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724. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  

ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за хартии од вредност, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 17 април 2003 година. 
 
 Бр. 07-1830/1                         Претседател 

17 април 2003 година     на Република Македонија, 
     Скопје                             Борис Трајковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

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

 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  

ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
 

Член 1 
Во Законот за хартии од вредност (�Службен вес-

ник на Република Македонија� бр. 63/00, 34/01, 4/02 и 
37/02), во членот 36 ставот (2) се брише. 

 
Член 2 

Во членот 65 зборовите: �е учесник� се заменуваат 
со зборот �учествува�. 

 
Член 3 

Во членот 108 став (1) по точката се додава нова ре-
ченица, која гласи:  

�Ликвидниот капитал на брокерската куќа во секој 
момент мора да изнесува најмалку 15.000 ЕВРА�. 

 
Член 4 

Во членот 139 став (2) по зборот �член� се става за-
пирка и се додаваат зборовите: �и на нивните измени и 
дополнувања�. 

Член 5 
Во членот 157 став (5) точката се заменува со за-

пирка и се додаваат зборовите: �кој го именува и разре-
шува Комисијата на предлог на претседателот на Ко-
мисијата. За директор на стручната служба се именува 
лице кое е државјанин на Република Македонија, има 
високо образование и е со професионално искуство во 
финансиската сфера во последните три години пред 
именувањето на таа функција�.  

 
Член 6 

Во членот 160 став (1) алинеја 3 сврзникот �и� на 
крајот се брише, се става точка и запирка и се додаваат 
четири нови алинеи, кои гласат: 

�- да не е член на органи на политичка партија; 
- да не е раководно лице или член на Управен одбор 

на правно лице над кое контрола врши Комисијата за 
хартии од вредност, односно супервизија врши Народ-
ната банка на Република Македонија; 

- да не е акционер со над 25% учество во акциите во 
акционерско друштво издавач на хартии од вредност и 

- да не е функционер кој раