани во 
ниеден дел од деталниот урбанистички план, односно 
ни во неговиот текстуален ни графички дел, што од 
друга страна пак значи да се гради вон уставните и за-
конските рамки за планирање на просторот. 
И на крајот, со оглед на тоа што со оспорената одлу-

ка, преку изменување и дополнување само на одредбите 
за спроведување на деталниот урбанистички план за 
Месната заедница �Цветан Димов II� се овозможува на 
органот на управата надлежен за работите на урбаниз-
мот при издавање на услови за градба да врши измена на 
целиот урбанистички план вон законски утврдената по-
стапка, Судот смета дека се нарушува и принципот на 
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хармонизација на планирањето, а директно се повредува 
и членот 2 од Законот за просторно и урбанистичко пла-
нирање, според кој планирањето на просторот е конти-
нуиран процес кој се обезбедува со изработување, доне-
сување и спроведување на просторните и урбанистички 
планови кои меѓусебно се усогласуваат. 

6. Поради сите напред наведени причини, Судот 
оцени дека оспорената одлука не е во согласност со 
одредбите на Законот за просторно и урбанистичко 
планирање, кои важеле во времето на нејзиното доне-
сување. 

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

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Ис-
љами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен 
Михајловски, д-р Милан Недков и д-р Јосиф Талевски. 

 
    У. бр. 36/2001                             Претседател  
7 мај 2003 година           на Уставниот суд на Република  

    Скопје                                    Македонија, 
                                            д-р Тодор Џунов, с.р. 

_______________________________________________ 
Огласен дел 
 

С У Д С К И   О Г Л А С И             

Се повикува секое лице кое нешто знае за животот 
и движењето или смртта на Брглевски Павле во рок од 
15 дена од објавувањето на овој оглас да се јави во Ос-
новниот суд во Битола, просторија бр. 40.                                     По истекот на рокот од 15 дена ако никој не се јави 
судот ќе спроведе постапка и ќе донесе одлука по 
предлог за докажување на смртта. 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Пред овој суд е поведена граѓанска постапка за 

сопственост на недвижен имот по тужба на тужителот 
Ристов Тодор од Скопје, против тужениот Стошиќ Ми-
лан со непозната адреса на живеење. 
Се повикува тужениот Стошиќ Милан во рок од 30 

дена од објавувањето на овој оглас да се јави во судот 
или да назначи полномошник кој ќе ги застапува него-
вите интереси. Во спротивно, неговите интереси ќе ги 
застапува старателот Насер Рауфи адвокат од Скопје, 
ул. �Битпазарска� бр. 91, поставен со решение на Меѓу-
општинскиот центар за социјална работа на град Скоп-
је бр. 3020-181 од 11.04.2003 година, се до правосилно-
то окончување на постапката што се води пред овој суд 
под XX. П. бр. 3416/2002. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XX. П. бр. 

3416/2002.                                                                (12077) 
___________ 

 
Пред овој суд во тек е постапка по тужбата на ту-

жителот Саша Зебиќ, времено во Швајцарија, против 
тужената Елена Зебиќ од Швајцарија, со непозната 
адреса на живеење. 
За посебен старател на тужената Елена Зебиќ, со 

решение на Меѓуопштинскиот центар за социјални ра-
боти на град Скопје бр. 3020-227 од 08.05.2003 година, 
и е поставен Цветанов Петре, адвокат од Скопје, кој ќе 
ги штити нејзините интереси во постапката се до пра-
восилното завршување на истата или до нејзиното јаву-
вање пред судот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ХV. П. бр. 

1319/03.            (12828)  
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред овој суд во тек е постапка за утврдување пра-
во на сопственост по тужба на тужителката Деса Пе-
тровска од Скопје, против Вита Трајковска, Алексан-
дар и Јасминка, како и против тужениот Крсто Попо-
виќ со непозната адреса на живеење. 
Се повикува тужениот Крсто Поповиќ од Скопје во 

рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас да се јави 
пред овој суд и во истиот рок да ја достави својата се-
гашна точна адреса на живеење. Во спротивно, ќе му 
биде поставен привремен застапник кој ќе ги застапува 
неговите интереси се до правилното завршување на по-
стапката пред судот. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XII. П. бр. 

2925/02.                                                                    (12371) 

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, се води по-
стапка за развод на брак, по тужба на тужителот Му-
стафа Неждет од Скопје, против тужената Лидија Ми-
ковиќ со непозната адреса на живеење. 
Се повикува Лидија Миковиќ, во рок од 30 дена од 

денот на објавувањето на овој оглас, да се јави во судот 
или на судот да му ја достави својата адреса на живее-
ње, а во спротивно нејзините интереси во постапката 
ќе ги застапува привремениот старател адвокатот Ан-
тончо Кокштанов од Скопје, кој што е одреден од стра-
на на Меѓуопштински центар за социјална работа на 
Град Скопје, се до нејзиното јавување. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, X. П. бр. 

3008/02.                                                                   (12373)   
ОСНОВЕН СУД ВО БИТОЛА 

Пред Основниот суд во Битола се води вонпроцесна 
постапка по предлог на Љуба Николовска за докажува-
ње на смртта на Брглевски Павле, роден на 16.01.1881 
година во с. Велушина, Битолско, после Втората свет-
ска војна со своето семејство се отселил во Порткембла 
Австралија, каде живеел до денот на смртта 13.03.1966 
година и е погребан во градот Порткембла. 

О
 
д Основниот суд во Битола, ВПП. бр. 91/2003. (12327) 

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

предмет П.бр.326/03, за долг, по тужба на тужителот 
Асанов Билент од Велес, против тужената Демирова 
Барије од Велес, сега со непозната адреса на живеење. 
Се повикува тужената Демирова Барије од Велес, сега 

со непозната адреса на живеење, во рок од 15 дена по об-
јавувањето на огласот, да се јави во судот заради прием на 
тужба и покана за расправа која дополнително судот ќе ја 
определи, или во истиот рок да постави свој полномош-
ник што ќе ги застапува нејзините интереси. 
Во спротивно, доколку во наведениот рок не се јави 

и не постави свој полномошник, за привремен застап-
ник на тужената се одредува стручниот соработник во 
Основниот суд во Велес, Јачева Биљана, која ќе ги има 
сите права и должности на законски застапник по спо-
менатиот предмет, се додека тужената или нејзин пол-
номошник не се јави пред судот, односно додека орга-
нот за старателство не го извести судот дека поставил 
старател, а согласно чл. 79 од ЗПП. 
Од Основниот суд во Велес, П.бр.326/03.      (12949) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР 

Пред Основниот суд во Дебар, во тек е постапка за 
развод на брак по тужба на тужителката Илјазовска Ар-
та од Дебар, против тужениот Илјазовски Шеат од Де-
бар, сега со непозната адреса на живеење во странство. 
Се повикува тужениот Илјазовски Шеат во рок од 

30 дена од денот на објавувањето на огласот да се јави 
во Основниот суд во Дебар или да постави свој полно-
мошник кој ќе ги застапува неговите интереси до окон-
чувањето на постапката. 
Доколку во определениот рок тужениот не се јави 

или постави свој полномошник, судот за привремен за-
стапник кој ќе го застапува се додека тој или неговиот 
полномошник не се појават пред судот, го одредува ад-
вокатот Мевмет Муратовски од Дебар. 
Од Основниот суд во Дебар, П. бр. 70/03.      (12102) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Дебар е заведен граѓански 

предмет за надомест на штета по тужба на тужителот 
Шаќировски Зени од с. Г. Папрадник, Центар Жупа, 
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против тужениот Далиповски Билил од с. Г. Папрадник 
и Авдиовски Амет од с. Г. Папрадник, Центар Жупа, 
сега со непозната адреса на живеење во Р. Италија. 
Се повикуваат тужените да се јават во судот, да до-

стават точна адреса или да определат полномошник кој 
ќе ги застапува во постапката во овој предмет во рок од 
30 дена сметано од објавувањето на огласот. 
По истекот на рокот на тужените ќе им се постави 

привремен застапник преку ССР Дебар. 
Од Основниот суд во Дебар, П. бр. 22/03.      (12287) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред Основниот суд во Гостивар, се води граѓанска 
постапка по тужба на тужителката Сафије Таири Осма-
ни од с. Вруток, против тужениот Вулнет Таири од Го-
стивар, на времена работа во Швајцарија. На тужениот 
Вулнет Таири од Гостивар, на времена работа во Швај-
царија, му се поставува привремен застапник и тоа ад-
вокатот Шефајет Хајдари од Гостивар, кој ќе ги заста-
пува интересите на тужениот, додека тој или негов 
полномошник или негов застапник не се јават на глав-
ната расправа, односно се додека органот за старателс-
тво не му постави старател. 
Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 119/03.   (12117) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО КАВАДАРЦИ 

Пред Основниот суд во Кавадарци во тек е постап-
ка за развод на брак по тужба на тужителот Лазов Ду-
шко од Кавадарци, ул. �Ресавска� бр. 28, против туже-
ната Лазова Зора од Кавадарци, со непозната адреса на 
престојување во Германија. 
Судот на тужената Лазова Зора и назначи привре-

мен застапник, и тоа Ќире Костов, адвокат од Кавадар-
ци, кој ќе ги застапува интересите на тужената. 
Се повикува тужената Лазова Зора да се јави во су-

дот лично или преку полномошник во рок од 30 дена 
од објавувањето на огласот. 
Доколку во овој рок не се јави тужената или нејзин 

полномошник во судот, истата се предупредува дека 
назначениот привремен застапник ќе ја застапува во 
постапката, се додека не се јави тужената или нејзин 
полномошник, односно додека органот за старателство 
не го извести судот дека назначил старател. 
Од Основниот суд во Кавадарци, П. бр. 192/2003. 
                                                                            (12278) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 

Пред овој суд е заведен парничен предмет за развод 
на брак, по тужба на тужителот Авдијевски Бурхан од 
Куманово, ул. �Киро Фетак� бр. 16, против тужената 
Авдијевска Афердита од Куманово, сега со непозната 
адреса. 
Се повикува тужената во рок од 30 дена по објаву-

вањето на овој оглас да се јави во судот, или да одреди 
полномошник кој ќе ја застапува во оваа постапка.  
Доколку истата не се јави, ќе и се одреди времен за-

стапник Лидија Велиновска - адвокат од Куманово. 
Од Основниот суд во Куманово, II-09-П. бр. 

1172/03.                                                                    (12378) 
___________ 

 
Пред Основен суд во Куманово, е поведена постапка 

за развод на брак, по тужба на тужителката Сунка Радиќ 
од с. Облавце, против тужениот Драгослав Котаранин со 
непозната адреса на живеење и место на престојување. 
На тужениот Драгослав Котаранин со непознато место 
на живеење му се назначува привремениот застапник 
Слаѓана Стевковиќ, адвокат од Куманово, тужениот ќе 
го застапува во оваа правна работа се додека тужениот 
или неговиот полномошник не се појават пред судот од-
носно додека Центарот за социјална работа не го изве-
сти судот дека назначил старател. 
Од Основниот суд во Куманово, III. П. бр. 09-

1113/03.                                                                   (12441) 

Пред Основниот суд во Куманово се води парнична 
постапка за утврдување на право на сопственост, по 
тужба на тужителот Станко Ивановски од Куманово, 
ул. �Тане Георгиев� бр. 31, против тужените: Стојма-
новиќ Зоран од с.Старо Нагоричане, Стојмановиќ Гуте 
од с.Старо Нагоричане, сега со непозната адреса, Стој-
ковска Горица од Куманово, сега со непозната адреса, 
Петковска Благица од с.Катланово - Скопје и Петков-
ска Благица од нас.Ѓорче Петров бр.289, Гладно Поле, 
Куманово. 
Бидејќи тужените Стојмановиќ Гуте од с.Старо На-

горичане и Стојковска Горица од Куманово, се со не-
познато престојувалиште, судот им поставува привре-
мен застапник и тоа Момчило Доцевски, адвокат од 
Куманово, кој ќе ги застапува тужените во постапката 
се додека тие или нивниот полномошник не се појават 
пред судот, односно додека Центарот за социјални ра-
боти не го извести судот дека назначил старател. 
Од Основниот суд во Куманово, 5. П. бр. 955/03. 
                                                                            (12842) 

___________ 
 

Пред овој суд е поведена парнична постапка за 
сопственост, по тужба на тужителите Пендачанска 
Аница, Пендачански Иван и Пендачанска Милуш Би-
љана, сите од Куманово, ул. �Народна Револуција� бр. 
1, против тужените Стефановска Петранка од Скопје, 
Стефановски Петруш од Скопје и Стефановски Ванчо 
од Скопје, како и Стефановски Киро и Стефановски 
Стефчо од Куманово, сега со непозната адреса на жи-
веење и престојување. Вредност 40.000,00 денари. 
На тужените кои се со непозната адреса им се по-

ставува привремен застапник, адвокатот Иван Попов-
ски од Куманово, кој ќе ги застапува сите тужени во 
оваа постапка се додека не се јават тие или нивниот 
полномошник пред судот, односно додека Центарот за 
социјална работа не го извести судот дека назначил 
старател. 
Од Основниот суд во Куманово, VI.П.бр.1454/2002. 
            (19695) 
  

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 
Во Основниот суд во Струмица, е заведен спор за 

утврдување право на сопственост по тужба на тужител-
ката Пеливанова Ташка од с. Куклиш, против тужените 
Пеливанов Кирил, Пеливанов Мите, Сеќиева Трајанка, 
сите од с. Куклиш и Веселинка Ѓоргиева родена Пели-
ванова, со непозната адреса на живеење во Република 
Германија. 
Се повикува тужената Веселинка Ѓоргиева со не-

позната адреса да се јави пред овој суд во рок од 30 де-
на сметано од денот на објавувањето на овој оглас, или 
во тој рок на судот да му достави точна адреса. Докол-
ку истата не се јави во тој рок, ќе и биде поставен при-
времен застапник, Лорета Ѓоргиева од Струмица, стру-
чен соработник при овој суд, која ќе ги застапува инте-
ресите на тужената Веселинка Ѓоргиева родена Пели-
ванова, се додека таа или пак нејзин полномошник не 
се јават пред овој суд. 
Содржината од наведениот оглас да се објави во 

�Службен весник на Република Македонија�. 
Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 1314/02. 
                                                                            (12107) 

___________ 
 
Се повикува тужениот Глигоров Перо од с. Косту-

рино, сега во странство со непозната адреса и место на 
престојувалиште во странство да се јави пред Основни-
от суд во Струмица во рок од 15 дена по објавувањето 
на овој оглас или да си определи свој полномошник кој 
ќе го застапува пред судот по однос на постапката за-
ведена од тужителот Пеличев Костадин од с. Костури-
но, против тужениот Глигоров Перо под П. бр. 768/02 
се до правосилното окончување на оваа постапка и 
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истовремено се предупредува тужениот Перо Глигоров 
доколку не се јави на овој оглас во определениот рок 
ниту пак достави известување за негов полномошник 
му се определува привремен застапник и тоа од редот 
на стручните соработници од Основниот суд во Стру-
мица, Лорета Абрашева од Струмица, која ќе го заста-
пува се до правосилното окончување на овој спор, со 
сите права и обврски што ги има тужениот. 
Огласот да се објави во �Службен весник на Репуб-

лика Македонија� и на огласна табла во судот. 
Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 768/02. (12112) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Струмица се води постапка 

за развод на брак по тужба на тужителката Тања Сал-
даровска од Струмица, против тужениот Роберт Салда-
ровски од Струмица, сега на привремена работа во 
странство со непозната адреса. 
За привремен застапник на тужениот Салдаровски 

Роберт, сега на времена работа во странство со непоз-
ната адреса - престојувалиште, се одредува Цонка Ка-
ламерникова, советник во Основниот суд во Струмица. 
Вредност на спорот 60.000,00 денари. 
Привремениот застапник ќе ги застапува интереси-

те на тужената согласно член 79 од ЗПП со сите права 
се до нејзиното појавување или на нејзиниот полно-
мошник пред судот. 
Се повикува тужениот Салдаровски Роберт да се 

јави во рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој 
оглас. 
Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 245/03. (12128) 

___________ 
 
 Пред Основниот суд во Струмица, во тек е постап-

ка за регрес по тужба на тужителот АДОР �КЈУБИ� 
МАКЕДОНИЈА Скопје, против тужениот Стоилов Сто-
јан од с. Бориево, општина Струмица, сега со непозна-
та адреса. Вредност на спорот 22.815,00 денари. 
Се повикува тужениот Стоилов Стојан во рок од 30 

дена од огласувањето, да се јави во Основниот суд во 
Струмица, или да назначи свој полномошник во по-
стапката. Во спротивно, ќе му биде поставен застапник 
до правосилното завршување на спорот. 
Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 1811/00. 
                                                                           (12310)  

 
ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП 

Во Основниот суд во Прилеп, е оформен предметот П. 
бр. 309/2003 за развод на брак, по тужба на тужителката 
Васка Ѓорческа од Прилеп, против тужениот Киро Ѓорче-
ски од Прилеп. Вредност на спорот 60.000,00 денари. 
Се повикува тужениот Киро Ѓорчески од Прилеп, да 

се јави во судот во својство на тужен и да достави точна 
адреса или да обезбеди свој полномошник кој што ќе ги 
штити неговите интереси во постапката, во рок од 30 де-
на од денот на објавувањето на огласот, а во спротивно 
ќе му биде поставен посебен старател од Меѓуопштин-
ски центар за социјални работи во Прилеп. 
Од Основниот суд во Прилеп, П. бр. 309/2003.  
 
 
                                                                           (12556) 

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

тужба на тужителот Славе Младенов Цветановски од с. 
Волковија, против тужената Цвета Милорада Стојано-
виќ, од Ниш, Р. Србија, сега со непозната адреса. 
Се повикува тужената да се јави во Основниот суд 

во Тетово во рок од 30 дена по објавувањето на огласот 
или да одреди свој полномошник кој ќе ги застапува 
нејзините интереси до окончување на постапката. Во 
спротивно, судот ќе и постави времен старател - за-
стапник кој ќе ги штити нејзините права и интереси по 
овој предмет до окончување на истиот. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 454/2003. 
                                                                            (12672) 

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

ради сопственост, по тужба на тужителот Маринковски 
Милош од Тетово, против тужените Маринковски Сте-
во, Петрушевска Роса и Јосифовска Јагода, сите од 
Скопје, сега со непозната адреса во САД. 
Бидејќи тужените се со непозната адреса, се пови-

куваат во рок од 15 дена од објавувањето на огласот во 
�Службен весник на РМ�, да се јават во судот или да 
одредат свој полномошник. 
Во спротивно, по истекот на овој рок, на истите ќе 

им биде поставен привремен старател преку Центарот 
за социјални работи во Тетово, кој ќе ги застапува нив-
ните интереси се до окончувањето на постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 516/2003.(12950) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ  
НА СТРАНСКИ ЛИЦА 

 
Во регистарот на странски организации под Рег. 

број 129 се запишува подружница во Република Маке-
донија на странската организација Фондација Питс-
бург, со седиште во Питсбург Пенсилванија - САД. 
Седиштето на подружницата на странската органи-

зација Фондација Питсбург од Питсбург Пенсилванија 
- САД во Република Македонија ќе се наоѓа на бул. 
�Партизански Одреди� бр. 70-6, Деловен Центар Алу-
минка. 
Работата и активностите на подружницата на стран-

ската организација Фондација Питсбург од Питсбург 
Пенсилванија - САД во Република Македонија ќе се 
однесуваат на стипендирање на студенти на постдип-
ломски студии за јавни и меѓународни работи при Уни-
верзитетот во Питсбург, соработка меѓу универзитети-
те поврзани со размена на постдипломци и размена на 
кандидати за научни истражувања. 
Подружницата на странската организација Фонда-

ција Питсбург стекнува својство на правно лице и мо-
же да започне со работа од 09.05.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, С.O. бр. 07/03. 
                                                                            (12856) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 1095/2003 од 11.04.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02032776?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар уписот на намерувано намалување 
на Друштвото за градежништво КУБУС 2000 увоз-из-
воз ДОО Скопје ул. �Илинденска� бр. 97 Скопје. 
Се запишува упис на намерувано намалување на ос-

новната главница на Друштвото за градежништво КУ-
БУС 2000 увоз-извоз ДОО Скопје ул. �Илинденска� бр. 
97 Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

1095/2003.                         (10524) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 497/2003 од 25.02.2003 година, во регистарската 
влошка бр. 02050034?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ТД на Друштвото за производс-
тво, промет и услуги МБ-МАРКЕТ ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, ул. �Венијамин Манџуковски� бр. 28/2. 
Фирмата е основана со Изјава бр. 01-1 од 05.02.2003 

година, а основач е Арџелиев Борис од Скопје. 
Дејности: 15.81, 15.82/2, 15.86, 15.87, 15.89, 52.24, 

52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 
52.42, 52.44/3, 52.43, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.48, 
52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.50, 52.12, 
50.30/2, 50.10, 50.20, 50.50, 50.40/2, 51.21, 51.31, 51.38, 
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51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.64, 51.65, 51.53, 51.54, 51.44, 51.56, 
51.35, 51.22, 50.30/1, 50.40/1, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи.  
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 сите свои средства. 
Управител на друштвото и застапник во надвореш-

но трговски промет (без ограничување) е Арџелиев Бо-
рис од скопје.  
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.       

497/2003.                                                                    (6851)     
   
Дејност: 52.33 - трговија на мало со козметички и 

тоалетни препарати, 52.41 - трговија на мало со тек-
стил, 52.42 - трговија на мало со облека, 42.43 - тргови-
ја на мало со обувки и предмети од кожа, 52.48 - друга 
трговија на мало во специјализирани продавници.  

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 653/2003 од 25.02.2003 година, во регистарската влош-
ка бр. 02050190?-8-09-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ТД на Друштвото за  градежништво 
трговија и услуги СЦ КОММЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Ку-
маново, ул. �Октомвриска револуција� бр. 26-2/8. 
Основач е СЦ Ново Место ДОО Ново Место, ул. 

�Шмихелска� бр. 5, Република Словенија. 
Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 

20.51, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 25.65, 26.66, 26.70, 
28.11, 28.12, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 
45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 51.13, 51.53, 51.54, 
51.56, 51.62, 51.70, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.48, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 
63.21, 63.30, 63.40, 74.12, 74.84, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, изведување на градежни ра-
боти во странство, реекспорт, малограничен промет со 
Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија. 
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 со си-
те свои средства. Милевски Игор - управител без огра-
ничување.   
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.       

653/2003.                                                                    (6853)     
   

Дејности: 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, 52.44/4, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.61, 52.62, 52.63, 63.12, 
50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/2, 50.40, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 55.11, 55.12, 55.22, 
55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 
65.12/3, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.83, 74.84, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, малограничен  
промет со соседните земји, застапување на странски 
фирми, реекспорт, консигнациони работи. 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 476/2003 од 25.02.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02050013?-8-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за  
посредување при склучување бракови ДИОНИСОС 
ДООЕЛ ул. �Метрополит Теодосиј Гологанов� бр. 28 
кат 2, Скопје.   
Дејности: 51.22, 51.31, 51.33, 51.34, 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, 51.53, 51.56, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.24, 52.25, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.47, 52.48, 55.11, 55.23, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.24, 63.11, 63.30, 
63.40, 70.31, 71.33, 72.10, 72.20, 72.60, 74.14, 74.40, 
74.81, 74.83, 74.84, 92.32, 92.34, 93.05, надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, посредување и застапу-
вање во надворешнотрговскиот промет, застапување на 
странски физички и правни лица, реекспорт, меѓуна-
родна шпедиција, туристички услуги во странство, ма-
лограничен промет со НР Бугарија, Р Албанија, Р Гр-
ција и СР Југославија. 
Во правниот промет со трети лица друштвото                                

настапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
преземени во правниот промет со трети лица  одговара 
со целокупниот свој имот. Лице овластено за застапу-
вање е управителот Панѕарѕис Антониос од Р. Грција. 

                                                                                                
Друштвото истапува во правниот промет со трети 

лица во свое име и за своја сметка. За обврските сторе-
ни во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со сите свои средства.  

Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.          
476/2003.                                                                    (6856)     

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5218/2002 од 26.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02049161?-6-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТП на ТП АЛЕ-
КСАНДА  - трговија на мало Даниела Миле Цветанов-
ска ул. �Гоце Делчев бр. 38, Крива Паланка. 

 ТП АЛЕКСАНДА  - трговија на мало е основано со 
пријава бр. 1 од 18.12.2002 година. Основач на ТП 
АЛЕКСАНДА  - трговија на мало е Даниела Цветанов-
ска од Крива Паланка. Седиште на фирмата: ул. �Гоце 
Делчев� бр. 38, Крива Паланка. 

Во правниот промет со трети лица трговецот-пое-
динец настапува во свое име и за своја сметка. Во прав-
ниот промет со трети лица за преземените обврски тр-
говецот-поединец  одговара лично со целиот свој имот.  
Во внатрешниот промет се запишува Даниела Цве-

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

5218/2002.                                                                  (6857)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 545/03 од 21.02.2003 година, во регистарската влошка 
бр. 02050082?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
Друштвото за промет и услуги ФЛЕШ-Х ДОО увоз-извоз 
Скопје, бул. �Видое Смилевски Бато� бр. 55/25. 

Содружници: Христовски Зоран и Христовска Вио-
лета. Управител е Христовска Виолета од Скопје  со 
неограничени овластувања. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.          

545/2003.                                                                    (6858)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 15/2003 од 19.02.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 02049552?-8-09-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на ТД на Друштвото за ин-
телектуални услуги и консалтинг за менаџмент КОМ-
ПАНИЈА Д-Р БЕЛОВСКИ ДООЕЛ ул. �Никола Вапца-
ров� бр. 3/1, Скопје.  
Дејности: 74.11, 74.13, 74.14, 74.15, 74.40, 74.83, 74.84.  
Надворешно работење: посредување и застапување 

помеѓу домашни и странски правни и физички лица во 
пружање на интелектуални услуги, заштита на човеко-
вите права. 

Лице овластено за застапување е Јовица Беловски- 
управител без ограничување. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.          

15/2003.                                                                      (6859)     
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 572/2003 од 26.02.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02050109?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Трговското друштво 
за производство, трговија, угостителство  и услуги 
АПОЛЛО КОМПАНИ Бобан и др. ДОО увоз-извоз с. 
Туденце, Јегуновце. 
Основачи: Милошевски Бобан од с. Туденце, Јегу-

новце, Милошевски Дарко од с. Туденце, Јегуновце. 
Управител е Милошевски Бобан без ограничување.  
Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 

15.62, 15.81, 15.91/1, 15.98/2, 18.21, 18.22, 18.23, 36.11, 
36.12, 36.13, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 
50.20, 51.21, 51.41, 51.61, 51.62, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.24, 52.25, 52.41, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/4, 55.30, 55.30/1, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 71.10, 
74.84, 93.01, 93.05, 63.30, 74.20/3, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, посредување во прометот со 
стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и пат-
ници во друмскиот сообраќај, изведување на градежни 
работи во странство, реекспорт, туристички работи во 
странство. 
Друштвото во правниот промет истапува во свое 

име и за своја сметка, а одговара со целиот свој имот. 
 Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.        

572/2003.                                                                    (6860)     
  

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
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, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.21, 71.40, 74.13, 74.40, 74.82, 74.84, 
93.05. Дејности во надворешнотрговскиот промет: над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, застапу-
вање, посредување, реекспорт, консигнација, малогра-
ничен промет со соседните земји. 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 554/2003 од 27.02.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02050091?-6-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТП на Трговец - пое-
динец буркџилница ЏИОЛА ТП, Марјан Ѓорѓи Мар-
ков, ул. �Хо Ши Мин� бр. 60 б, Скопје. 
Дејности: 15.81 - производство на леб, печива и 

слатки во свежа состојба, 52.24 - трговија на мало со 
леб, печива, колачи и слатки. 
Управител е Марјан Марков од Скопје, ул. �Хо Ши 

Мин� бр. 60 б. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица  одговара со целокуп-
ниот свој имот.  
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.       

554/2003.                                                                    (6862)     
   
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.          

673/2003.                                                                    (6865)     

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 643/2003 од 28.02.2003 година, во регистарската 
влошка бр. 02050180?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за произ-
водство  трговија и услуги ЗАД-ПЕК ДООЕЛ експорт-
импорт Куманово, ул. �Моша Пијаде� бр. 140. 
Фирма: Друштво за производство  трговија и услу-

ги ЗАД-ПЕК ДООЕЛ експорт-импорт Куманово, ул. 
�Моша Пијаде� бр. 140. Основач е Стојиловска Душка 
од Куманово, ул. �Моша Пијаде� бр. 140. 
Дејности: 15.50, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.81, 

15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.85, 17.11, 17.12, 
17.14, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 
17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 
17.60, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 21.24, 
22.25, 24.65, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 36.11, 36.12, 
36.14, 36.30, 36.50, 36.65, 45.21, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.41, 45.42, 55.11, 55.22, 55.21/1, 55.40, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 45.43, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 
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, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 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, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.48, 52.50, 52.56, 52.63, 52.71, 

52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.52, 63.30, 63.40, 70.20, 
70.31, 71.32, 71.34, 71.40, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84. Деј-
ности во надворешнотрговскиот промет: надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, реекспорт, малогра-
ничен промет со Грција, Бугарија, Австрија и Италија, 
консигнациона продажба, меѓународен транспорт. 
Лице овластено за застапување е Стојиловска Ду-

шка - управител со неограничени овластувања. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.          

643/2003.                                                                    (6864)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 673/2003 од 21.02.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02050210?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото 
за трговија и услуги ДЕЈЗИ-ЛИ ДОО извоз-увоз Скоп-
је, ул. �Киро Димишков� бр. 34-а. 

Основач е Ѓорѓиева Ирена од Скопје, ул. �Киро Ди-
мишков� бр. 34-а и Ѓоргиев Љубчо од Скопје, ул. �Ки-
ро Димишков� бр. 34-а. 
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. Ѓорѓиева Ирена - 
управител без ограничување. 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 621/03 од 28.02.2003 година, во регистарската 
влошка бр. 02050158?-8-03-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на Друштвото за производство, 
градежништво, трговија и услуги ХАЈАТ 03 ДООЕЛ 
експорт-импорт Тетово, ул. �108� бр. 8. 
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, 
25.21, 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, 
52.22, 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, 52.44/4, 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. Надворешно работење: над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, посреду-
вање и застапување во прометот со стоки и услуги, ре-
експорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
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меѓународна шпедиција, консигнација, угостителски 
услуги, изведување на инвестициони работи во странс-
тво, малограничен 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 

Арсим Љоки од Тетово, ул. �115� бр. 20, како лице ов-
ластено за застапување во внатрешниот и надворешно-
трговскиот промет без ограничување. 
Основач е Арсим Љоки од Тетово, ул. �115� бр. 20. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.       

621/2003.                                                                    (6867)     
   

Фирма: Друштво за проектирање и  трговија ИСК-
РА ПРОЕКТ ДОО Скопје, ул. �Методи Митевски� бр. 
6/3-1, Скопје. Седиште: во Скопје, ул. �Методи Митев-
ски� бр. 6/3-1. Основачи: Лазаровска Рајна од Скопје, 
Џамов Јованчо од Кочани, Ќети Џамова од Кочани. 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 552/2003 од 19.02.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02050089?-6-06-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТП на Авто такси 
АПОЛОН Сашо Илија Трпчевски ТП ул. �Анастас Ми-
трев�  бр. 1/18, Скопје. 
Назив: Авто такси АПОЛОН Сашо Илија Трпчев-

ски ТП. Седиште: ул. �Анастас Митрев�  бр. 1/18, 
Скопје. Основач е Сашо Трпчевски од Скопје, ул. 
�Анастас Митрев� бр. 1/18. 
Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24.  
Во правниот промет со трети лица ТП истапува во 

свое име и за своја сметка. За обврските сторени во прав-
ниот промет со трети лица ТП одговара со целиот свој 
имот. Сашо Трпчевски - управител без огрничување. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.       

552/2003.                                                                    (6870)   
   Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 186/2003 од 25.02.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02049723?-8-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за угости-
телство  трговија и услуги МИГ КОМПАНИ 2003 ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. �Лесковачка� бр. 42-
2/13. 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 720/2003 од 27.02.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02050257?-3-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото 
за услуги и застапување ВОЛВОКС ДОО Скопје, бул. 
�Климент Охридски� бб. 
Содружници: Дамјановиќ Зоран од Р. Србија- Бел-

град, ул. �Генерал Жданов� бр. 40 и Головиќ Раде од Р. 
Србија - Белград, ул. �Н. Гвоздановиќ� бр. 9. 
Дејности: 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 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, 51.42/1, 51.40/2, 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, 
52.21, 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, 52.47, 52.48, 52.63, 55.11, 55.12, 55.23, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 71.10, 71.21, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 
72.30, 72.40, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 
74.30, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.61, 92.62, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, посреду-
вање во областа на прометот со стоки и услуги, заста-
пување на странски лица, меѓународен транспорт на 
стоки и патници во друмскиот сообраќај, агенциски ус-
луги во друмскиот сообраќај, консигнациона и комиси-
она продажба, меѓународна шпедиција, реекспорт, пре-
земање градежни работи во странство, туристички и 
угостителски услуги во странство, 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 обвр-
ски во правниот промет друштвото  одговара со сите 
свои средства. 
Застапување: Дамјановиќ Зоран и Головиќ Раде - 

управители без ограничување. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.       

720/2003.                                                                    (6871)     
   

Дејности: 55.11, 55.12, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 63.30, 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, 52.47, 52.46, 52.48, 
52.50, 52.63, 50.10, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 423/2003 од 26.02.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02049960?-3-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото 
за проектирање и  трговија ИСКРА ПРОЕКТ ДОО 
Скопје, ул. �Методи Митевски� бр. 6/3-1, Скопје. 
Основање на ДОО со ЗТД. 

Управител на друштвото е Здравка Џамова од Ко-
чани. Во правниот промет со трети лица ДОО настапу-
ва во свое име и за своја сметка. 
Дејности: 45.11, 45.21/1, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 

45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 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, 51.45, 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, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.27, 74.20/2, 
74.20/3. Надворешно трговско работење: надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи.  
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.          

423/2003.                                                                    (6872)     
___________ 

 

Дејности: 15.51, 15.81, 15.81/2, 15.82/2, 20.10/1, 
20.10/2, 50.10, 50.20, 50.30, 51.11, 51.12, 51.13, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.51, 51.70, 51.53, 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, 52.62, 52.63, 55.1, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24,6 
3.12, 65.12/3, 74.84. Надворешна трговија: надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, малограничен про-
мет со соседните земји, меѓународен транспорт на сто-
ки и патници. 
Друштвото во правниот промет со трети лица на-

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

надворешниот промет е Драган  Стоилковиќ - управи-
тел без ограничување.  
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.          

186/2003.                                                                    (6873)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 813/2003 од 28.02.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02050350?-8-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво-
то за угостителство и трговија ДАМЈАН И ДАМЈАН 
ДООЕЛ Скопје, ул. �Фуштанска� бр. 65 а. 
Содружник е Ристо Јанакиевски од Скопје, со влог 

од 2.600 евра или 161.200,00 денари.  
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51.25, 51.31, 51.34, 51.35, 51.38, 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, 51.61, 51.62, 51.64, 51.70, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.40, 74.84. Дејности во НТП: надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, застапување и посреду-
вање во прометот со стоки и услуги, компензациони 
работи, консигнација, реекспорт, туристички услуги, 
меѓународен транспорт на стоки и патници. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за обврските свои 
одговара со целиот свој личен имот. Лице овластено за 
застапување е Ристо Јанакиевски - управител без огра-
ничување. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.       

813/2003.                                                                    (6874)     
   

Цели и задачи на фондацијата се: набавување меди-
цинска и друга помош во медицинските установи во 
Р.Македонија и таму каде тоа ќе биде потребно за уб-
лажување на катастрофи во акутни кризи и во форма 
на асистенција во надградувањето и секојдневните 
активности во проекти од подолг временски период; 
испраќање медицински тимови во кризните подрачја; 
ќе помага во градење на клиники и здравствени цен-
три; ќе придонесува во обука и надградување на здрав-
ствениот персонал; ќе придонесува во искористување-
то и развивањето на локалните природни богатства до 
највисок можен степен; ќе учествува во образовни про-
екти; ќе остварува контакти со локалните организации 
или со локалните власти за трансфер на помошта. 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1543 се запишува здружението на гра-
ѓани Здружение на информатичари �ЛИНОКС�, со 
скратено име �ЛИНОКС�, со седиште во Скопје на ул. 
�Волгоградска� бр. 19. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на организирање на курсеви за обука за работа 
на компјутери заради подигање на информатичката 
свест на населението, остварување на соработка и кон-
такти поради размена на искуство со други здруженија 
и клубови во земјата и странство. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 21.04.2003 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Зг. бр. 96/03. 
                                                                            (12347) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение 
III.Рег.Зг.бр.30/03 од 09.05.2003 година, во регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации го одобри уписот 
на Здружението на граѓани Центар за образование, кул-
тура и хуманост ВАРДАР, со седиште во Скопје на ул. 
�Алекса Дундиќ� бр. 227-Б. 
Цели и задачи на здружението се: следење и иници-

рање на прашања врзани со подобрување и унапреду-
вање на општествено-економската и социјалната по-
ложба на граѓаните во РМ; развој на воспитно образов-
ната дејност; афирмација на културата; развој на еколо-
гијата и организирање на проекти за заштита на живот-
ната средина; развој на земјоделие и земјоделски дејно-
сти; развој на спортот; организирано дејствување во 
унапредување на заштита на семејството; организира-
ње на едукативни трибини и предавања за сите видови 
на превенција против наркоманија, алкохолизам, пуше-
ње и проституција; организирање на семинари, симпо-
зиуми, манифестации, трибини и тркалезни маси; обез-
бедување на стипендии за ученици и студенти во земја-
та и за школување и студирање надвор од земјата и 
размена на студенти; учество во изградба на ултрастру-
ктурни објекти од значење за РМ; соработка со клубо-
ви и организации на иселеници и привремено вработе-
ни во странство; соработка со невладини организации 
и државни органи и други институции во РМ; грижа за 
хендикепираните лица и нивните семејства; давање по-
мош на загрозените семејства, деца и младинци; соби-
рање на хуманитарна помош и доброволни прилози; 
иницирање и остварување на меѓународна соработка 
на невладини организации од странство и ќе врши сто-
панска и друга дејност согласно законите на РМ. 
Со денот на запишување во регистарот на здруже-

нија на граѓани и фондации, Здружението на граѓани 

Центар за образование, култура и хуманост ВАРДАР 
се стекнува со својство на правно лице. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, III. Рег. Зг. бр. 

30/03.            (12603) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение 

II.Рег.Зг.бр.86/02 од 23.04.2003 година, во регистарот 
на странски организации го одобри уписот на Фонда-
цијата Норвешки комитет за помош - НОРВАК - По-
дружница во Р.Македонија, со седиште во Скопје на 
ул. �Кочанска� бр. 8. 

Со денот на запишувањето во регистарот на стран-
ски организации на Фондацијата Норвешки комитет за 
помош - НОРВАК - Подружница во Р.Македонија, се 
стекнува со својство на правно лице. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, II. Рег. Зг. бр. 

86/02.            (12669) 
___________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1549 се запишува здружението на граѓани 
�Еснаф на Старата Скопска Чаршија� Скопје, со скра-
тено име �ЕССЧ� Скопје, со седиште во Скопје, на ул. 
�Градишка� бр. 14, комплекс Капан ан, кат 1, бб.  

 Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на заштита, негување, промовирање, афирма-
ција на културно историските вредности, ревитализа-
ција, оживување и економски развој  на Старата Скоп-
ска Чаршија, организирање на трибини, тркалезни маси 
и јавни дебати како и соработка со домашни и меѓуна-
родни организации, институции и други друштва. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 29.04.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 94/03. 
                                                                            (12852) 

___________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под Рег. број 1551 се запишува здружението на граѓани 
Авто мото клуб СТУДЕНТСКИ АВТО СПОРТ, со 
скратено име АМК САС, со седиште во Скопје, на Ма-
шински факултет, Карпош 2, бб, П. Фах. 464. 

 Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на развивање и унапредување на спортскиот автомо-
билизам и мотоциклизам, развој на авто мото спортот, ор-
ганизира спортски натпревари како и соработка со други 
клубови во градот, во Македонија и пошироко. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 05.05.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр.  103/03. 
                                                                            (12853) 

___________ 
 
Барањето за промена на име на здружението на гра-

ѓани Филмска младина на Македонија од Скопје, се 
уважува. 
Во иднина името на здружението на граѓани ќе гласи: 

ФИЛМСКИ МЛАДИНСКИ ЦЕНТАР. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.З.Г. бр.  327/99. 
                                                                            (12854) 
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Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1396 се запишува здружението на граѓани 
Регионален Сојуз на здруженија на одгледувачи на ов-
ци, кози и други животни, млекопроизводители и зем-
јоделски производители �Скопје� - Скопје, со скратено 
име Р.С.З.О.О.К.З.П. �Скопје� - Скопје,  со седиште во 
Скопје, на ул. �Никола Мартиновски� бр. 16.   

 Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на развивање и унапредување на овчарското 
производство, млекопроизводство, козарско произ-
водство и земјоделско производство, стимулирање на 
врвни производствени и работни резултати, примена 
на современи методи. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 10.10.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 167/02. 
                                                                            (12855) 

___________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под Рег. број 1539 се запишува здружението на граѓани 
Невладина организација за стратешки и еколошки про-
екти во Република Македонија ЕКО-СТРАТЕГ Скопје, 
со скратено име ЕКО-СТРАТЕГ-Скопје,со седиште во 
Скопје, на ул. �Илинденска� бр. 138-а.  

 Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на изготвување на проекти и студии за вове-
дување на трамвај во Скопје, Тетово, Гостивар и нивно 
поврзување, отворање на мини хидроцентрали во Ма-
кедонија, заштита на природните богатства на Македо-
нија, унапредување и развој на еколошката свест, под-
дршка на еколошкиот развој на државата како и сора-
ботка со стручни кадри и институции. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 29.04.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр.88/03. 
                                                                            (12857) 

___________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
на Основниот суд во Ресен, под Рег. згф. бр. 7/03 се за-
пишува Здружението на граѓани со назив Македонско 
Хрватско Друштво Разгранок Ресен. 
Здружението има за цел: остварувања на економски, 

социјални, културни, научни, стручни, технички, хумани-
тарни, образовни, спортски и други права, интереси и уве-
рувања во согласност со Уставот и Законот и  програм-
ските определби на Македонско Хрватско Друштво. 
Седиштето на здружението се наоѓа во Ресен, на ул. 

�Маршал Тито� бр. 20. 
Лице овластено за застапување на здружението е Љу-

бомир Таневски од Ресен, претседател на здружението. 
Од Основниот суд во Ресен, Рег. Згф. бр. 7/03. 
                                                                            (12951) 

___________ 
 
Основниот суд во Кочани, со решение Згф. бр. 

21/2003 од 30.04.2003 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации ја запиша Фондацијата 
Европа центар за развој Кочани, со седиште во Кочани, 
ул. �Стефка Тасева� бр. 25. 
Овластено лице за застапување на фондацијата е 

Кирил Арсов од Кочани, ул. �Маршал Тито� бр. 96, 
претседател на фондацијата. 
Работата и активностите на фондацијата се однесу-

ваат на следните цели и задачи: хуманитарни работи, 
помош на социјално загрозено население, едукација на 
младинци. 
Фондацијата Европа центар за развој - Кочани, со 

седиште во Кочани, ул. �Стефка Тасева� бр. 25, стекнува 
својство на правно лице на ден 30.04.2003 година. 
Од Основниот суд во Кочани, Згф.бр. 21/2003. 
                                                                            (12952) 

СТЕЧАЈНИ  ПОСТАПКИ 
 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 181/96 од 03.12.1996 година, отвори стечај-
на постапка над должникот ГУП �Бацо-комерц� од с. 
Здуње. 
За стечаен судија се определува Катица Стојкоска, 

судија на овој суд. 
За стечаен управник се определува Неџати Тарава-

ри дипломиран економист вработен во ОП �Горни По-
лог� Гостивар. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 

да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ� 
до стечајниот совет на овој суд, со пријава во 2 приме-
рока со докази. 
Се задолжуваат должниците да ги измират долгови-

те спрема стечајниот должник без одлагање. 
Се закажува рочиште за испитување на пријавените 

побарувања на доверителите на стечајниот должник на 
20.06.2003 година во 8,30 часот во сала број II на овој суд. 
Од Основниот суд во Гостивар.                      (12018) 

___________ 
 
Основниот суд во Велес, со решението со кое се одо-

брува заклученото присилно порамнување во стечај по 
кое должникот ГП �Пелагонија� АД во стечај од Велес, 
е должен да им ги исплати на доверителите пооделно 
утврдените побарувања во полн износ во рок од 3 (три) 
години сметано од денот на заклучувањето на присилно-
то порамнување на 23.07.1999 година, се става вон сила. 
Се отвора стечајна постапка со решение Ст. бр. 

166/97 од 24.04.2002 година, над ГП �Пелагонија� АД 
Велес, со седиште на ул. �Владимир Назор� бр. 2, Велес 
со жиро сметка во Стопанска банка АД Скопје - фили-
јала Велес бр. 200000025237549. 
За стечаен судија се именува Валентина Петровска, 

судија при Основниот суд во Велес. 
За стечаен управник се определува Игор Андреев, 

дипл. електроинженер ул. �Благој Ѓорев� К. 125-7/41, те-
лефон 234-739. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 

да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ� 
до Стечајниот совет на овој суд со пријава во два при-
мерока со докази. 
Се повикуваат должниците да ги намират долгови-

те кон стечајниот должник веднаш. 
Се закажува рочиште за испитување на побарува-

њата што се пријавени од страна на доверителите на 
стечајниот должник на ден 17.06.2003 година во 12 ча-
сот во судница бр. 2 на приземје во Основниот суд во 
Велес. 
Да се објави оглас во �Службен весник на РМ� и на 

огласната  табла во судот. 
Се задолжува стечајниот управник веднаш по прие-

мот на решението да отвори стечајна жиро сметка на 
должникот. Жалбата не го спречува извршувањето на 
ова решение. 
Од Основниот суд во Велес.                            (12194) 

___________ 
 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 
183/2002 од 29.04.2003 година, отвори стечајна постап-
ка кон должникот Акционерско друштво за производс-
тво и трговија МЕТАЛ ПРОМЕТ Прилеп, со седиште 
на ул. �Моша Пијаде� бб, запишан во регистарска вло-
шка бр. 01006184? -4-03-000 во Основниот суд во Бито-
ла, со основна дејност  производство на метални кон-
струкции и делови на конструкции, со жиро сметка 
41100-601-9966 во Агенцијата за работа со блокирани 
сметки на учесниците во платниот промет. 
Стечајната постапка кон должникот се отвора на 

29.04.2003 година во 14,00 часот. 
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За стечаен судија се определува судијата Татјана 

Сусулеска член на советот и судија на овој суд. 
За стечаен управник се определува Ордан Бунтески 

дипл. економист од Прилеп, ул. �Свети Наум Охрид-
ски� бр. 22, со телефон 048-417-365 и 070 526-098. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена смета-

но  од денот на објавувањето на огласот во �Службен вес-
ник на РМ� да ги пријават своите побарувања на адреса 
на стечајниот управник и пријавите да ги таксираат со уп-
латница од 600,00 денари во корист на републички судски 
такси- стопанство - трезорска сметка 100000000063095, 
уплатна сметка 840-018-03338 претходна шифра 722211-
00 депонент на Народна банка  на РМ. 
Се повикуваат доверителите своите разлачни права 

на подвижните предмети и правата на должникот како и 
разлачните права на недвижностите на должникот што 
не се запишани во јавните книги-катастарот и разлачни-
те права на недвижностите што се запишани во јавните 
книги - катастарот да ги пријават во рок од 15 дена сме-
тано од објавувањето на огласот во �Службен весник на 
РМ�, пријавувањето да го извршат кај  стечајниот управ-
ник, а во пријавата да означат на кои предмети постои 
разлачно право, начинот и основата на засновање на тоа 
право како и обезбеденото побарување. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да не ги исполнуваат директно на должникот, ту-
ку на стечајниот управник за стечајниот должник. 
Отворената стечајна постапка да се запише во тр-

говскиот регистар, во јавните книги - катастарот и во 
регистарот на правата од индустриска сопственост. 
Се закажува рочиште и тоа Собир на доверители за 

испитување и утврдување на пријавените побарувања - 
испитно рочиште и рочиште за поднесување на изве-
штај - Собрание на доверители за ден 11.06.2003 годи-
на во 12,30 часот во судница бр. 9 во Основниот суд во 
Прилеп. 
Ова решение да се објави на огласната табла во Ос-

новниот суд во Прилеп и во �Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (12158) 

___________ 
 

Основниот суд во Струга со решение Ст. бр. 15/2003 
од 21.04.2003 година, отвори стечајна постапка кон ДО-
ОЕЛ �Илинден� Високоградба од Струга, со жиро сме-
тка 20000003208246 депонент на Стопанска банка. 
За стечаен судија е именувана Светлана Попоска 

судија во Основниот суд во Струга. 
За стечаен управник е именуван Спиро Тодороски 

од Охрид, ул. �Васил Главинов� бб, со број на телефон 
262-297, 262-937 и 070/391-113. 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од об-

јавувањето на огласот во �Службен весник на РМ� да ги 
пријават своите побарувања до стечајниот управник. 
Се закажува рочиште за испитување на побарува-

њата за 11.07.2003 година во 11 часот во Основниот 
суд  во Струга. 
Огласот е истакнат на огласната табла на судот на 

ден 22.04.2003 година. 
Од Основниот суд во Струга.                          (12212) 

___________ 
 
Основниот суд во Струга со решение Ст. бр. 

98/2002 од 25.04.2003 година, отвори стечајна постапка 
кон �Макемајл� АД Струга, со жиро сметка 41020-601-
47618 што се води во Агенцијата за блокирани сметки. 
За стечаен судија е именувана Мима Нанушеска су-

дија во Основниот суд во Струга. 
За стечаен управник е именувана Менка Костојчи-

носка од Струга, ул. �Мите Димоски� бр. 15-а, број на 
телефон 782-551 и 781-902. 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од обја-

вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� да ги 
пријават своите побарувања до стечајниот управник. 

Се закажува рочиште за испитување на побарувањата 
за 11.07.2003 година во 12 часот во Основниот суд  во 
Струга. 
Огласот е истакнат на огласната табла на судот на 

ден 29.04.2003 година. 
Од Основниот суд во Струга.                          (12225) 

___________  
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 86/03 

од 23.04.2003 година, над стечајниот должник Трговец 
поединец за трговија на мало со метална стока �Скит-
ник� Ѓорги Стојан Младеновски ТП - Битола, со седи-
ште на ул. �Цветан Димов� бр. 124, Битола регистриран 
во рег. влошка број 01005812 на Основниот суд во Бито-
ла, со жиро-сметка број 500-0000000596-82 при Стопан-
ска банка АД Битола со шифра на дејноста 52.46, отвори 
стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (12505) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 88/03 

од 11.04.2003 година, над стечајниот должник Друштво 
за трговија и услуги Коминов Рамиз и други Бамбино 
текс - увоз-извоз Битола ЈТД, со седиште во Битола, ул. 
�Карпош� бр. 5-6-11, запишан во регистарска влошка 
број 01006414  на Основниот суд во Битола со жиро 
сметка број 500-0000001512-50 при Стопанска банка 
АД Битола со шифра на дејноста 52.41, отвори стечајна 
постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                         (12510) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 64/03 

од 11.04.2003 година, над стечајниот должник Тргов-
ско друштво за трговија и производство Василевски 
Ќире 2002 - Фани, увоз-извоз Битола ДООЕЛ со седи-
ште на ул. �Мекедонска� бр. 16, регистриран во реги-
старска влошка број 530-0401002328-93 при Охридска 
банка АД Охрид, со шифра на  дејноста 52.41, отвори 
стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (12514) 

___________ 
 
Основниот суд во Охрид, преку стечајниот совет со 

решение Ст. бр. 24/03 од 17.04.2003 година, одлучи да 
се отвори стечајна постапка над должникот Трговско 
друштво за угостителство, трговија и услуги �Петја� - 
Охрид ДООЕЛ с. Пештани, со седиште во с. Пештани, 
со број на регистарска влошка 01013294?-8-09-000, што 
се води при Основниот суд во Битола, со жиро сметка 
бр. 2000000903211-54 што се води во Стопанска банка 
АД - Скопје филијала - Охрид и истата нема да се спро-
ведува, се заклучува од причини што имотот со кој што 
располага должникот е од незначителна вредност, а 
согласно член 64 став 1 од Законот за стечај. 
Од Основниот суд во Охрид.                           (12536) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип во текот на стечајната по-

стапка над должникот АД �Македонка енергетика� во 
стечај - Штип, донесе решение Ст. бр. 8/2000 од 
08.05.2003 година со кое се дозволува продолжување на 
стечајната постапка на  АД �Македонка енергетика� во 
стечај - Штип поради неуспешно санирање и реорганизи-
рање на друштвото, сметано од решението Ст. бр. 8/2000 
од 24.12.2001 година со кое е констатирана одлуката на 
Собранието на доверители за ликвидација на должникот. 
Му се наложува на стечајниот управник Вањо Чуч-

ков да изврши претворање на имотот на должникот АД 
�Македонка енергетика� во стечај - Штип во пари. 
Од Основниот суд во Штип.                            (12674) 

___________  
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 

180/2003 од 09.05.2003 година ја заклучи стечајната по-
стапка кон должникот Трговско друштво за финални 
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делови од електроизолациони материјали - 11 Октом-
ври Еуромеханика АД Прилеп, отворена со решение 
Ст. бр. 180/02 од 04.12.2002 година. 
Должникот го стекнува правото непречено да рас-

полага со имотот што влегува во стечајната маса, вед-
наш по заклучувањето на постапката. 
Стечајната постапка се заклучува поради тоа што е 

прифатен план за реорганизација кај должникот и одо-
брен од страна на судот, со кој е предвидено 100% на-
мирување на доверителите со одложено плаќање на 
утврдените побарувања. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (12675) 

___________ 
 
Стечајниот совет при Основниот суд во Штип на 

ден 06.05.2003 година, донесе одлука, стечајната по-
стапка на стечајниот должник ЗПП �Звезда� - Штип, да 
се заклучи. 
По правосилноста на оваа одлука стечајниот долж-

ник да се брише од судскиот регистар. 
Од Основниот суд во Штип.                            (12832) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 

79/2003 од 08.05.2003 година, отвори стечајна постапка 
спрема должникот Друштво за производство, трговија 
и услуги увоз-извоз Камчески Пецо и др. �Бел-Фаст� 
ДОО Прилеп, со седиште на ул. �Страшо Пинџур� бр. 
9а во Прилеп, запишан во регистарска влошка бр. 
01002636?-3-03-000, со решение Трег. бр. 1722/98 на 
Основниот суд во Битола, со основна дејност произ-
водство на други производи со дрво, со жиро сметка 
бр. 300020000216733 во Комерцијална банка АД Скоп-
је - филијала Прилеп. 
Стечајната постапка спрема должникот не се спро-

ведува но се заклучува поради неликвидност на долж-
никот и непостоење на имот на должникот со кој ќе се 
платат стасаните и идните обврски. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (12833) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 31/03 од 14.05.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Трговец поединец Весна Иван 
Богданова ТП-Штип, ул. �Тодор Чучков� бр. 14, Штип 
со жиро сметка бр. 41400-601-38755 кај Агенцијата за 
блокирани сметки на учесниците во платниот промет, 
Подрачна единица - Штип. 
Отворената стечајна постапка над должникот, Трго-

вец поединец Весна Иван Богданова ТП-Штип, се зак-
лучува затоа што друштвото не располага со имот до-
волен да ги покрие трошоците по постапката. 
По правосилноста на ова решение должникот Трго-

вец поединец Весна Иван Богданова ТП-Штип, да се 
брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во 
Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (12834) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 115/03 

од 09.05.2003 година, над Друштвото за производство, 
трговија и услуги �БЕЛИЧ-КОМЕРЦ�Јовановски Нико-
ла увоз-извоз ДООЕЛ с. Д. Оризари, Битола запишан во 
рег. вл. бр. 1-13639 при Основниот суд во Битола со жи-
ро сметка бр. 500-0000001404-83 при Стопанска банка 
АД Битола, со дејност трговија на мало во продавници, 
претежно со храна, пијалаци и тутун. Стечајната постап-
ка кон должникот не се спроведува но се заклучува. 
Од Основниот суд во Битола.                          (12835) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 38/2003 од 25.04.2003 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Автотакси 

ТП �ЕУРО-ТУРС� Трговец поединец Аки Јашар Исла-
ми од с. Долна Бањица - Гостиварско, и истата не се 
спроведува поради немање на имот, па отворената сте-
чајна постапка над должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                      (12836) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 

73/2003 од 08.05.2003 година, отвори стечајна постапка 
спрема должникот Трговска задруга �Изида� Прилеп 
П.О. со седиште на ул. �Булевар Гоце Делчев� бб во 
Прилеп, запишан во регистарска влошка бр. 2-650, со 
решение Срег. бр. 426/98 на Основниот суд во Битола, 
со основна дејност трговија на мало со текстил и кон-
фекција, со жиро-сметка бр. 3000200001512-58 во Ко-
мерцијална банка АД Скопје - филијала Прилеп. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува но се заклучува поради презадолженост на долж-
никот и непостоење на имот на должникот со кој ќе се 
платат стасаните и идните обврски. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (12838) 

___________ 
 
Се известуваат доверителите на АД за полјоделство 

14-ти Септември во стечај - Свети Николе дека на ден 
23.05.2003 година во 10 часот во просториите на Ос-
новниот суд во Штип ќе се одржи извештајно рочиште 
по отворањето на стечајната постапка над должникот 
со решение од 18.02.2003 година. 
Од Основниот суд во Штип.                            (12791) 

___________ 
 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 111/02  од 21.04.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над  стечајниот должник Друштво за про-
изводство и трговија �ВИЛАТЕКС� Виктор и Лазо ДОО 
експорт-импорт Неготино, ул. �Никола Карев� бр. 15, со 
жиро сметка број 200000033027425 при Стопанска банка 
АД Скопје - филијала. 
За стечаен судија се именува судијата Трајана Ду-

брова, член на стечајниот совет. 
За стечаен управник се определува Жаклина Николо-

ва од Кавадарци, ул. �Полошка� бр. 16. 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена, сме-

тано од денот на објавување на огласот во �Службен 
весник на РМ�, да ги пријават своите побарувања кај 
стечајниот управник. 
Се повикуваат доверителите, своите разлачни права на 

подвижни предмети и права на должникот, како и дове-
рителите кои имаат разлачни права на недвижностите на 
должникот, што се запишани во јавните книги во ката-
старската евиденција,  во рок од 15 дена, сметано од де-
нот на објавување на огласот во �Службен весник на 
РМ� да ги пријават кај стечајниот управник. 
Во пријавата мора да се означи предметот на кој по-

стои разлачно право, начинот и основот на засновање на 
тоа право, како и обезбеденото побарување. 
Доверителот кој без оправдани причини намерно ќе 

пропушти да поднесе пријава, или кој ќе го одолговле-
кува поднесувањето на пријавата, одговара за штетата 
која поради тоа би можела да настане. 
Се повикуваат должниковите должници своите обвр-

ски да ги исполнуваат директно на стечајниот управник. 
Се закажува рочиште на Собир на доверители, за ис-

питување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на Собрание на доверители (извештајно рочи-
ште) за ден 27.05.2003 година во 12,00 часот во судница 
број 2, на Основен суд Кавадарци. 
Од Основниот суд во Кавадарци.                    (13076)  

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV.Ст.бр.235/03 од 09.05.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за про-
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изводство, внатрешен и надворешен промет на стоки на 
големо и мало �ИГМИ КОМЕРЦ� ДОО експорт-импорт 
- Скопје, со седиште на ул. �Малина Попиванова� бр. 15, 
со жиро сметка 40100-601-182015 и регистарска влошка 
1-29907-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I 
- Скопје, и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Прет-

пријатие за производство, внатрешен и надворешен 
промет на стоки на големо и мало �ИГМИ КОМЕРЦ� 
ДОО експорт-импорт - Скопје, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (12590) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-
шение II.Ст.бр.23/03 од 13.05.2003 година, се отвора сте-
чајна постапка над должникот Трговско друштво за 
транспорт, надворешен и внатрешен промет ФЕЗАН 
РАХМАН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. 
�Катлановска� бр. 62, со жиро сметка 30000000969260 
при Комерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка 
02024567?-8-03-000, при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Тр-

говско друштво за транспорт, надворешен и внатрешен 
промет ФЕЗАН РАХМАН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, 
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.         (12593) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение II.Ст.бр.107/00 од 13.05.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
промет и услуги �МАК-КЛАС� Д.О.О. Скопје, со седи-
ште на ул. �Гемиџиска� бр. 38-б, со жиро сметка 
40110-601-245125 и регистарска влошка 1-43825-0-0-0, 
при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и 
истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Прет-

пријатие за промет и услуги �МАК-КЛАС� Д.О.О. 
Скопје, 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.        (12594) 

__________ 
 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
ние Ст.бр.176/02 од 07.05.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над должникот ХОЛДИНГ АД КУМА-
НОВО, ул. �11 Ноември� бб, со жиро сметка бр. 40900-
601-000-0000107 при Агенцијата за работа со блокира-
ни сметки на РМ - Скопје. 
За стечаен судија се именува членот на стечајниот 

совет, судијата Сунчица Ефремовска. 
За привремен стечаен управник се именува 

дипл.економист Ѓорѓе Костов, ул. �Атинска� бр. 1/9, 
Скопје, тел. 070 340-898. 
До донесувањето на одлука по предлогот за отвора-

ње на стечајна постапка, должникот може да располага 
со својот имот само со претходна дозвола на привреме-
ниот стечаен управник. 
Се запира одредувањето и спроведувањето на присил-

ните извршувања и обезбедување против должникот. 

Се повикуваат сите должници да ги исполнат свои-
те обврски спрема овој должник. 
Се забранува исплата од сметката на должникот. 
Ова решение да се објави во �Службен весник на 

РМ� и на огласната табла во судот. 
Од Основниот суд во Куманово.        (12601) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение I.Ст.бр.55/2000 од 26.06.2000 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство и трговија �ЛИРА� ДОО од Скопје, ул. 
�Даме Груев� бр.14/2, број на жиро сметка 40120-601-
61327 и регистарска влошка 1-7987-0-0-0 и истата не се 
спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Прет-

пријатие за производство и трговија �ЛИРА� ДОО од 
Скопје, ул. �Даме Груев� бр. 14/2 и жиро сметка 40120-
601-61327 и регистарска влошка 1-7987-0-0-0, се заклу-
чува. 
Да се објави оглас во �Службен весник на РМ� и на 

огласната табла во судот. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (12682) 

__________ 
 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
ние Ст.бр.59/03 од 14.05.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над Друштвото за производство и пре-
работка на брашно ЖИТОМЕЛ АД Куманово, ул. �До-
не Божинов� бр. 13 од Куманово, со жиро сметка бр. 
40900-601-2143 при Агенцијата за работа со блокирани 
сметки на РМ, број на регистарска влошка 02018301?-
4-03-000 и Трег.бр.5455/99 од 03.09.1999 година во Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје. 

2. За стечаен судија се именува Невена Стојановиќ, 
судија на овој суд и член на стечаен совет. 

3. За стечаен управник се именува дипл.правник Зо-
ран Стојанкиќ, ул. �Владимир Комаров� бр. 1/4-13, 
Скопје, тел. 070 200 784 и 02/ 464 940. 

4. 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 
весник на РМ� 55/97 ЗС-став 3 на чл.61 од ЗС), а за 
пријавата на побарувањата (чл.185 од ЗС). 

5. Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот за отворање на сте-
чајна постапка во �Службен весник на РМ� да ги прија-
ват своите разлачни и излачни 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 за заснова-
ње на тоа право, како и обезбеденото побарување. 

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

7. Стечајната постапка отворена на ден 14.05.2003 
година на денот во кој ова решение и огласот за отво-
рање на стечајна постапка е ставен на огласна табла на 
овој суд. 

8. Испитното рочиште на собирот на доверителите 
на кое се испитуваат и утврдуваат пријавените побару-
вања на доверителите (чл.62 од ЗС) се закажува на ден 
02.07.2003 година во 09,00 часот и во сала бр.8 на Ос-
новниот суд во Куманово. 
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9. Испитното рочиште од став 8 на ова решение на 
собрание на доверители (став 2 на чл.62 од ЗС) на кое 
врз основа на извештај на стечајниот управник ќе се 
одлучува за понатамошниот тек на стечајната постапка 
се закажува за истиот ден и на истото место каде што е 
закажано испитното рочиште на собирот на доверите-
лите во 12,00 часот. 

10. Се повикуваат должниковите должници своите 
обврски да ги исполнат на стечајниот управник за сте-
чајниот должник, без одлагање. 
Од Основниот суд во Куманово.                     (12719) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV.Ст.бр.214/03 од 09.05.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за про-
изводство, промет и услуги �ДАВИБО� ДОО експорт-
импорт - Скопје, со седиште на ул. �Ѓорѓи Капчев� бр. 
1/3, со жиро сметка 40100-601-373904 и регистарска вло-
шка 1-66564-0-0-0, при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Прет-

пријатие за производство, промет и услуги �ДАВИБО� 
ДОО експорт-импорт - Скопје, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (17721) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение I.Ст.бр.377/2001 од 05.12.2001 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот Туристичка 
агенција �ФЛАЈ ТУРИСТ� ТП Драган, Трпе Војинов-
ски - Скопје, со седиште на ДТЦ �Мавровка�, локал 73-
б и жиро сметка 40100-620-16-80700612/0-46387-55, и 
истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Тури-

стичка агенција �ФЛАЈ ТУРИСТ� ТП Драган, Трпе Во-
јиновски - Скопје, со седиште на ДТЦ �Мавровка�, ло-
кал 73-б и жиро сметка 40100-620-16-80700612/0-
46387-55, се заклучува. 
Да се објави оглас во �Службен весник на РМ� и на 

огласната табла во судот. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (12772) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III.Ст.бр.223/03 од 15.05.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Услужно трговско 
претпријатие ПИКЕ ДОО увоз-извоз Скопје, со седи-
ште на ул. �474� бр. 11 во Скопје, жиро сметка 
бр.40100-601-379292 и регистарска влошка бр.1-66853-
0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје. 
Истата не се спроведува. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 

должник Услужно трговско претпријатие ПИКЕ ДОО 
увоз-извоз Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.         (12787) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III.Ст.бр.182/03 од 12.05.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над стечајниот должник Претпри-
јатие за внатрешна и надворешна трговија на големо и 
мало и угостителство Даница ЦО Скопје, со седиште 
на бул. �АВНОЈ� бр. 70/66, жиро сметка 40100-601-
340175 и регистарска влошка бр. 1-3027-0-0-0, при ре-
гистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува. 

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 
должник Претпријатие за внатрешна и надворешна тр-
говија на големо и мало и угостителство Даница ЦОО 
Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (12822) 

__________ 
 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
ние Ст.бр.14/03 од 07.02.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над стечајниот должник Друштво за 
производство, услуги и трговија Б-Лидер Бафти ДОО-
ЕЛ експорт-импорт с.Оризаре, Липково, и со истото 
решение е заклучена отворената стечајна постапка над 
Друштвото за производство, услуги и трговија Б-Лидер 
Бафти ДООЕЛ експорт-импорт с.Оризаре, Липково. 
По правосилноста на решението должникот да се 

избрише од трговскиот регистар што се води при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Куманово.        (12844) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр.82/2003 
од 29.04.2003 година, над стечајниот должник Друштво 
за производство, трговија и услуги ОЛД комерц ДООЕЛ 
увоз-извоз Битола, со седиште во Битола на ул. �Јорго 
Костовски� бр. 21, регистриран во регистарска влошка 
број 01005037 на Основниот суд во Битола, со жиро сме-
тка број 500-0000001924-75 при Стопанска банка АД Би-
тола, со дејност трговија и услуги со шифра 55.30/2, 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (12953) 

__________  
Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр.110/03 

од 29.04.1993 година, над стечајниот должник Друштво 
за производство, трговија и услуги �Техма-Иве� ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Струга, ул. �Мислешевски пат� бб, 
Струга, запишан во регистарска влошка бр.01-003659 
на Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 530-
0201-000183-30 при Охридска банка АД Охрид, со деј-
ност со шифра 52.43, отвори стечајна постапка, не ја 
спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (12954) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр.92/2003 
од 29.04.2003 година, над стечајниот должник трговец-
поединец Јусуфи Екрем Ескимо трговија на мало со 
леб и печива - Битола ТП, со седиште на ул. �Кирил и 
Методиј� бр. 10 во Битола, регистриран во регистарска 
влошка број 01005107 на Основниот суд во Битола, со 
жиро сметка број 40300-601-92663 при Агенцијата за 
работа со блокирани сметки на учесници во платниот 
промет Скопје, ПЕ Битола, со дејност со шифра 52.24, 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (12955) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр.114/2003 
од 09.05.2003 година, над стечајниот должник Друштво за 
трговија на големо и мало, производство и услуги 
�ФЛЕР� увоз-извоз ДООЕЛ Битола, со седиште на 
ул.�Кузман Јосифовски� број 15-а, Битола, регистриран 
во регистарска влошка број 01013638 на Основниот суд 
во Битола, со жиро сметка број 210-0555306701-69 при 
Тутунска банка АД Скопје, со дејност со шифра 52.33, 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (12956) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр.94/2003 
од 11.03.2003 година, над стечајниот должник Градеж-
но занаетчиско трговско претпријатие на големо и ма-
ло увоз-извоз �Камин� Битола ПО, со седиште во Бито-
ла, ул. �Васко Карангелевски� бр. 27/37, регистрирано 
во регистарска влошка број 1-13432 на Окружниот 
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Стопански суд во Битола, со жиро сметка 40300-601-
55029 при Агенцијата за работа со блокирани сметки 
на учесниците во платниот промет, ПЕ Битола, со деј-
ност поставување и поправка на градежни инсталации, 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (12957) 

_______________________________________________ 
 

Л И К В И Д А Ц И И  
Ликвидаторот Жаклина Павиќевиќ дипломиран 

економист од Радовиш, ул. �Вардарска� бр. 25, запиша-
на како ликвидатор под П. Трег. бр. 287/03 во тргов-
скиот регистар при Основниот суд во Штип, по втор 
пат објавува дека Јавното трговско друштво за произ-
водство, угостителство и трговија Вангеловски Коцев 
Гоше и др. јтд Радовиш, ул. �Партизанска� бр. 91, со 
жиро сметка 200000026435014, отворена во Стопанска 
банка Радовиш, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот во �Службен весник на Република Македо-
нија� до ликвидаторот со пријава, со докази во два приме-
рока, а најкасно во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (12541) 

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

бр. 1043/2003 од 9.04.2003 година, во регистарската вло-
шка бр. 02038099?-3-01-000, го запиша во трговскиот ре-
гистар запишувањето на ликвидатор на Трговското друш-
тво за внатрешна и надворешна трговија ИНТЕКС ТРА-
ДЕ Мирослав ДОО ул. �Даме Груев� бр. 14, Скопје. 
Се запишува ликвидаторот Мирослав Патрногиќ. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (12348) 

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

шение на овој суд I. Л. бр. 19/2003 од 24.02.2003 година,  
отворена е  ликвидациона постапка  над должникот Прет-
пријатие за промет на големо и мало �МАТЕКС� експорт-
импорт ц.о. Скопје, со седиште на ул. �Вељко Влаховиќ� 
бр. 20/6, со жиро сметка број 40100-601-50961. 
За ликвидатор се определува лицето Матевски Љупчо 

од Скопје со стан на ул. �Вељко Влаховиќ� бр. 20/6. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од пос-
ледната објава. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје.       (12591)     

___________ 
 

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, под број 
П.Трег 1033/2003 од 04.04.2003 година, отворена е по-
стапка за престанок со работа на Друштвото за произ-
водство, промет и услуги ИНТЕРТЕКС 98 Павлина и 
други ДОО извоз-увоз Скопје, со седиште на ул. �Даме 
Груев� бр. 1/4-10. 
За ликвидатор е именувано лицето Марјан Дичоски од 

Скопје, ул. �Козара� бр. 26 и телефон 176-178. 
Се повикуваат евентуалните доверители да ги при-

јават  своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во �Службен весник на РМ� но не 
покасно од 3 месеци од објавувањето на последниот 
оглас, до ликвидаторот со писмени пријави во два 
примерока. 
Се задолжуваат должниците да ги подмират евенту-

алните долгови спрема друштвото во ликвидација во 
рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје.       (12597)     

Ликвидаторот Виолета Поповска,  запишан во судскиот 
регистар при Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје, со реше-
ние П.Трег. бр. 732/2003 година,  објавува дека Друштво-
то за интелектуални услуги и посредување  ЕЛПИС 2 
Лилјана ДООЕЛ Скопје и  со број на жиро-сметка 2800-
00000047984 отворена при Алфа 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.                                             (12725) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 76/03 од 

14.05.2003 година, отвори ликвидациона постапка над 
Трговското претпријатие на големо и мало увоз-извоз 
�ЛАМАНШ� п.о. М. Каменица, ул. �Гоце Делчев� бр. 
3/6, М. Каменица, со жиро сметка бр. 40420-601-37987, 
но истата поради немање на имот се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води кај Основниот 
суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (12839) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Л. бр. 240/02 од 21.04.2002 година, е отворена ликвида-
циона постапка над ППС Бабиште Кочани,  но  истата 
не се спроведува бидејќи должникот не располага со 
имот за покривање на трошоците во постапката. 
Ликвидационата постапка над ППС Бабиште Коча-

ни,  се заклучува. 
По правосилноста на решението ликвидациониот 

должник  да се брише од трговскиот регистар што се 
води при овој суд. 
Од Основниот суд во Штип.                            (12673) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Л. бр. 248/02 од 26.03.2002 година, е отворена ликвида-
циона постапка над Приватното прометно и услужно 
претпријатие Кики Комерц Пробиштип, но истата не се 
спроведува бидејќи должникот не располага со имот за 
покривање на трошоците во постапката. 
Ликвидационата постапка над Приватното промет-

но и услужно претпријатие Кики Комерц Пробиштип, 
се заклучува. 
По правосилноста на решението ликвидациониот 

должник  да се брише од трговскиот регистар што се 
води при овој суд. 
Од Основниот суд во Штип.                            (12678) 

__________ 
 

Ликвидаторот Санда Саркисијан од Скопје, ул. �Лазар 
Поп Трајков� бр. 17, запишан во судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
П.Трег.бр.3462/2002 од 14.06.2002 година, објавува дека 
Трговското друштво за трговија и услуги ШТРАУС КО-
МЕРЦ Оханес ДООЕЛ Скопје, ул. �Лазар Поп Трајков� 
бр. 17 и со број на жиро-сметка 300000000943749, отворе-
на при Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ�, до ликвидаторот со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (12824) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II.Л.бр.68/02 од 07.03.2002 година, 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
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Претпријатие за трговија на големо и мало �ЗЕБРА 
ПРОМ� експорт-импорт ДОО од Скопје, ул. �Алексан-
дар Турунџиев� бр. 59-а, со жиро сметка 40100-601-
164905. 
За ликвидатор се определува лицето Анастасов 

Мирко од Скопје, со стан на ул. �Александар Турунџи-
ев� бр. 59-а. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија�, до ликвидаторот со пријава во два при-
мерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од де-
нот на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (12825) 

__________ 
 

Ликвидаторот Александар Бодрожа од Скопје, ул. 
�Александар Македонски� бр. 11 Д, запишан во суд-
скиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со 
решение П.Трег.бр.165/03 од 29.01.2003 година, обја-
вува дека Друштвото за трговија и услуги ТИРИЕКС 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Александар Македон-
ски� бр. 11 Д и со број на жиро-сметка 
100000001022028, отворена при Комерцијална банка 
АД Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ�, до ликвидаторот со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (12826) 

__________ 
 
Ликвидаторот Крсте Атанасоски од Скопје, ул. �Бо-

жин Николов� бр. 60, запишан во судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
П.Трег.бр.609/03, објавува дека Друштвото за производс-
тво, трговија и услуги РОЈАЛ МИЛК ДОО експорт-им-
порт и со број на жиро-сметка 300 000000784960, отворе-
на при Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                        (12843) 

_______________________________________________ 
 

НОТАРСКИ  ОГЛАСИ 
 
Врз основа на нотарски акт Договор за залог - хипо-

тека врз недвижност (со својство на извршна исправа), 
составен во форма на нотарски акт од нотарот Мијалчо 
Цоневски од Штип, под ОДУ бр. 50/03 од 7.05.2003 го-
дина, склучен помеѓу Стопанска банка АД Скопје, со 
седиште на ул. �11 Октомври� бр. 7 во Скопје, како за-
ложен доверител и Трговското друштво за внатрешен и 
надворешен трговски промет Ангротекс ДОО Штип со 
седиште на ул. �Железничка� бб, во Штип, како зало-
жен должник, засновано е заложно право - хипотека од 
прв ред врз недвижниот имот сопственост на заложни-
от должник и тоа: деловен магацински и администра-
тивен простор со котлара и трафостаница во Штип на 
ул. �Железничка� бб., со вкупна површина од 1588 м2 
изградена на урбанистичка парцела бр. 10, со Одобре-
ние за градба бр. 0902-1811/1 од 28.12.1994 година до-
несено од Министерството за урбанизам, градежниш-
тво, сообраќај и екологија, Одделение за општина Штип, 
градежно одобрение бр. 0811-1514 од 31.10.1973 година 
донесено од СО Штип - Одделение за управно правни ра-
боти и Делбен биланс од 2.03.19991 година, заведено во 
интабулационите книги на Основниот суд во Штип под Р. 
бр. 177/2003 Ино. бр. 35/2002 на 7.05.2003 година. (12269) 

Врз основа на Договор за залог (хипотека), со својс-
тво на извршна исправа, составен во форма на нотарски 
акт, од нотарот Стојаноска Елизабета под ОДУ бр. 
46/03, склучен помеѓу Есад Хасановиќ и Мирсад Црно-
вршанин, како заложни доверители и Друштвото за про-
изводство, промет и услуги, увоз-извоз �Имекс� Поп Ди-
митриоска и др. ДОО Прилеп, како заложен должник 
засновано е заложно право - хипотека од прв ред запи-
шана на 6.05.2003 година врз недвижен имот сопстве-
ност на заложниот должник и тоа, деловен објект на ул. 
�Трајко Николоски�, кој се наоѓа на КП бр. 19958, згра-
да 1, влез 1, приземје со вкупна површина од 577 м2, врз 
основа на имотен лист бр. 33105 за КО Прилеп.   (12256) 

___________ 
 
Над недвижен имот на ДПТУ �КВЕРКУС� Сретко 

ДООЕЛ Гостивар кој се состои од два стана во станбена 
зграда П+1+Пк. на ул. �Исаија Мажовски� бр. 11-а, на-
селба Хром-Скопје и тоа: стан број 5 кат - поткровје влез 
I и со нето станбена површина од 55.14 м2, балкони лоѓи 
1.49 м2 или вкупно 56.63 м2 и подрум 7.02х50%=3.51 м2 
се вкупно 60.14 м2, опишан во Соинвеститорска спогод-
ба - договор склучен помеѓу ДПТУ �КВЕРКУС� Сретко 
ДООЕЛ од Гостивар и Друштвото за градежништво 
�Новоградба� Владимир и други ДОО од Скопје, потвр-
ден од нотарот Ристо Папазов од Ѓорче Петров-Скопје 
под ОДУ Книга 1 реден бр. 30/03 од 31.01.2003 година; 
стан во станбена зграда П+1+Пк., на ул. �Исаија Мажов-
ски� бр. 11-а, населба Хром-Скопје и тоа стан 2 кат I 
влез I со нето површина од 53.04 м2, балкони лоѓи 1.25 
м2 или вкупно 54.29 м2 и подрум 8.25х50%=4.12 м2 се 
вкупно 58.41 м2, опишан во Соинвеститорска спогодба-
договор склучен помеѓу ДПТУ �КВЕРКУС� Сретко ДО-
ОЕЛ од Гостивар и Друштвото за градежништво �Ново-
градба� Владимир и други ДОО од Скопје, потврден од 
нотарот Ристо Папазов од Ѓорче Петров - Скопје под 
ОДУ Книга 1 реден бр. 29/03 од 31.01.2003 година; гара-
жа во населба Хром-Скопје на ул. �Исаија Мажовски� 
бр. 44, станбена зграда П+4+Пк., гаража бр. 21 и 22 по-
вршина 30.00 м2, опишани по Договор за купопродажба 
склучен помеѓу ДПТУ �КВЕРКУС� Сретко ДООЕЛ од 
Гостивар и Друштвото за градежништво �Новоградба� 
Владимир и други ДОО од Скопје, потврден од нотарот 
Ристо Папазов од Ѓорче Петров-Скопје под ОДУ Книга 
1 реден бр. 31/03 од 31.01.2003 година, е заснован залог 
со Договор заверен кај нотарот Ристо Папазов од Ѓорче 
Петров - Скопје, во корист на доверителот Тетовска бан-
ка АД - Тетово за обезбедување на парично побарување 
во износ од 39.126,00 евра.                                    (12344) 

___________ 
     
Врз основа на Договор за регистриран залог врз 

подвижни предмети, потврден од нотарот Зорица Пу-
лејкова, Кисела Вода, Скопје под ОДУ бр. 143/03 од 3 
април 2003 година, склучен меѓу Комерцијална банка 
АД Скопје, како заложен доверител, и Фабрика за про-
изводство на хидраулика, енергетика, електроника, 
пневматика и опрема МЗТ ХЕПОС АД - Скопје, со се-
диште на ул. �Перо Наков� бб. во Скопје, како заложен 
должник, засновано е заложно право-регистриран залог 
од прв ред врз подвижни предмети на заложниот долж-
ник, кое заложно право е регистрирано во Централниот 
регистар на 8.04.2003 година со единствен деловоден 
идентификационен бр. 10120030000317.             (12497) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за регистриран залог врз 

подвижни предмети, со својство на извршна исправа, 
составен во форма на нотарски акт од нотарот Зорица 
Пулејкова, Кисела Вода, Скопје под ОДУ бр. 201/03 од 
24 април 2003 година, склучен меѓу Друштвото со огра-
ничена одговорност РАДЕ КОНЧАР - Контактори и ре-
леи - Скопје, со седиште на ул. �III Македонска бригада� 
бб. во Скопје, како заложен доверител и Друштвото со 
ограничена одговорност РАДЕ КОНЧАР - Алатница - 
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Скопје, со седиште на ул. �III Македонска бригада� бб. 
во Скопје, како заложен должник, засновано е заложно 
право-регистриран залог од прв ред врз подвижни пред-
мети на заложниот должник, кое заложно право е реги-
стрирано во Централниот регистар на 5.05.2003 година 
со деловоден број 10120030000391.                        (12501) 

___________ 
 
Врз основа на Анекс договор број 1 кон Договорот 

за залог на подвижни предмети, потврден од нотарот 
Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје под ОДУ бр. 
197/03 од 23 април 2003 година, склучен меѓу АД РА-
ДОБАНК - Скопје, со седиште на ул. �Јуриј Гагарин� 
бр. 17 во Скопје, како заложен доверител и Трговското 
друштво за вработување на инвалидни лица производс-
тво, трговија и услуги СИТИ ТРЕЈД ДОО извоз-увоз 
Скопје, со седиште на ул. �Иво Лола Рибар� бр. 70/5 во 
Скопје, како заложен должник, засновано е заложно 
право-регистриран залог од прв ред врз подвижни 
предмети на заложниот должник, кое заложно право е 
регистрирано во Централниот регистар на 5.05.2003 го-
дина со деловоден број 10120030000389.             (12506) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за регистриран залог врз 

подвижни предмети, со својство на извршна исправа, 
потврден од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, 
Скопје под ОДУ бр. 202/03 од 24 април 2003 година, 
склучен меѓу Комерцијална банка АД Скопје, како за-
ложен доверител, и Трговското друштво за производс-
тво и трговија на големо и мало МЕТЕОР Милорад и 
други ДОО извоз-увоз Скопје, со седиште на ул. �15 
Корпус� бб. во Скопје, како заложен должник, заснова-
но е заложно право-регистриран залог врз подвижни 
предмети на заложниот должник, кое заложно право е 
регистрирано во Централниот регистар на 5.05.2003 го-
дина со деловоден број 10120030000388.            (12508) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за регистриран залог врз 

подвижни предмети, со својство на извршна исправа, 
потврден од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, 
Скопје под ОДУ бр. 203/03 од 24 април 2003 година, 
склучен меѓу Комерцијална банка АД Скопје, како за-
ложен доверител, и Друштвото за трговија и услуги 
КОРЕА АУТО-ТРЕЈД Вилјем ДООЕЛ - Скопје, со се-
диште на ул. �Антон Попов� бб. во Скопје, како зало-
жен должник, засновано е заложно право-регистриран 
залог врз подвижни предмети на заложниот должник, 
кое заложно право е регистрирано во Централниот ре-
гистар на 5.05.2003 година со деловоден број 
10120030000393.                                                     (12509) 

___________ 
 
Врз основа на нотарски акт на нотарот Нове Ко-

стовски од Скопје, под ОДУ бр. 188/03 од 09.05.2003 
година, заложниот должник Акционерското друштво 
за производство и трговија МЕТРОПОЛИТЕН АД 
Скопје, со седиште на ул. �Скупи� бб, со МБ 5424453, 
има заложено свој недвижен имот опишан во наведе-
ниот нотарски акт, во полза на заложниот доверител 
МАКЕДОНСКА БАНКА АД Скопје, кој залог е запи-
шан во Основниот суд Скопје I - Скопје.             (12544) 

___________ 
 
Врз основа на приватна исправа - Договор за реги-

стриран залог на подвижни предмети, потврден од но-
тарот Нове Костовски од Скопје, под ОДУ бр. 184/03 
од 07.05.2003 година, заложниот должник Друштво за 
инженеринг, проектирање и монтажа МОНИКО Влади-
мир и друг ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на 
ул. �Атинска� бр. 25, со МБ 4655451, има заложено 
свои подвижни предмети- опрема, опишани во потвр-
дената приватна исправа во полза на заложниот дове-

рител Комерцијална банка АД Скопје, кој залог е реги-
стриран во Централниот регистар на Р. Македонија - 
заложен регистар Скопје.                                       (12547) 

___________ 
 
Врз основа на приватна исправа - Договор за реги-

стриран залог на недвижен имот со својство на изврш-
на исправа, потврден од нотарот Нове Костовски од 
Скопје, под ОДУ бр. 190/03 од 09.05.2003 година, за-
ложниот должник Акционерско градежно  друштво 
ИЛИНДЕН Скопје, со седиште на ул. �Иво Лола Ри-
бар� бр. 59/II-а, со МБ 4056043, има заложено свој нед-
вижен имот подробно опишан во потврдената приватна 
исправа во полза на заложниот доверител Комерцијал-
на банка АД Скопје, кој залог е регистриран во јавната 
книга што се води при Државниот завод за геодетски 
работи - Одделение за премер и катастар - Скопје во 
Имотен лист бр. 9266 за КО Центар 1.                 (12551) 

___________ 
 
Врз основа на приватна исправа - Договор за реги-

стриран залог на подвижни предмети, потврден од но-
тарот Нове Костовски од Скопје, под ОДУ бр. 183/03 
од 07.05.2003 година, заложниот должник Друштво за 
туризам, угостителство, сообраќај и услуги ОРФЕЈ 1 
Снежана ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. 
�11 Октомври� бр. 2, со МБ 4987136, има заложено 
свои подвижни предмети- возила, опишани во потврде-
ната приватна исправа во полза на заложниот довери-
тел Комерцијална банка АД Скопје, кој залог е реги-
стриран во Централниот регистар на Р. Македонија - 
заложен регистар Скопје.                                       (12554) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на  

К.П. бр. 4062/4, на в.м. �Шивечко�  кл. 4 со површина 
од 2323  м2, по Имотен лист број 3460 КО Кавадарци 1 
вон  за цена од 50.000 денари сопственост на Тоде 
Младеновски од Кавадарци. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-

ште право на првенство на купување имаат   заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои гра-
ничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на 
ул. �7-ми Септември� бр. 41. Во спротивно, ќе се смета 
дека не се заинтересирани за купување.               (12557) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: и лојзе на  К.П. 

бр. 732/2, на в.м. �Чаирче�  кл. 3 со површина од 1851 м2, 
по Имотен лист број 287 КО Возарци  за цена од 15.000 де-
нари сопственост на Нада Соколова од Кавадарци. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-

ште право на првенство на купување имаат   заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои гра-
ничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на 
ул. �7-ми Септември� бр. 41. Во спротивно, ќе се смета 
дека не се заинтересирани за купување.               (12558) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 

општина Корешница, парцела број 740 во место викано 
�Средни Лаки� нива со површина од 901 м2 во Ката-
старска општина Корешница; парцела број 1341 во ме-
сто викано �Долни Лаки� нива со површина од 1690 м2 
во Катастарска општина Корешница;     парцела број 
1341 во место викано �Долни Лаки� шума со површина 
од 91 м2 во Катастарска општина Корешница,  сопстве-
ност на Киро Спасов од Струмица, ул. �Kрушевска Ре-
публика� бр. 182, цена на продажба 36.000,00 денари. 



Стр. 26 - Бр. 34 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 мај 2003 
 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во �Службен весник на Република  Ма-
кедонија�, писмено да се изјаснат за прифаќање на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Маршал Ти-
то� бр. 138.                                                              (12559) 

___________ 
 

Се продава идеален дел од 7/15 од сосопственички 
идеален дел од 9/19 од недвижен имот - земјоделско 
земјиште сопственост на Смилески Драган од Прилеп, 
ул. �Орде Чопела� бр. 39, заведено во Имотен лист број 
4923 за КО Варош парцела број 460 дел 1 место викано 
�Песиобрци� ливада класа 5 со вкупна површина од 
10020 м2 и парцела број 461 место викано �Песиобрци� 
нива класа 6 со вкупна површина од 3495 м2, купопро-
дажната   цена изнесува 25.000 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците, сопствениците чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Р. Македо-
нија�, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Боге Дамески, ул. �Кузман Јосифовски� бр. 
8, Прилеп.                                                                (12676) 

___________ 
 
Над подвижниот имот машини за шиење на лесна 

женска конфекција конкретизирани во табела 1 од Из-
вештајот за извршена проценка бр. 1/5-306 од 
21.03.2003 година, сопственост на МК Модена ДООЕЛ 
Штип, заснован е залог со Договор за невладетелски 
залог врз подвижни предмети заведен кај нотарот 
Искра Кировска од Штип, под број ОДУ 87/03 од 
08.05.2003 година во корист на заложниот доверител 
Стопанска банка АД Штип, за обезбедување на парич-
но побарување на износ од 145.000,00 ЕУР.        (12677) 
_______________________________________________ 
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Пасош бр. 1681570 издаден од СВР - Скопје на име 

Мусо Марина, ул. Ц. Димов бр.155/2-25, Скопје. 
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Гостивар.                                                         (12816) 
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рино, Гостивар.                                       (12817) 
Пасош бр. 0672916/95 на име Беџети Ајше, с.Бого-

виње, Тетово.                                                     (12818) 
Пасош бр. 1398682/00 издаден од СВР-Скопје на 

име Петар Јаневски, ул. И. Мажовски бр. 40/2-17, 
Скопје.                                                                    (12820) 
Пасош бр. 1325628 издаден од СВР - Скопје на име 

Артан Шукриу, ул. Рузвелтова бр. 36/1-1, Скопје.(12821) 
Пасош бр. 1138082/98 издаден од СВР-Куманово на 

име Халимовска Кадире, ул. Боро Прцан бр. 29/6, 
Куманово.                                                     (12827) 
Пасош бр.623771 издаден од СВР Скопје на име 

Велковски Благе, ул. Маџари 2 бр. 41, Скопје.    (12840) 
Пасош бр. 1414423 издаден од СВР - Скопје на име 

Несторовска Јасминка, ул. Михаил Чаков бр. 7 а/1-8, 
Скопје.                                                      (12847) 
Пасош бр. 1522476/01 издаден од СВР-Скопје на 

име Рамадан Феми, ул. 157 бр. 38 а, Скопје.        (12848) 
Пасош бр. 1424670 на име Николов Ацо, с. Пипе-

рово, Струмица.                                                        (507)  
Пасош бр.1699004/02 издаден од СВР - Гостивар на 

име Љиндита Билали, с. Чегране,Гостивар.         (12850) 
Пасош бр. 1514835/01 издаден од СВР-Скопје на 

име Африм Мејдин, с. Радуша, Скопје.       (12869) 
Пасош бр. 583745/95 издаден од СВР - Тетово на 

име Сејдини Аслан, ул. О. Николов бр. 32, Тетово. 
                                                                    (12913) 
Пасош бр. 1826239/03 издаден од СВР - Тетово на 

име Јаневски Јовица, ул. Г. Делчев бр. 191,  Тетово.  
                                                                   (12915) 

Пасош бр. 1599489/01 издаден од СВР-Скопје на 
име Мехмедовиќ Џемал, ул. А. Авдовиќ бр. 6, Скопје.
                                                                    (12917) 

Пасош бр. 6988663 на име Поцков Коста, Радовиш.
                                                                    (12962) 
Пасош бр. 0049391 на име Талевски Павле, ул. "Ох-

ридска" бр. 76, Битола.                        (12963) 
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Пасош бр. 1307853 на име Ненсат Салифоски, с. 

Преглово, Мак. Брод.                                     (12964) 
Пасош бр.1321138/99 издаден од СВР - Велес на 

име Тахири Разим, с. Клуковец, Велес.        (12970) 
Пасош бр. 1068138/98 издаден од СВР-Куманово на 

име Синани Реџеп, с. Гошинце, Куманово.         (12971) 
Пасош бр. 1574445 издаден од СВР - Скопје на име 

Дејан Крајчевски, ул. Б. Орландиќ бр. 4 а, Скопје. (12974) 
Пасош бр. 1172446/98 издаден од СВР-Скопје на име 

Бектеши Медуше, ул. Серава бр. 93, Скопје.         (12978) 
Пасош бр. 374821 на име Мехмедова Халима, ул. 

"Р. Жинзифов" бр. 14, Кочани.                      (13003) 
Пасош бр. 203356 на име Георгиевски Звонко, ул. 

"Ж. Цало" бр. 60, Куманово.                      (13004) 
Пасош бр. 1491734 на име Крстески Живко, ул. 

"Н.Н. Борче" бр. 6/3, Прилеп.                       
Чекови со бр. 5516517, 5516519, 5516520 од тековна 

сметка бр. 07019304 издадени од Комерцијална банка 
на име Спасовска Даница, Скопје.          (12592) 
Чекови со бр. 610288, и од бр. 1328698 до бр. 

1328703 тековна сметка бр.12082-84 издадени од 
Македонска банка на име Наскова Рахилка, Скопје. 

                                                                    (12596)  
Чек со бр. 0009005212107од тековна сметка бр. 

03761697 издаден од Комерцијална банка на име Ѓор-
гова Јанева Калина, Скопје.                      (12837) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Марија 

Тиосављевиќ, Скопје.                        (12588) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Елвис 

Ганиќ, Скопје.                                        (12670) 
Работна книшка на име Вергим Хоџа, с. Житоше, 

Крушево.                                                      (12683) 
Работна книшка на име Белевска Богданка, ул. "В. 

Карангелевски" бр. 1/13, Битола.                   (12684) 
Работна книшка на име Додевска Валентина, Св. 

Николе.                                                       (12689) 
Работна книшка на име Ади Жута, с. Велешта, 

Струга.                                                                    (12692) 
Работна книшка на име Емироски Агим, Кичево.  

                                                                   (12694) 
Работна книшка на име Николоска Болуз, Гостивар.

                                                                    (12696) 
Работна книшка на име Николоска Лена, Гостивар.

                                                                    (12697) 
Работна книшка на име Димоска Тана, Тетово. 
                                                                    (12700) 
Работна книшка на име Соколов Игорчо, Кочани.    

                                                                 (12703) 
Работна книшка на име Деспотоска Елизабета, При-

леп.                                                         (12707) 
Работна книшка на име Африм Бектеши, с. Велеш-

та, Струга.                                                     (12708) 
Работна книшка на име Бојковски Оливер, Скопје.

                                                                    (12727) 
Работна книшка на име Стојановски Владимир, 

Скопје.                                                                     (12728) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Фериде 

Имери, Скопје.                                       (12729)  
Работна книшка издадена од Скопје на име Весна 

Митевска, Скопје.                                     (12738) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Рама-

дани Менсур, Скопје.                                     (12793) 
Работна книшка на име Јанеска Елизабета, Битола.

                                                                    (12795) 
Работна книшка на име Митров Тони,Гевгелија. 
                                                                    (12798) 
Работна книшка на име Адеми Арифе, Струга. 
                                                                    (12801) 
Работна книшка на име Ердоган Сарач, Гостивар.  

                                                                          (12802) 
Работна книшка на име Јованоска Снежана, Тетово.

                                                                    (12803) 
Работна книшка на име Усеини Шабан, Кичево. 
                                                                            (12805) 

Работна книшка на име Георгиева Силвана, Вини-
ца.                                                                    (12806) 
Работна книшка на име Бранислава Стојановиќ, 

Битола.                                                         (12811) 
Работна книшка на име Милошески Зоран, Охрид. 

                                                                    (12812) 
Работна книшка на име Цанески Небојша, Тетово.

                                                                    (12814) 
Работна книшка на име Сулејман Усеин,Скопје. 
                                                                    (12829) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Богда-

новски Трпче, Скопје.                                     (12912) 
Работна книшка на име Петровски Бранко, Битола.

                                                                    (12919) 
Работна книшка на име Селвер Садики, Тетово. 
                                                                    (12923) 
Работна книшка на име Пецов Петруш, с.Лаки, Ви-

ница.                                                                    (12925) 
Работна книшка на име Кочева Лена, Гевгелија. 
                                                                    (12927) 
Работна книшка на име Милеска Невена, Гевгелија.

                                                                    (12928) 
Работна книшка на име Димова Живка, Гевгелија.

                                                                    (12929) 
Работна книшка на име Шабани Беким, с.Кали-шта, 

Гостивар.                                                     (12930) 
Работна книшка на име Мимини Ади, с.Калишта, 

Гостивар.                                                     (12931) 
Работна книшка на име Грозданоски Славко, с. Ме-

шеишта, Охрид.                                        (12932) 
Работна книшка на име Јаниќ Гордана, с.Брвеница, 

Тетово.                                                       (12933) 
Работна книшка на име Стојановски Звонко, с. 

Ратае, Тетово.                                                     (12934) 
Работна книшка на име Беким Камбери, Тетово.  

                                                                   (12935) 
Работна книшка на име Станоевски Љупче, Крива 

Паланка.                                                     (12936) 
Работна книшка на име Зејнуловска Зулфије, Ку-

маново.                                                        (12938) 
Работна книшка на име Ѓуровска Славица, Велес.

                                                                    (12941) 
Работна книшка на име Манолева Анета, с.Пипе-

рево, Струмица.                                                      (12942) 
Работна книшка на име Арсов Горанчо, Велес. 
                                                                    (12944) 
Работна книшка на име Богданова Билјана, Скопје.

                                                                    (12961) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Мур-

тези Фејзула, с. Арачиново, Скопје.       (12972) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Селими 

Кадри, с. Арачиново, Скопје.         (12973) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Пепе-

љуговски Драган, Скопје.                        (12975) 
Работна книшка на име Умер Басетта, Битола. 
                                                                    (12979) 
Работна книшка на име Ислами Мерита,Струга. 
                                                                    (12980) 
Работна книшка на име Салихи Вебијев, с.Опае, 

Куманово.                                                      (12983) 
Работна книшка на име Стојановска Лилјана, Крива 

Паланка.                                                     (12985) 
Работна книшка на име Ацо Трајчев, Проби-штип.

                                                                    (12987) 
Работна книшка на име Каракепелиев Васко, Ра-

довиш.                                                       (12993) 
Работна книшка на име Абдулгани Реџепи, с. Чело-

пек, Тетово.                                       (12995) 
Работна книшка на име Фатмир Тахири, Тетово. 
                                                                    (12996) 
Работна книшка на име Башким Бајрами, Тетово.   

                                                                  (12998) 
Работна книшка на име Назиф Јахја, с.Г. Палчиште, 

Тетово.                                                       (13000) 
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Воена книшка издадена од Скопје на име Попов 

Ѓорѓи, Скопје.                                                      (12718) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ 

"Петар Здравковски Пенко" Скопје на име Славица 
Нолева, Скопје.                                       (12586) 
Свидетелство за 1 година издадено од ДСУ 

"Арсениј Јовков" на име Стефановска Емилија, Скопје. 
                                                                    (12595) 
Свидетелство за 2 година издадено од Гим. "Кочо 

Рацин" Скопје на име Катерина Донева, Скопје.(12679) 
Свидетелство на име Исни Аљиљи, с.Липково, Ку-

маново.                                                       (12686) 
Свидетелство на име Ангелова Светлана, Виница.

                                                                    (12687) 
Свидетелство на име Иван Петковски, Куманово.      

                                                               (12690) 
Свидетелства за 1, 2, 3 и  4 на име Коцоски Горан-

че, с.Росоман, Прилеп.                          (12691) 
Свидетелство на име Павловски Саве, Гостивар.      
                                                                            (12699) 
Свидетелства за 1 и 2 година издадени од Гим-на-

зија "Гоце Делчев" на име Албана Османи, ул. "Огњан 
Прица" бр. 3, Куманово.                         (12701) 
Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 на име Арберим Даути, 

с.Ваксинце, Куманово.                        (12704) 
Свидетелство на име Мустафова Бојмие, Нов Дој-

ран.                                                                     (12709) 
Свидетелства 5 и 6 одделение на име Богеска Ми-

лена, Мак. Брод.                                        (12710) 
Свидетелство за 8 одделение на име Таировски Ид-

риз Шенол, с. Мелница, Велес.                        (12711) 
Свидетелство за 8 одделение на име Јајов Сејфи 

Мухамет, с.Г.Јаболчиште, Велес.                         (12712) 
Свидетелство за  8 одделение издадено од ОУ 

"Наим Фрашери" на име Мемед Ајдини, с.М.Речица, 
Тетово.                                                         (12713) 
Свидетелство на име Јунмни Џеми,Тетово.   (12714) 
Ученичка книшка од "Зевљуш Марку" на име 

Симона Тодоровска, Скопје.                                  (12598)  
Свидетелство за 1 година издадено од УЦСО "Ди-

митар Влахов" Скопје на име Николовски Коста, 
Скопје.                                                         (12785) 
Свидетелство за 3 година на име Попеска Марија, 

Струга.                                                          (12796) 
Свидетелство на име Латифе Муртиши, Струга. 
                                                                            (12800) 
Свидетелство на име Кујтим Ибраим, Тетово. 
                                                                    (12804) 
Свидетелства за 1, 2 и 3 година на име Атанасов 

Ѓорѓи, Штип.                                                          (12809) 
Свидетелства од 5 до 8 одделение на име Фазлик 

Емина, с.Десово, Прилеп.                            (12810) 
Свидетелство на име Груевска Марина, Тетово. 
                                                                    (12813) 
Свидетелства за 5, 6 и 7 одделение на име Медина 

Азири, Куманово.                                     (12819) 
Свидетелства за 1 и 2 година издадени од гим. Кочо 

Рацин - Скопје на име Ангелова Сања, Скопје.   (12823) 
Свидетелство за 1 година издадено од ДСГУ 

Здравко Цветковски на име Дамјановска Јованка, 
Скопје.                                                                    (12841)  
Свидетелства за 6 и 7 одделение издадени од ОУ 

"Лазо Ангеловски" Скопје на име Ѓорѓеска Алексан-
дра, Скопје.                                                     (12873) 
Свидетелство за 3 година издадено од гим. "Зеф 

Љуш Марку" - Скопје на име Караџовски Димитар, 
Скопје.                                                                     (12877) 
Свидетелства за 1 и 2 година издадени од ГМЦ 

"Чеде Филиповски Даме" Скопје на име Биберовиќ 
Џемо, Скопје.                                                     (12914) 
Свидетелство за 5 одделение издадено од ОУ 

"Дрита" с. Рашче - Скопје на име Шабани Нафи, 
Скопје.                                                                    (12916) 

Свидетелство на име Мурати Емре, Гостивар. 
                                                                    (12920) 
Свидетелство на име Шерифе Иљази, с.Пирок, 

Тетово.                                                                    (12921) 
Свидетелство на име Ејдина Шабани, Гостивар. 
                                                                    (12922) 
Свидетелство на име Бобан Ѓорѓески, Тетово. 
                                                                    (12924) 
Свидетелство за 6 одделение на име Андова Златка, 

Кочани.                                                      (12926) 
Свидетелство за 8 одделение на име Билли Хаки, 

ул."Мендол" бр. 106, Куманово.                (12937) 
Свидетелство на име Димитрова Елизабета, с. Мо-

јанци, Виница.                                       (12939) 
Свидетелство на име Цета Мустафов, с.Гопчели, 

Нов Дојран.                                                     (12943) 
Свидетелство за 8 одделение на име Јусуфоски  Ер-

кан, с.Житоше, Прилеп.                         (12946) 
Свидетелства: за 1, 2 и 3 година на име  Ковилоска 

Габриела, Прилеп.                                     (12947) 
Свидетелства за 1 и 2 година на име Билјана Јова-

новска, Тетово.                                         (12948) 
Свидетелство на име Петрит Истрефи, Струга. 
                                                                    (12981) 
Свидетелство за 7 одделение на име Мемеди Му-

хамедали, Гостивар.                                     (12982) 
Свидетелство за 1 одделние на име Цековски Јане, 

Делчево.                                                     (12984) 
Свидетелство за 1 година издадено од Гимназија 

"Гоце Делчев" на име Беким Афузи, с.Опае, Ку-ма-
ново.                                                                    (12986) 
Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година на име Горан 

Младеновски, Штип.                                     (12990) 
Свидетелство на име Трајанова Драгица, Виница.   

                                                                  (12991) 
Свидетелство на име Стојанова Тања, Струмица.   

                                                                  (12992) 
Свидетелство за 7 одделение издадено од ОУ "Ли-

рија" на име Ливарека Емине, Тетово.          (12997) 
Свидетелство за 7 одделение на име Алили Арнис, 

с.Џепчиште, Тетово.                           (12999) 
Свидетелство на име Крцев Златко, с.Конче, Радо-

виш.                                                      (13001) 
Свидетелства за 1 и 2 година на име Богданоски  

Александар, Тетово.                                     (13005) 
Ученичка книшка издадена од ОУ "Војдан Черно-

дрински" Скопје на име Митровски Ненад, Скопје.  
                                                                   (12723) 

Индекс на име Јосимова Тања, Велес.            (12706) 
Индекс бр. 9748 на име Попоски Јован, Струга. 
                                                                    (12799)  
Диплома на име Нацева Вања, Штип.            (12988) 
Диплома на име Горан Младеновски, Штип.(12989) 
Диплома на име Урдинов Зоран,Гевгелија.   (12994) 
Здравствена книшка на име Филипова Калина, 

Пробиштип.                                                     (12807) 
Здравствена книшка на име Иванчо Јованов, Про-

биштип.                                                         (12808)  
Здравствена книшка на име Дејан Костадинов, Про-

биштип.                                                         (12940) 
Здравствена книшка на име Колевски Горан, Велес.

                                                                    (12945) 
Даночна картичка бр.4030996160921 издадена од 

Управа за јавни приходи Скопје на име Пливачка 
федерација на Р. Македонија, Скопје.        (12786) 
Даночна картичка на име Делиманов Томе, Гевге-

лија.                                                                   (128 15) 
Даночна картичка бр. 50089954009660 на име СТД 

НЕДА Љубомир Петрев, Дебар.         (12965) 
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Ј А В Н И   П О В И Ц И 
 
Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр.21/02, 24/03), Комисијата 
за јавни набавки на Министерството за одбрана на Ре-
публика Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-3/1 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувачот на јавниот повик бр.16/3-3/1 е Мини-

стерството за одбрана, ул. �Орце Николов� бб, Скопје. 
2. Предмет на набавката: Конзервиран зеленчук по 

Список бр. 1. 
3. Тендерската документација (Списокот бр. 1), за-

интересираните понудувачи може да ја подигнат во 
просториите на Министерството за одбрана - Сектор за 
логистика, бул. �Јане Сандански� бр. 12, Скопје, ламе-
ла 1, во време од 10,00-13,00 часот во работен ден, во 
време траење на јавниот повик. 

4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни правни и физички лица, се 
спроведува по постапка согласно со одредбите од Зако-
нот за јавни набавки. 

5. Рокот на испорака и квалитативните карактери-
стики на производите се опишани во Список бр.1. 

6. Набавката е делива по вид на производ. 
 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- понудата треба да содржи име, адреса и седиште 

на понудувачот, 
- цена на нето плод за кг без пресметан ДДВ и ДДВ 

посебно искажан, 
- начин и услови на плаќање, 
- квалитет и потекло на понудените производи, 
- рок на испорака. 
 
III. СО ПОНУДАТА ПОТРЕБНО Е ДА СЕ ДОСТА-

ВИ ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (согласно За-
кон за јавни набавки во оригинални примероци или за-
верени копии од нотар) и тоа: 

- документ за бонитет издаден од Централен реги-
стар, 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, 

- извод од регистрација на дејноста усогласена со 
Законот за трговски друштва и единствена класифика-
ција на дејности, 

- доказ - извод од судска евиденција дека не е отво-
рена постапка за стечај или е во процес на ликвидација, 

- доказ - извод од судска евиденција дека со право-
силна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - 
забрана на вршење на дејност, 

- техничко технолошки бонитет, расположива опре-
ма и други физички капацитети потребни за реализира-
ње на набавката. 
Бараната документација не смее да биде постара од 

6 (шест) месеци. 
 
IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- цена на нето плод за кг                             50 бодови, 
- бонитет-техничка способност на понудувачот 40 бодови, 
- начин на плаќање                                        5 бодови, 
- рок на испорака                                           5 бодови. 
 
V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки, во еден оригинален 
примерок, потпишана и оверена од страна на одговор-

ното лице на понудувачот, се доставува на адреса: Ми-
нистерство за одбрана, бул. �Јане Сандански� бр. 12, 
Скопје, најдоцна до 06.06.2003 година или со предава-
ње на Комисијата за јавни набавки, на денот на јавното 
отворање на понудите. 
Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 

09.06.2003 година со почеток во 10,00 часот, во просто-
риите на Министерството за одбрана на Република Ма-
кедонија - Сектор за логистика, бул. �Јане Сандански� 
бр. 12, ламела 1, Скопје. 
Претставниците на понудувачот се должни на Ко-

мисијата за јавни набавки да и предадат писмено овла-
стување за учество на јавното отворање. 
Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и 

кои не ги содржат бараните податоци и документација 
од  овој повик, согласно со одредбите од Законот за 
јавни набавки нема да се разгледуваат. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на 

телефон 02/469-008 лок.107 и 126. 
 

Комисија за јавни набавки  
___________ 

 
Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр.21/02 и 24/03), Комисија-
та за јавни набавки на Министерството за одбрана на 
Република Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-31/2 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Предмет на набавка: Интендантска опрема (чар-

шави, перници), по вид, количина, рок и место на испо-
рака и квалитативни карактеристики наведени по Спи-
сок бр. 1. 

2. Списокот бр. 1 може да се подигне во простории-
те на Министерството за одбрана - Сектор за логисти-
ка, бул. �Јане Сандански� бр. 12, Скопје, ламела 3, во 
време од 09,00-11,00 часот во работен ден, во време 
траење на јавниот повик. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни правни и физички лица, се 
спроведува по постапка согласно со одредбите од Зако-
нот за јавни набавки. 

4. Набавката е делива. 
 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- име, адреса и седиште на понудувачот, 
- цени во денари, франко купувач, без пресметан ДДВ, 
- начин и услови на плаќање, 
- опис на квалитет на понудената опрема, потекло - 

производител, 
- рок на испорака. 
Понудувачот е должен да достави мостри за пону-

дената опрема со спецификација до Министерство за 
одбрана - Сектор за логистика, бул. �Јане Сандански� 
бр. 12, ламела 3, соба 31. 

 
III. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНО 

Е ДА СЕ ДОСТАВИ (согласно Закон за јавни набавки 
во оригинални примероци или заверени копии од но-
тар) и тоа: 

- документ за бонитет издаден од Централен реги-
стар, 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, 

- извод од регистрација на дејноста усогласена со 
Законот за трговски друштва и единствена класифика-
ција на дејности, 
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- доказ - извод од судска евиденција дека не е отво-
рена постапка за стечај или во процес на ликвидација, 

- доказ - извод од судска евиденција дека со право-
силна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - 
забрана на вршење на дејност, 

- техничка способност на понудувачот (член 25, 
став 1, алинеја 2, 4 и 5 од Законот за јавни набавки). 
Техничката документација не смее да биде постара 

од 6 (шест) месеци. 
 
IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- цена                                                             50 бодови, 
- техничка способност на понудувачот     40 бодови, 
- начин на плаќање                                        5 бодови, 
- рок на испорака                                           5 бодови. 
 
V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки, во еден оригинален 
примерок, потпишана и оверена од страна на одговор-
ното лице на понудувачот, се доставува на адреса: Ми-
нистерство за одбрана, бул. �Јане Сандански� бр. 12, 
Скопје, преку пошта или во деловодството на Секторот 
за логистика најдоцна до 04.06.2003 година или со пре-
давање на Комисијата за јавни набавки, на денот на 
јавното отворање на понудите. 
Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 

06.06.2003 година со почеток во 11,00 часот, во просто-
риите на Министерството за одбрана на Република Ма-
кедонија - Сектор за логистика, бул. �Јане Сандански� 
бр. 12, ламела 1, Скопје. 
Претставниците на понудувачот се должни на Ко-

мисијата за јавни набавки да и предадат писмено овла-
стување за учество на јавното отворање. 
Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
Понудите кои не се доставени до определениот рок, 

понудите кои не се изработени според основите во овој 
повик и Законот за јавни набавки, како и оние кои ја 
немаат целокупната техничка документација која се ба-
ра и нема да достават мостра, нема да се разгледуваат. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на 

телефон 02/469-008 лок. 126 и 107. 
 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/02 и 24/03), Комисија-
та за јавни набавки на Министерството за одбрана на 
Република Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-37/2 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Предмет на набавка: Интендантска опрема (чизми, 

чевли, влечки), по вид, количина, рок и место на испорака 
и квалитативни карактеристики по Список бр. 1. 

2. Списокот бр. 1 може да се подигне во простории-
те на Министерството за одбрана - Сектор за логисти-
ка, бул. �Јане Сандански� бр. 12 Скопје, ламела 3, во 
време од 09,00 - 11,00 часот во работен ден, во време-
траење на јавниот повик. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни правни и физички лица, се 
спроведува по постапка согласно со одредбите од Зако-
нот за јавни набавки. 
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. Набавката е делива. 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- име, адреса и седиште на понудувачот, 
- цени во денари, франко купувач, без пресметан ДДВ, 

- начин и услови на плаќање, 
- опис на квалитет на понудената опрема, потекло-

производител, 
- рок на испорака. 
Во прилог на понудата понудувачот задолжително 

треба да достави гаранција во вид на депонирани 
средства или банкарска гаранција во висина од 5% од 
вкупната вредност на набавката со сите давачки. 
Понудувачот е должен да достави мостри за пону-

дената опрема со спецификација до Министерство за 
одбрана-Сектор за логистика, бул. �Јане Сандански� 
бр. 12, ламела 3, соба 31. 

 
III. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНО 

Е ДА СЕ ДОСТАВИ (согласно Законот за јавни наба-
вки во оригинални примероци или заверени копии од 
нотар) и тоа: 

- документ за бонитет издаден од Централен реги-
стар, 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки,  

- извод од регистрација на дејноста усогласена со 
Законот за трговски друштва и единствена класифика-
ција на дејности, 

- доказ-извод од судска евиденција дека не е отво-
рена постапка за стечај или во процес на ликвидација, 

- доказ-извод од судска евиденција дека со право-
силна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-
забрана на вршење на дејност, 

- техничка способност на понудувачот (член 25 став 
1 алинеја 2, 3, 4 и 5 од Законот за јавни набавки). 
Техничката документација не смее да биде постара 

од 6 (шест) месеци. 
 
IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ: 
- цена    50 бодови, 
- техничка способност на понудувачот 40 бодови,  
- начин на плаќање     5 бодови, 
- рок на испорака     5 бодови. 
 
V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки, во еден оригинален 
примерок, потпишана и оверена од страна на одговор-
ното лице на понудувачот, се доставува на адреса: Ми-
нистерство за одбрана, бул. �Јане Сандански� бр. 12, 
Скопје, преку пошта или во деловодството на Секторот 
за логистика најдоцна до 04.06.2003 година или со пре-
давање на Комисијата за јавни набавки, на денот на 
јавното отворање и понудите. 

 
VI. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 

ден 06.06.2003 година со почеток во 09,00 часот, во 
просториите на Министерството за одбрана на Репуб-
лика Македонија - Сектор за логистика, бул. �Јане Сан-
дански� бр. 12, ламела 1, Скопје. 
Претставникот на понудувач е должен на Комисија-

та за јавни набавки да и предаде писмено овластување 
за учество на јавното отворање. 
Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
Понудите кои не се доставени до определениот рок, 

понудите кои не се изработени според основите во овој 
повик и Законот за јавни набавки, како и оние кои ја 
немаат целокупната техничка документација која се ба-
ра и нема да достават мостра, нема да се разгледуваат. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на 

телефон 02/469-008 лок. 126 и 107. 
 

Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 11 од Законот за јaвни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/02 и 24/03), Комисија-
та за јавни набавки на Министерството за одбрана на 
Република Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-32/3 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на јавниот повик бр. 16/3-32/3 е Ми-

нистерството за одбрана, ул. �Орце Николов� бб, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката: 
1.3. Масло за јадење, 
 рафинирано од сончоглед..... .............104.000 литри, 
1.4. Брашно Тип 500.............................150.000 кг. 
1.5. Производот под реден број 1.3. во целост да од-

говара на пропишаните одредби од член 16-23 од Пра-
вилникот за квалитетот на маслото за јадење и маста од 
растително потекло и на маргаринот, мајонезот и на 
нив сродни производи. Испорака: 50% до 30.06.2003 
година, а 50% до 15.09.2003 година франко Скопје. Па-
кување: гратис наменска амбалажа по 1 литар, во пе-
тослојни картонски кутии од по 20 шишиња. 

1.6. Производот под реден број 1.4. во целост да од-
говара на Правилникот на квалитетот на житата, мел-
ничките и пекарските производи, тестенините и брзо 
смрзнатите теста. Испорака: тримесечна-франко Скоп-
је.Пакување: оригинал егализирано пакување од по 25 
кг во петослојни натрон вреќи. Од вкупната количина 
2.500 кг да биде пакувано по 1 кг. 

1.7.  Повикот е јавен, отворен и анонимен со право 
на учество на сите домашни правни и физички лица, се 
спроведува по постапка согласно со одредбите од Зако-
нот за јавни набавки. 

1.8.Набавката е делива по вид на производ. 
 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- понудата треба да содржи име, адреса и седиште 

на понудувачот, 
- цена без пресметан ДДВ, ДДВ посебно да е иска-

жан, 
- начин и услови на плаќање, квалитет и потекло на 

понудениот производ, 
- рок на испорака. 
 
3. СО ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СЕ ДОСТАВИ 

ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (согласно Законот 
за јавни набавки во оригинални примероци или завере-
ни копии од нотар) и тоа: 

- документ за бонитет издаден од Централниот ре-
гистар, 

- потврда од Управата  за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, 

- извод од регистрација на дејноста усогласена со 
Законот за трговски друштва и единствена класифика-
ција на дејности,  

- доказ-извод од судска евиденција дека не е отво-
рена постапка за стечај или е во процес на ликвидација, 

- доказ-извод од судска евиденција дека со право-
силна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-
забрана за вршење на дејност, 

- доказ за техничка способност на понудувачот 
(член 25 став 1 алинеја 1, 2 и 5 од Законот за јавни на-
бавки). 
Бараната документација не смее да биде постара од 

6 (шест) месеци. 
 
 4. КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-

ЛЕН ПОНУДУВАЧ  
- цена............................................................ 50 бодови,  
- техничка способност на понудувачот.... 40 бодови, 
-  начин на плаќање...................................... 5 бодови, 
- рок на испорака ..........................................5 бодови. 

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
1. Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 

и 57 од Законот за јавни набавки, во еден оригинален 
примерок, потпишан и заверен од страна на одговорно-
то лице на понудувачот, се доставува на адреса: Мини-
стерство за одбрана, бул. �Јане Сандански� бр. 12, пре-
ку пошта или во деловодството на Секторот за логи-
стика најдоцна до 06.06.2003 година или со предавање 
на Комисијата за јавни набавки на денот на јавното 
отворање на понудите. 

6. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 
ден 09.06.2003 година со почеток во 14,00 часот, во 
просториите на Министерството за одбрана на Репуб-
лика Македонија-Сектор за логистика, бул. �Јане Сан-
дански� бр. 12, ламела 1 Скопје. 

7. Претставниците на понудувачите се должни на 
Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено ов-
ластување за учество на јавното отворање. 
Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
 Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и 

кои не ги содржат бараните податоци и документација 
од овој повик, согласно со одредбите од Законот за јав-
ни набавки нема да се разгледуваат. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на 

телефон 02/469-008 лок. 107 и 126. 
 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 21/02 
и 24/03), Комисијата за јавни набавки на Министерс-
твото за одбрана на Република Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК  БР. 16/3-34/4 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО  
ОТВОРАЊЕ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на Јавниот повик бр. 16/3-34/4 е Ми-

нистерството за одбрана, ул. �Орце Николов� бб., 
Скопје. 

1.2. Предмет на набавката: 
1.3. Пилешко месо, смрзнато (без црн дроб,  
слезина, срце, желудник и врат) ..... ...........58.000 кг. 
1.4. Пилешки стек ........................................20.000 кг. 
1.5. Пилешки батаци ......................................6.000 кг. 
1.6. Бараните производи во целост да одговараат на 

пропишаните одредби од Правилникот за квалитетот 
на месото од перната живина. Месото да потекнува од 
млади пилиња, бројлеров тов во старост од 30-60 дена 
со тежина од 1.200-1.300 грама и со време на смрзнува-
ње до два месеца. Испорака на производот под реден 
бр. 1.3. е месечна по диспозиција, франко сите гарнизо-
ни во Република Македонија, а производите под реден 
бр. 1.4. и 1.5. диспозиција франко Скопје. Пакување и 
амбалажа: производот под реден бр. 1.3. во индивидуал-
но пакување во пвц фолија, а потоа во збирна амбалажа. 

1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни правни и физички лица, се 
спроведува по постапка согласно со одредбите од Зако-
нот за јавни набавки. 

1.8. Набавката не е делива. 
 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- понудата треба да содржи име, адреса и седиште 

на понудувачот, 
- цена за кг во денари без пресметана царина, а 

ДДВ посебно да е искажан, 
- начин и услови на плаќање, 
- квалитет и потекло на понудениот производ, 
- рок на испорака. 
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3. СО ПОНУДАТА ПОТРЕБНО Е ДА СЕ ДОСТА-
ВИ ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (согласно За-
конот за јавни набавки во оригинални примероци или 
заверени копии од нотар) и тоа: 

- документ за бонитет издаден од Централниот ре-
гистар; 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки; 

- извод од регистрација на дејноста усогласена со 
Законот за трговски друштва и единствена класифика-
ција на дејности; 

- доказ-извод од судска евиденција дека не е отво-
рена постапка за стечај или е во процес на ликвидација; 

- доказ-извод од судска евиденција дека со право-
силна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-
забрана на вршење на дејност; 

- техничка способност на понудувачот (член 25 став 
1 алинеја 1, 2 и 5 од Законот за јавни набавки). 
Бараната документација не смее да биде постара од 

6 (шест) месеци. 
 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ: 
- цена ........................................................... 50 бодови, 
- техничка способност на понудувачот ... 40 бодови, 
- начин на плаќање ...................................... 5 бодови, 
- рок на испорака ......................................... 5 бодови. 
 
5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки, во еден оригинален 
примерок, потпишана и оверена од страна на одговор-
ното лице на понудувачот, се доставува на адреса: Ми-
нистерство за одбрана, бул. �Јане Сандански� бр. 12, 
преку пошта или во деловодството на Секторот за ло-
гистика најдоцна до 6.06.2003 година или со предавање 
на Комисијата за јавни набавки, на денот на јавното 
отворање на понудите. 

6. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 
ден 9.06.2003 година со почеток во 13,00 часот, во про-
сториите на Министерството за одбрана на Република 
Македонија - Сектор за логистика, бул. �Јане Сандан-
ски� бр. 12, ламела 1, Скопје. 
Претставниците на понудувачот се должни на Ко-

мисијата за јавни набавки да и предадат писмено овла-
стување за учество на јавното отворање. 
Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и 

кои не ги содржат бараните податоци и документација 
од овој повик, согласно со одредбите од Законот за јав-
ни набавки нема да се разгледуваат. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на 

телефон 02/469-008 лок. 107 и 126. 
                                           Комисија за јавни набавки 

___________ 
   
Врз основа на член 17 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Министерството 
за одбрана на Република Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-27/1 

 
I. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА 
Готови лекови, завоен материјал, СнМС од гума и 

пластика и лабораториски садови и амбалажа, по вид и 
количина наведени во Прилог бр. 1, 2, 3 и 4 на овој повик. 

- Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите правни и физички лица регистрирани 
за дејноста во согласност со набавката, а ќе се спрове-
дува во согласност со Законот за јавни набавки, со јав-
но отворање на понудите. 

Прилогот бр. 1, 2, 3 и 4 може да се подигне во Ми-
нистерството за одбрана на РМ, бул. �Јане Сандански� 
бр. 12, Скопје, ламела 1, соба бр. 2, во работен ден од 
13,00 до 15,00 часот. 
Набавката е делива. 
 
II. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ 
1. Име, адреса  и седиште на понудувачот,  
2. Цени во денари за наведените видови средства во 

списокот, франко краен корисник, без царина без прес-
метан данок на додадена вредност, 

3. Начин и услови на плаќање, 
4. Рок на испорака, 
5. Квалитет на понудените средства (производител, 

потекло, сертификати за квалитет, каталози), 
6. Рок на употреба најмалку 1 (една) година, 
7. Сите понудени готови лекови да имаат Одобре-

ние за ставање во промет согласно член 6 од Законот за 
лековите, помошните лековити средства и медицински-
те помагала. Одобренијата за ставање во промет кои не 
се објавени во �Службен весник на РМ�, да се достават 
во копија во прилог на понудата, 

8. Рок на важност на  понудата. 
 
III. СО ПОНУДАТА ПОТРЕБНО Е ДА СЕ ДОСТА-

ВИ ДОКУМЕНТАЦИЈА (согласно член 24, 25 и 26 од 
Законот за јавни набавки во оригинал или заверена ко-
пија од нотар) и тоа: 

- извод од регистрација на дејноста усогласена со 
Законот за трговски друштва и единствена класифика-
ција на дејности,  

- документ за бонитет издаден од Централниот ре-
гистар, 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, 

- доказ-извод од судска евиденција дека не е 
отворена постапка за стечај или е во процес на 
ликвидација,  

- доказ-извод од судска евиденција дека со право-
силна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-
забрана за вршење на дејност, 

- доказ за техничка способност на понудувачот 
(список на извршени испораки во последните  3 годи-
ни, вклучени стручни лица). 
Бараната документација не смее да биде постара од 

6 (шест) месеци. 
 
 IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (се утврдени согласно член 27, став 1, 
алинеја втора од Законот за јавни набавки) и тоа:  цена 
60 бода, квалитет 30 бода, начин на плаќање 5 бода и 
рок на испорака 5 бода. 

 
V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
1. Понудата со назнака за Отворен повик бр. 16/3-

27/1 во еден оригинален примерок, потпишан од одго-
ворното лице на понудувачот и придружната докумен-
тација од глава III треба да бидат уредно доставени 
согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки, 
по пошта или во архивата на адреса Министерство за 
одбрана на РМ, бул. �Јане Сандански� бр. 12, или со 
предавање на Комисијата на самото јавно отворање. 

2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

3. Претставниците на понудувачите на денот на јав-
ното отворање на понудите потребно е на Комисијата 
да и предадат писмено овластување од понудувачот за 
нивно учество на јавното отворање. 

 
VI. РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
1. Отворениот повик трае 15 дена од денот на обја-

вувањето во дневниот печат и �Службен весник на 
РМ�, а јавното отворање на понудите, во присуство на 
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понудувачите ќе се одржи на ден 05.06.2003 година  во 
12,00 часот, во просториите на Министерството за од-
брана на РМ, бул. �Јане Сандански� бр. 12, Скопје. 

2. Понудите кои не се доставени во утврдениот рок 
и кои не ги содржат бараните податоци и документаци-
ја од одој повик, согласно со одредбите од Законот за 
јавни набавки нема да се разгледуваат. 

3. Дополнителни појаснувања можете да добиете на 
телефон 02/460-216.  

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 11 и 17 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Министерс-
твото за одбрана на Република Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-29/1 

 
I. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА 
Горива за моторни возила, по вид и количина наве-

дени во Прилог бр. 1 на овој повик. 
- Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 

учество на сите домашни правни и физички лица реги-
стрирани за дејноста во согласност со предметот на на-
бавката, а ќе се спроведува во согласност со Законот за 
јавни набавки, со јавно отворање на понудите. 

- Прилогот бр. 1 може да се подигне во Министерс-
твото за одбрана на РМ, бул. �Јане Сандански� бр. 12 
Скопје, ламела 1, во работен ден од 11,00 до 13,00 часот. 

 
II. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ: 
1. Име, адреса и седиште на понудувачот, 
2. Цени, поединечни за наведените средства, фран-

ко купувач, без пресметана царина, акциза, со посебно 
искажан ДДВ, 

3. Квалитет на средствата според техничките кара-
ктеристики на производителот, а согласно стандардите 
во Р Македонија и меѓународните стандарди за наведе-
ните видови на средства од Прилог бр. 1 на овој повик 
(сертификати за квалитет од надлежна институција за 
контрола на квалитетот на производите), 

4. Начин и услови на плаќање, 
5. Рок на снабдување на крајните корисници на те-

риторија на Р Македонија, од пријавување на потреби-
те (побарување) до испорачување на средствата, 

6. Рок на употреба и 
7. Рок на важност на понудата. 
 
III. СО ПОНУДАТА ПОТРЕБНО Е ДА СЕ ДОСТА-

ВИ ДОКУМЕНТАЦИЈА (согласно член 24, 25 и 26 од 
Законот за јавни набавки (оригинал или заверена копи-
ја од нотар) и тоа: 

- доказ за техничка способност на понудувачот 
(расположиви технички и стручни капацитети и опре-
ма потребни за реализирање на набавката, список на 
главни испораки во досегашниот период), 

- извод од регистрација на дејноста усогласена со 
Законот за трговски друштва и единствената класифи-
кација на дејности, 

- документ за бонитет издаден од Централниот ре-
гистар, 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, 

- доказ - извод од судска евиденција дека не е отво-
рена постапка за стечај или е во процес на ликвидација и 

- доказ - извод од судска евиденција дека со право-
силна пресуда не му е изречена мерка на безбедност  - 
забрана на вршење на дејност. 
Бараната документација не смее да биде постара од 

6 (шест) месеци освен документите од алинеја втора. 

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (се утврдени согласно член 27, став 1, 
алинеја втора од Законот за јавни набавки) и тоа: цена 
50 бода, технички можности за испорака на горивата 
до крајните корисници на набавувачот 30 бода и начин 
на плаќање 20 бода. 

 
V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
1. Понудата со назнака за Отворен повик бр. 16/3-

29/1, во еден оригинален примерок, заверен и потпи-
шан од одговорното лице на понудувачот и придруж-
ната документација од глава III. треба да бидат уредно 
доставени согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јав-
ни набавки, на адреса Министерство за одбрана на РМ, 
бул. �Јане Сандански� бр. 12, преку пошта, со предава-
ње во деловодство на Секторот за логистика или со 
предавање на комисијата на лице место на јавното 
отворање. 

2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

3. Претставниците на понудувачите на денот на јав-
ното отворање на понудите потребно е на Комисијата 
за јавни набавки да достават писмено овластување од 
понудувачот за учество на јавното отворање. 

4. Отворениот повик трае 15 дена од денот на обја-
вувањето во дневниот печат и �Службен весник на 
РМ�, а јавното отворање на понудите, во присуство на 
понудувачите ќе се одржи на ден 05.06.2003 година, во 
11,00 часот, во просториите на Министерството за од-
брана на РМ, бул. �Јане Сандански� бр. 12, Скопје. 

5. Понудите кои не се доставени во утврдениот рок, 
кои не ги содржат бараните податоци и документација 
од овој повик, се сметаат за нецелосни и нема да се зе-
маат за разгледување. 

6. Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
тел. 02/469-008. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 13 став 1 од Одлуката за начи-

нот и постапката при распределба на стоките во рамки-
те на царинските квоти (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 29/2003), Министерството за еконо-
мија, објавува 

 
Ј А В Е Н  П О В И К  

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ЗАТВОРЕНИ ПИСМЕНИ 
ПОНУДИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКИТЕ 

ПО АУКЦИСКИ ПАТ 
 
I. Министерството за економија, објавува дека ќе 

врши распределба на стоки по аукциски пат во рамките 
на царинските квоти за увоз од Република Словенија и 
тоа за: 

- Месо и јастиви делови од живина од тар. бр. 0105, 
свежи, разладени или замрзнати, тарифна ознака 0207, 
во количина од 4.000 тони; 

- Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден 
шеќер или други материи за засладување: со содржина на 
маснотија што надминува 1% но не надминува 6% по ма-
са, тарифна ознака 0401 20, во количина од 2.200 тони; 

- Колбаси и слични производи од месо, од други ја-
стиви месни делови за јадење или од крв или сложени 
прехранбени производи врз основа на овие производи, 
тарифна ознака 1601 00, во количина од 1.500 тони. 

 
II. Распределбата на стоките во рамките на царин-

ските квоти ќе се врши по делови, во количини и дина-
мика на увоз и тоа: 
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а) Прв дел со рок на увоз до 15.07.2003 година 
 

Тарифна 
ознака 

Наименување на стоката Единечна 
мерка 

Количина 

0207   Месо и јастиви делови 
од живина од тар. бр. 
0105, свежи, разладени 
или замрзнати 

тони 1.000 

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

тони 600 

1601 00 Колбаси и слични произ-
води од месо, од други ја-
стиви месни делови за ја-
дење или од крв или сло-
жени прехранбени произ-
води врз основа на овие 
производи: 

тони 300 

 
б) Втор дел со рок на увоз од 16.07. до 30.09.2003 

год на и 
Тарифна 
ознака 

Наименување на стоката Единечна 
мерка 

Количина 

0207   Месо и јастиви делови од 
живина од тар. бр. 0105, 
свежи, разладени или за-
мрзнати 

тони 1.500 

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

тони 800 

1601 00 Колбаси и слични произ-
води од месо, од други ја-
стиви месни делови за ја-
дење или од крв или сло-
жени прехранбени произ-
води врз основа на овие 
производи: 

тони 600 

 
в) Трет дел со рок на увоз од 01.10. до 31.12.2003 

год на и
 

Тарифна 
ознака 

Наименување на стоката Единечна 
мерка 

Количина 

0207   Месо и јастиви делови од 
живина од тар. бр. 0105, 
свежи, разладени или за-
мрзнати 

тони 1.500 

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

тони 800 

1601 00 Колбаси и слични произ-
води од месо, од други ја-
стиви месни делови за ја-
дење или од крв или сло-
жени прехранбени произ-
води врз основа на овие 
производи: 

тони 600 

 
III. Аукцијата по пат на затворени писмени понуди 

се смета за успешна само во случај ако за секој поеди-
нечен дел од царинска квота се јават најмалку двајца 
учесници. 

IV. Котизацијата за учество во наддавањето во из-
нос од 3.000,00 денари и административната такса во 
износ од 600,00 денари, треба да се уплатат за секој по-
единечен дел на царинска квота на сметка: 
100000000063095, уплатна сметка: 84003306116, при-
ходна шифра и програма: 72593000, корисник: Прихо-
ди на органите на управата. 

V. Роковите за извршување на увозот за секој дел 
од царинска квота се дадени во точка II. од овој јавен 
повик. 

VI. Заинтересираните трговски друштва, затворени-
те писмени понуди треба да ги достават до Министерс-
твото за економија, ул. �Јуриј Гагарин� бр. 15, заклуч-
но со 06.06.2003 година. 
Затворените писмени понуди се доставуваат, поо-

делно за секој поединечен дел од царинска квота, на 
начин утврден со член 15 од Одлуката за начинот и по-
стапката при распределба на стоките во рамките на ца-
ринските квоти (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 29/2003). 

VII. Отворањето на понудите од страна на комиси-
јата ќе се спроведе на ден 12.06.2003 година во 10 ча-
сот во Министерството за економија, во салата за 
состаноци на I кат.  

Министерство за економија 
__________ 

 
Врз основа на член 11 и 45 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/2002), Комисијата за јавни набавки на Државниот 
завод за статистика на Република Македонија, објавува 

 
ПОВТОРНО БАРАЊЕ  БР. 1/2003 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател на барањето за прибирање на понуди 

е Државниот завод за статистика на Република Маке-
донија, со седиште во Скопје, ул. �Даме Груев� бр. 4. 

1.2. Предмет на барањето е доставување на понуди 
за годишна набавка на: 

- Потрошен канцелариски материјал. 
- Компјутерски репроматеријал. 
1.3. Видот и количината што се предмет на наба-

вките наведени во точка 1.2. е утврден во посебен при-
лог (тендерска документација) и истиот заинтересира-
ните можат да го подигнат од денот на објавување на 
огласот.  
Тендерската документација бесплатно може да се 

подигне во Државниот завод за статистика, централен 
магацин соба број 5 или канцеларија број 84, во перио-
дот од 12 до 14 часот. 
Информации на телефон -295784 и 295693. 
1.4. Јавната набавка се спроведува со прибирање на 

понуди, без јавно отворање, согласно член 45 став 1 од 
Законот за јавни набавки (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 21/2002). 

1.5. Рокот за поднесување на понудите изнесува 10 
дена, сметано од наредниот ден од денот на објавување 
во последното јавно гласило. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- Име, адреса и седиште на понудувачот. 
- Крајна поединечна цена со вклучен ДДВ. 
- Начин и услови на плаќање. 
- Рок за доставување на предметот на набавката. 
- Рок на важност на понудата. 
 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
3.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален 

примерок кој треба да биде потпишан од страна на ов-
ластено лице на понудувачот. 

3.2. Понудите да се достават по пошта или со непо-
средно предавање во архивата на Државниот завод за 
статистика. 

3.3. Понудите се доставуваат во запечатен коверт кој 
содржи два запечатени коверта. На предната страна од 
надворешниот коверт во горниот лев агол треба да биде 
назначено �не отворај� и бројот на барањето, а во среди-
ната на ковертот треба да биде назначена адресата на 
Државниот завод за статистика (ул. �Даме Груев� бр. 4). 
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3.4. Првиот внатрешен коверт треба да ја содржи 
придружната документација и носи ознака �документа-
ција� и во него треба да се содржани следните доку-
менти: 

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

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

изречена мерка на безбедност забрана на вршење на 
дејност. 

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Документите наведени во точка 3.4. (освен изводот 

од регистрација на дејноста) не смеат да бидат постари 
од шест месеци, а сите документи треба да бидат до-
ставени во заверена фотокопија од нотар. 

3.5. Вториот внатрешен коверт ја содржи понудата 
и носи ознака �понуда�. 

 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
4.1. Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 
- Цена      - 500 бода, 
- Квалитет      - 400 бода, 
- Начин и услови на плаќање      - 50 бода, 
- Рок за доставување на предметот  
на набавката        - 50 бода. 
 
5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои нема да бидат доставени во наве-

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

5.2. Секој понудувач може да достави само една по-
нуда. 

                                           Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 16 и 35 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комисијата 
за јавни набавки во А.Д. �Електростопанство на Маке-
донија� - Скопје, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 38-08/2003 

 
1.  ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на ограничениот повик бр. 38-

08/2003 е А.Д. "Електростопанство на Македонија" По-
дружница ХЕЦ Козјак, ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на повикот е прибирање на доку-
ментација за претходно утврдување на подобност на 
понудувачите како можни носители на набавката за: 

1.2.1. Изведба на делница на пат со должина 9,2 км 
од брана Козјак до Гургурска Лака со димензии  и ква-
литет на патот за времено решение. 
Повикот е јавен и анонимен, со право на учество на 

сите домашни и странски правни и физички лица кои 
вршат ваква дејност. 

1.3. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со Законот за јавни набавки (�Сл. весник на РМ� 
бр. 21/02), а отворањето на документацијата ќе се извр-
ши без присуство на понудувачите. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПРИЈАВИТЕ 
Пријавите треба да ги содржат следните прилози и тие 

треба да бидат нумерирани според следниот редослед: 
2.1. Потпишана и заверена писмена изјава со која 

понудувачот се пријавува за изведба на целиот обем на 
набавката или само на дел од набавката. 

2.2. Генерална информација за понудувачот со по-
датоци за име, адреса, дејност, седиште, правен статус, 
овластени потписници и сл.  

2.3. Извод од судската регистрација на понудува-
чот, согласно Законот за трговски друштва и извод од 
Заводот за статистика за претежна дејност.  

2.4. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-
сиската и економската способност согласно член  24 од 
Законот за јавни набавки.  

2.5. Странскиот понудувач доставува ревизорски 
извештај од странска реномирана ревизорска институ-
ција регистрирана за вршење на ревизија. 

2.6. Понудувачот треба да достави потврда од над-
лежен суд дека не е отворена постапка за стечај или 
ликвидација. 

2.7. Потврда дека нема правосилна пресуда со која 
е изречена мерка за безбедност-забрана на вршење на 
дејност. 

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

2.9. Референтна листа, за вакви или слични изведе-
ни работи, во последниве пет години, со износи, дату-
ми и нарачатели, како и евентуално моментално при-
суство на ваков вид работи. 

2.10. Техничко-технолошки бонитет: доказ за рас-
положива опрема и други физички капацитети потреб-
ни за реализација на набавката. 

2.11. Доказ за кадровска опременост (проектанти и 
изведувачи) кои учествувале во вакви работи во пос-
ледниве 5 години. 

2.12. Други информации за кои понудувачот смета 
дека се битни за своето претставување. 

2.13. Прилозите од странските понудувачи треба да 
бидат преведени на македонски јазик. 

2.14. Целокупната документација која се бара треба 
да е оригинална или заверени копии верни на оригина-
лот и не постари од 6 месеци, освен ревизорскиот из-
вештај. 

2.15. Список на подизведувачи. 
 
3.  КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА МОЖНИ ПОНУ-

ДУВАЧИ  
3.1. Референтна листа- искуство на понудувачот. 
3.2. Економско- финансиски бонитет. 
3.3. Техничка опременост. 
3.4. Кадровска опременост. 
  
4.  НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДО-

КУМЕНТАЦИЈАТА 
4.1. Целокупната документација се доставува во затво-

рен коверт, на кој на предната страна треба да стои: �не 
отворај пријава за ограничен повик бр. 38- 08/2003�. 

4.2. Крајниот рок за доставување на пријавите е зак-
лучно со  30.5.2003 година. 

4.3. Понудувачите своите пријави треба да ги до-
стават на следната адреса: АД "Електростопанство на 
Македонија" Подружница ХЕЦ Козјак, за Комисијата  
за јавни набавки, ул. �11 Октомври� бр. 9,  1000 Скопје. 

4.4. Отворањето, прегледот и оценувањето на при-
стигнатите пријави ќе го изврши Комисијата за јавни 
набавки без присуство на понудувачите. 
Понудувачите кои ќе бидат преткалификувани ќе 

бидат поканети да подигнат тендер документација и да 
достават своја понуда. 

4.5. Пријавите кои нема да бидат доставени до 
утврдениот рок, како и  оние кои не се изработени спо-
ред барањата на ограничениот повик, нема да се  разг-
ледуваат. 

4.6. Дополнителни информации можат да се доби-
јат а телефони за технички дел 02 149-297. н

 
Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 11, 16 и 18 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комисијата за 
јавни набавки на ЈП Македонски железници, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БРОЈ 12-197/2  

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
ЗА СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКА НА ВРТЛИВИ 

ЕЛЕКТРИЧНИ МАШИНИ 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: 
- ЈП Македонски железници, со седиште во Скопје, 

ул. �Железничка� бр. 50б. 
1.2. Предмет на услугата: 
- сервисирање и поправка на вртливи електрични 

машини по списоци. 
1.3. Критериуми за избор на најповолен понудувач. 
Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според 

следното квантифицирање: 
- цена на услугата                                        30 бодови, 
- начин и рок на плаќање                            30 бодови, 
- рок на извршување на услугата               20 бодови, 
- опременост на понудувачот                     20 бодови. 
 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба исто така да содржи докази за 

техничката способност на понудувачот (согласно член 
25 од Законот за јавни набавки) како гаранција за ква-
литетно работење: 

- список на извршени услуги во последните три го-
дини со износите, датумите и примачите, 

- опис на техничките постројки на понудувачот, 
мерките што ги презел за обезбедување на квалитетот 
и истражувачки погони, 

- посочување на вклучени технички лица, особено 
на оние кои се задолжени за контрола на квалитетот, 

- сертификат од надлежна институција за контрола 
на квалитетот на услугата, со кој се потврдува сообраз-
носта со дадените спецификации или стандарди за ус-
лугите. 

2.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 
достават следната придружна документација: 

- документ за бонитет, за домашниот понудувач чи-
ја содржина е пропишана од министерот за финансии 
со Правилник или за странско правно или физичко ли-
це сертификат за бонитет издаден од професионално 
репрезентативно тело на индустрија, трговија, занает-
чиство, земјоделство или професионално здружение на 
земјата во која се наоѓа неговото седиште, односно ре-
визорски извештај од странска ревизорска институција, 
согласно член 24 од Законот за јавни набавки и 

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка 
на безбедност - забрана на вршење дејност, издаден од 
страна на судот, извод од регистрација на дејноста, по-
тврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, 
придонеси и други јавни давачки согласно член 46 од 
Законот за јавни набавки. 
Горенаведените придружни документи потребно е да 

бидат доставени во оригинален примерок или тие докол-
ку се фотокопии да бидат заверени од страна на нотар. 

2.4. Понудите треба да бидат задолжително придру-
жени со гаранција, во износ од 5% од вредноста на по-
нудата во валута на понудата, на STOPANSKA 
BANKA A.D. - SKOPJE, SWIFT ADREASA STOB MK 
2x, Account 25730-149, Telex 51140, 51472, 51226 For 
Macedonian Railways - Skopje, Republic of Macedonia. 

2.5. Понудата треба да содржи единечна цена, за 
позициите од овој повик и вкупна цена на понудата. 

2.6. Во вкупната единечна цена изразена во парче 
треба да бидат вкалкулирани сите трошоци на понуду-
вачот од извршување на услугата, транспортот до по-
дружницата, царина, даноци, осигурување, ДДВ и сите 
останати трошоци кои би ја оптовариле цената. 

2.7. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на два или повеќе понудувачи (повикот е 
делив). 

2.8. Понудите од странските понудувачи (финанси-
ската понуда и техничката документација) треба да би-
дат преведени на македонски јазик, од овластен преве-
дувач, согласно член 57 од Законот за јавни набавки. 

 
III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
3.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок, потпишан од страна на одговорното лице на по-
нудувачот. 

3.2. Понудите се доставуваат согласно член 55, 56 и 
57 од Законот за јавни набавки. 

3.3. Секој понудувач може да учествува само со по 
една понуда. 

3.4. Рок на важност на понудата: 40 дена од денот 
на прифаќањето на понудата. 

3.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски, правни и фи-
зички лица. 

3.6. Понудата се доставува по пошта или со преда-
вање во архивата на ЈП Македонски железници - ди-
рекција, ул. �Железничка� бр. 50б - Скопје, најдоцна до 
16.06.2003 година до 12 часот. 

 
IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
4.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот 

рок, како и оние кои не се изработени според пропози-
циите на отворениот повик и Законот за јавни набавки, 
нема да бидат разгледувани. 

4.2. Јавното отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе се изврши 
на 16.06.2003 година, во 12 часот, во просториите на 
ЈП Македонски железници - дирекција - Скопје. 

4.3. Претставниците на понудувачите на отворање-
то на понудите потребно е на Комисијата на набавува-
чот да и предадат писмено овластување за застапување 
на понудувачот, согласно член 31, став 2 од Законот за 
јавни набавки. 

4.4. Цртежите назначени во барањето заинтересира-
ните понудувачи ќе можат да ги добијат во одделението 
за набавки и продажба на ЈП Македонски железници. 

4.5. За дополнителни информации понудувачите 
можат да контактираат на телефон 115-419.  

                                            Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 17 до член 33 од Законот за јав-

ни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Коми-
сијата за јавни набавки на Домот на културата - Бито-
ла, на својата седница, одржана на 25.04.2003 година, 
објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ПОКРИВАЊЕ 
НА РАМНИ КРОВНИ ПОВРШИНИ ВО ДОМОТ 

НА КУЛТУРАТА - БИТОЛА 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател на набавката е Домот на културата - 

Битола. 
1.2. Предмет на отворениот повик е покривање на 

рамни кровни површини на дел од објектот Дом на 
култура - Битола, со лимени и челични конструкции. 

1.3. Повикот е отворен, јавен и анонимен, со правo 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица, согласно со Законот за јавни набавки со 
отворен повик. 
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II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација со која располага 

Домот на културата се однесува на предмер пресметка. 
2.2. Тендерската документација заинтересираните 

понудувачи може да ја подигнат од архивата на Домот 
на културата - Битола, секој работен ден во времето од 
08 до 13 часот во времетраењето на јавниот повик. 

2.3. При подигањето на тендерската документација 
заинтересираните понудувачи треба да уплатат по 
5.000,00 денари неповратни средства на жиро-сметка: 
180100986578717, единствен даночен број 4002980129370 
Банка депозит Народна банка на Република Македонија, 
со назнака за бројот на повикот. 

 
III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да содржи податоци: назив, 

адреса и седиште на понудувачот. 
3.2. Обем и количина на набавката согласно тендер-

ската документација. 
3.3. Сите единечни и вкупни цени за секоја позици-

ја од предмер пресметката, како и вкупна цена на цела-
та набавка; 

3.4. Начин и услови на плаќање; 
3.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките 

карактеристики на набавката, при што тие треба да би-
дат во согласност со стандардите на Р. Македонија и со 
меѓународни стандарди прифатени во РМ; 

3.6. Рокот на изведување, односно целосно завршу-
вање на работите; 

3.7. Рокот на важност на понудата; 
3.8. Рокот на прием на понудата е најдоцна до де-

нот на отворањето на понудите. 
 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата понудувачот треба да достави: 
4.1. Извод од регистрација, доказ за финансиска и 

економска способност согласно член 16 од Законот за 
измена и дополнување Законот за јавни набавки (�Сл. 
весник на РМ� бр. 02/02) и тоа: 

- Документ за бонитет во оригинал или заверена ко-
пија, согласно Правилникот за содржина на докумен-
тот за бонитет;  

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки; 

- Извод од судска евиденција дека понудувачот не е 
во стечај или во процес на ликвидација; 

- Извод од судска евиденција дека спрема понуду-
вачот не е изречена мерка на безбедност - забрана на 
вршење на дејност и  

- Доказ за техничка способност на понудувачот. 
Документите не смеат да бидат постари од 6 (шест) 

месеци, да се во оригинал или копија заверена кај нотар. 
 
V. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- Квалитет  50 бода, 
- Цена  40 бода, 
- Рок на изработка 10 бода. 
 
VI. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
Крајниот рок за доставување е 15 дена од денот на 

објавувањето во второто од две јавни гласила. Повикот е 
јавен, отворен и анонимен. Понудите кои нема да ги со-
држат бараните податоци, нема да бидат разгледувани. 
Отворањето на понудите се врши без присуство на 

јавноста. 
Понудите се доставуваат во Домот на културата - 

Битола, на ул. �Маршал Тито� бб, или по пошта. 
 

Комисија за јавни набавки 

БИЛАНС НА УСПЕХ 
 

БИЛАНС НА УСПЕХОТ ЗА ГОДИНАТА ЗАВРШЕНА 
НА 31 ДЕКЕМВРИ 2002 ГОДИНА (НЕРЕВИДИРАН) 

 
(во 000 денари) 

ОПИС Белешка 2002 2001 
 1. 
 2. 

Приходи од продажба 
Трошоци на продажба 

4 
5 

1.084.154 
(872.744) 

1.040.249
(837.206)

 3. БРУТО ДОБИВКА (1-2)  211.410 203.043
 4. Дистрибутивни трошоци 6 (21.680) (20.281)
 5. Административни расходи 7 (67.752) (65.076)
 6.  Останати оперативни расходи 8 (14.092) (13.520)
 7. Добивка од оперативни 

активности 3-(4+5+6)  107.886 104.166
 8. Други приходи вкупно: 9 12.927 10.420
 8.1.   Приходи по основ на камати  

и курсни разлики  914 1.046
 8.2. Вонредни приходи  / /
 8.3. Останати деловни приходи  12.013 9.374
 9. Други расходи вкупно: 10 73.237 76.026
 9.1. Расходи по основ на камати 

и курсни разлики  7.626 2.152
 9.2. Вонредни расходи  / /
 9.3. Останати деловни расходи  65.611 73.874
 10. Добивка пред оданочување  

од редовно работење 
7+(8.1+8.3)-(9.1+9.3) 

11 47.576 38.560

 11. Загуба од редовно работење 
(9.1+9.3)-(7+8.1+8.3)  

/ /

 12. Добивка од вонредни актив-
ности пред оданочување 
(8.2-9.2)  

/ /

 13. Загуба од вонредни 
активности (9.2-8.2)  

/ /

 14. Вкупна добивка во годината  
која завршува на 31.12. 
(10+12)  

47.576 38.560

 15. Даноци и придонеси од 
добивката  4.059 5.784

 16. Нето добивка (14-15)  43.517 32.776
 
Белешките прикажани на страните од 6 до 17 се соста-

вен дел на финансиските извештаи. 
 

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА ЗА ГОДИНАТА ЗАВР-
ШЕНА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2002 ГОДИНА 

(НЕРЕВИДИРАН) 
 

(во 000 денари) 
ОПИС Белешка 2002 2001 

СРЕДСТВА   
Нетековни средства 12 379.905 363.501
Нематеријални средства 12 448 449
Недвижности, постојки  
и опрема 12 370.739 354.294
Долгорочни финансиски  
вложувања 12 8.718 8.758

 Тековни средства  443.422 390.908
Залихи 12 193.840 204.535
Побарувања од купувачите 14 204.511 165.567
Побарувања од вработени 14 1.679 1.802
Останати побарувања 14 10.526 12.119
Аванси и депозити  23.629 /
Активни временски 
разграничувања  8 /
Пари и парични еквиваленти  9.229 6885
ВКУПНИ СРЕДСТВА  823.327 754.409
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ  823.327 754.409
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ 15 337.503 302.295
Запишан капитал  163.560 163.744
Ревалоризациони резерви  / /
Резерви  47.812 33.410
Нераспределена-акумулирана 
добивка  105.141 89.635
Добивка за финансиската 
година  20.990 15.506
Нетековни обврски 16 87.572 90.620
Обврски по основ на  
долгорочни заеми  87.572 90.620
Други долгорочни обврски  / /
Тековни обврски 17 398.252 361.494
Обврски спрема добавувачи  117.944 93.316
Краткорочни кредити  21.370 7.500
Обврски спрема вработени  13.514 1.279
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Кратк.обврски за даноци и  
придонеси  43.309 11.171
Останати тековни обврски  1.449 45.439
Кратк.обврски спрема 
поврз. субјекти  200.666 200.666
Пасивни временски  
разграничувања  / 2.123 
Белешките прикажани на страните од 6 до 17 се соста-

вен дел на финансиските извештаи. 
___________ 

 
Врз основа на член 76 од Законот за банки, Интерна-

ционална приватна банка АД Скопје, јавно го објавува 
извадокот од ревидираниот финансиски извештај за 
2002 година, со мислење на овластен ревизор, кој е усво-
ен на седницата на Собранието на акционери на банката 
одржана на 10.05.2003 година, изготвен од страна на не-
зависна ревизорска куќа �MBC Excel� - Скопје. 

 
БИЛАНСИ А УСПЕХ Н 

За годините што завршуваат на 31 декември 2002 и 2001 
(Во илјади денари) Белешки 2002 2001 
Приходи по основ на камати 3 57.585 29.003 
Расходи по основ на камати 3 (2,565) (2,394) 
Нето приходи по основ на 
камати  55.020 26.609 
Приходи од надоместоци и 
провизии 4 16.624 8.168 
Расходи од надоместоци и 
провизии 4 (8,055) (5,446) 
Нето приходи од надоме-
стоци и провизии  8.569 2.722 
(Негативни)/Позитивни 
курсни разлики, нето  5 (14,003) 22.883 
Останати деловни приходи 6 3.433 55.479 
Деловни приходи  53.019 107.693 
(Загуба) поради оштетување 
на кредити и други средства, 
нето 7 (75,793) (8,414) 
Останати деловни расходи 8 (89,627) (92,557) 
Загуба/(Добивка) пред ода-
ночување  (112,401) 6.722 
Оданочување 9 - - 
Нето (Загуба)/добивка  (112,401) 6.722 
БИЛАНСИ НА СОСТОЈБА    
На 31 декември 2002 и 2001    
(Во илјади денари) Белешки 2002 2001 
Средства    
Парични средства и депо-
зити кај НБРМ 10 39.191 167.015 
Краткорочни хартии од 
вредност 11 182.688 277.919 
Побарувања од банки 12 79.911 20.000 
Кредити на коминтенти 13 182.050 50.016 
Основни средства 14 18.516 38.826 
Имот наменет за препро-
дажба 15 2.662 - 
Побарување по камати и 
останати средства 16 34.540 110.503 
Вкупно средства  539.538 664.279 
Обврски    
Обврски кон коминтентите 17 74.840 87.286 
Обврски по камати и оста-
нати обврски 18 10.851 10.745 
Вкупно обврски  85.691 98.031 
Капитал 19   
Акционерски капитал  764.542 764.542 
Акумулирана (загуба)  (310,695) (198,294) 
Вкупно капитал  453.847 566.248 
Вкупно обврски и капитал  539.538 664.279 
Вонбилансни обврски 21 39.469 7.938 
 
 

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ ДО РА-
КОВОДСТВОТО И АКЦИОНЕРИТЕ НА ИНТЕРНА-
ЦИОНАЛНА ПРИВАТНА БАНКА АД СКОПЈЕ 

 
Наше мислење е дека наведените финансиски изве-

штаи, во сите материјални аспекти, ја претставуваат 
реално финансиската состојба на Банката на 31 декем-
ври 2002 и 2001 година, како и резултатите од нејзино-

то работење и паричните текови за годините што тогаш 
завршуваат во согласност со Меѓународните стандарди 
за финансиско известување, објавени од Одборот за 
Меѓународни сметководствени стандарди. 
За и во име  на MBC Excel, Марјан Андонов, овла-

стен ревизор. 
 
 
                                                    17 март 2003 година. 

БИЛАНС НА СОСТОЈБА    
На 31 декември 2002 и 2001    
(Во илјади денари) Белешки 2002 2001 
Средства    
Парични средства и депо-
зити кај НБРМ 10 39.191 167.015 
Краткорочни хартии од 
вредност 11 182.688 277.919 
Побарувања од банки 12 79.911 20.000 
Кредити на коминтенти 13 182.050 50.016 
Основни средства 14 18.516 38.826 
Имот наменет за препро-
дажба 15 2.662 - 
Побарување по камати и 
останати средства 16 34.540 110.503 
Вкупно средства  539.538 664.279 
Обврски    
Обврски кон коминтентите 17 74.840 87.286 
Обврски по камати и оста-
нати обврски 18 10.851 10.745 
Вкупно обврски  85.691 98.031 
Капитал 19   
Акционерски капитал  764.542 764.542 
Акумулирана (загуба)  (310,695) (198,294) 
Вкупно капитал  453.847 566.248 
Вкупно обврски и капитал  539.538 664.279 
Во билансни обврски н 21 39.469 7.938  

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИ РЕВИЗОРИ  
Наше мислење е дека наведените финансиски изве-

штаи, во сите материјални аспекти, ја претставуваат 
реално финансиската состојба на Банката на ден 31 де-
кември 2002 и 2001 година, како и резултатите од неј-
зиното работење и паричните текови за годините што 
тогаш завршуваат во согласност со Меѓународните 
стандарди за финансиско известување, објавени од Од-
борот за Меѓународни сметководствени стандарди. 
За и во име  на MBC Excel, Марјан Андонов, овла-

стен ревизор. 
                                                     17 март 2003 година. 

__________________________________________________ 
 

К О Н К У Р С И  
Врз основа на членот 142 од Законот за вршење на 

нотарски работи (�Службен весник на РМ� бр. 59/96 и 
25/98) и член 2 од Правилникот за критериумите за 
бројот и распоредот на службените седиштa на нотари-
те во Република Македонија (�Службен весник на РМ� 
бр. 52/97, 112/2000 и 30/2001), министерот за правда го 
распишува десеттиот конкурс за именување на нотари 

1. Се распишува Конкурс за именување нотари за 
следните нотарски седишта: 

- за две нотарски места со службено седиште на по-
драчјето на Основниот суд Тетово, 

- за едно нотарско место со службено седиште на 
подрачјето на Основниот суд Гостивар. 

2. Кандидатите кои ќе конкурираат за именување на 
нотар треба да ги исполнуваат условите наброени во 
членовите 10 и 11 од Законот за вршење на нотарски 
работи (�Службен весник на РМ� бр. 59/96 и 25/98). 

3. Рокот за пријавување на заинтересираните кандида-
ти е 30 дена, сметано од денот на објавувањето на Кон-
курсот во �Службен весник на Република Македонија�. 

4. Пријавите со прилозите во оригинал или ориги-
нално заверено копие со кои се докажува дека се ис-
полнети условите за именување на нотар предвидени 
во членот 10 од Законот за вршење нотарски работи 
(�Службен весник на РМ� бр. 59/96 и 25/98) се подне-
суваат до Нотарската комора.  

                                                   Министер за правда, 
Исмаил Дарлишта, с.р. 
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Преглед на акции и удели кои ќе бидат понудени за продажба по пат на јавна берзанска аукција на 
Маке онската берза на долгорочни хартии од вредност на 20.06.2003 година (петок) 

АКЦИИ 

Р. 
Б. 

Акционерско 
друштво Место 

Вредност на 
друштвото 

(ЕУР) 

Капитал за 
продажба 

(ЕУР) 

Учество на
капиталот за 
продажба во 
вредноста

на 
друштвото 

Број на 
акции за 
продажба 

Почетна 
продажна 

цена 
на една 
акција 
(ЕУР) 

Дејност 

1 Автосервис Куманово 292.392 37.018 12,66% 724 5,11 

Производство 
на приклучна 
земјоделска 
механизација и 
сервисирање 

2 
Ветеринарно 
сточарски 
центар �Тодор 
Велков� 

Куманово 363.017 12.440 3,43% 2.433 0,51 
Земјоделски 
услуги за 
сточарство 

3 
Кожарско 
преработувачки 
комбинат 

Куманово 6.391.150 899.650 14,08% 17.595 5,11 
Производство 
на кожа и 
кожни 
производи 

4 Машинопромет Скопје 1.738.393 20.667 1,19% 808 2,56 
Трговија со 
делови за 
моторни возила 

5 Страшо Пинџур Кавадарци 375.493 110.975 29,55% 2.170 5,11 Производство 
на режана граѓа 

6 Семкорп Радовиш 15.338.760 722.302 4,71% 14.127 5,11 Производство 
на бакар 

7 Паластурист Скопје 562.421 79.191 14,08% 155 51,13 Туристички 
агенции 

8 Градба Прилеп 136.873 23.008 16,81% 90 25,57 Градежништво 

9 Југ - турист Куманово 944.152 289.185 30,63% 5.656 5,11 

Превоз на 
патници и стока 
во домашен и 
меѓународен 
сообраќај 

10 Пуздерци Пробиштип 48.522 17.147 35,34% 335 5,11 

Одгледување на 
житни култури 
и други посеви 
и производство 
на семе од нив 

11 ЖАС Скопје 3.508.262 1.545.844 44,06% 41.246 3,75 
Превоз на 
стоки во 
друмски 
сообраќај 

 
УДЕЛИ 

Р. Б. 
Друштво со 
ограничена 
одговорност 

Место 
Вредност на   
друштвото 

(ЕУР) 

Удел за 
продажба 

(ЕУР) 

Учество на 
уделот 

за продажба во 
вредноста на 
друштвото  

Почетна 
продажна 

цена 
на уделот 

(ЕУР) 

Дејност 

1 Полjоделство 
�Гајранци� Пробиштип 138.049 33.695 24,41% 3.370 Полjоделство 

2 Злетово - Саса Скопје 188.314 637 0,34% 64 
Трговија на 
големо со 
непрехранбени 
производи 

3 Санде 
Цветковски 

с. Горобинци, 
Свети Николе 76.694 5.681 7,41% 568 Полjоделство 

4 Столичара Македонски 
Брод 113.812 41.859 36,78% 4.186 

Финална 
обработка на 
дрво 

5 Депласт � Мека 
програма Дебар 274.973 96.828 35,21% 9.683 

Друга 
преработка на 
пластични 
маси 
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6 Креатинг 

инжeнеринг Скопје 2.667 1.467 55,00% 147 
Инженеринг, 
проектирање, 
надзор 

7 
Центар за 
земјоделски 
услуги 

Штип 12.845 2.587 20,14% 259 
Земјоделски 
услуги за 
растителни 
производи 

8 Ѕвездакооп Штип 177.524 151.844 85,53% 15.184 
Земјоделски 
услуги за 
растителни 
производи 

9 Иднина Струмица 377.562 197.566 52,33% 19.757 
Услуги на други 
угостителски 
објекти 

10 Младост Демир Хисар 191.223 65.016 34,00% 6.502 Ресторани со 
послужување 

11 Јавор Гостивар 56.242 9.595 17,06% 960 Производство на 
режана граѓа 

12 Опрема Прилеп 255.646 1.962 0,77% 196 Трговија на мало 
со мебел 

13 Голд Прилеп 204.517 47.486 23,22% 4.749 
Трговија со 
прехранбени и 
непрехранбени 
производи 

14 Стакларница � 
Стаклена волна Скопје 711.462 134.809 18,95% 13.481 Производство на 

стаклена волна 
Наведените акции и удели ќе бидат понудени за продажба по пат на јавна берзанска аукција на Македонската 

ерза за долгорочни хартии од вредност на 20.06.2003 година (петок). Непродадените акции и удели, под истите услови, ќе 
идат понудени за продажба на 27.06.2003 (петок). 

  
  
  
           

  
  
  
  
  
           

  
  
  
  
  
       
  
С О Д Р Ж И Н А 
                                                                               Страница 
789. Указ бр. 58 од Претседателот на Републи-

ка Македонија .............................................. 1
790. Указ бр. 59 од Претседателот на Републи-

ка Македонија .............................................. 1
791. Указ бр. 60 од Претседателот на Републи-

ка Македонија .............................................. 1
792. Указ бр. 61 од Претседателот на Републи-

ка Македонија .............................................. 1
793. Указ бр. 62 од Претседателот на Републи-

ка Македонија .............................................. 1
794. Одлука за помилување на осудени лица 1
795. Одлука за продажба на 30.000 тони пчени-

ца................................................................ 2
796. Одлука за пренесување на правото на ко-

ристење на недвижен имот.......................... 2
797. Одлука за престанување и пренесување

права на недвижност �Народен театар�
Гевгелија....................................................... 2

798. Одлука за определување највисоки цени
на одделни нафтени деривати утврдени
согласно Mетодологијата............................. 3

799. Одлука за доделување помош на Републи-
ка Турција...................................................... 3

800. Одлука за одземање од користење - кон-
цесија на рибниот фонд од риболовно по-
драчје............................................................. 4

801. Одлука за изменување на Одлуката за од-
земање на концесијата за вршење радио-
дифузна дејност............................................ 4

802. Одлука за бројот за запишување студенти
во прва година на државните високообра-
зовни установи на Универзитетот �Св.
Кирил и Методиј� во Скопје и Универзи-
тетот �Св. Климент Охридски� во Битола
во учебната 2003/2004 година..................... 4

 
 
803. Правилник за формата и содржината на 

легитимацијата на пазарниот извршител... 4
804. Правилник за содржината и формата на 

жигот на Државниот пазарен инспекторат 5
805. Правилник за изменување и дополнување 

на Правилникот за начинот на чување и 
заштита на документи, извештаи, податоци 
и други акти во Министерството за вна-
трешни работи што со закон, друг пропис 
или одлука на надлежен орган се означени 
како државна, воена или службена тајна..... 5

806. Наредба за забрана на увоз во Република 
Македонија и транзит преку територијата 
на Република Македонија на живи домаш-
ни и диви птици, семе за вештачко осеме-
нување, јајца за инкубација, свежо месо и 
производи по потекло од домашни и диви 
птици од СР Германија и Белгија... 5

807. Листа на стоки за кои се определени ца-
рински квоти кои се распределуваат по 
пат на аукција............................................... 6

808. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија, У. бр. 52/2003 од 7 мај 2003 
година............................................................ 7

809. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија, У. бр. 240/2001 од 7 мај 2003 
година............................................................ 7

810. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија, У. бр. 173/2002 од 7 мај 2003 
година............................................................ 8

811. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија, У. бр. 36/2001 од 7 мај 2003 
година............................................................ 9  

 И  
 
 
 

 
 

 

здавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29. 

Директор и одговорен уредник - Борис Тренески. 
Телефони  298-860,  298-769.  Телефакс 112-267.  Пошт.  фах 51. 

Жиро-сметка 300000000188798.  Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје. 
Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје. 

 


	О Д Л У К А

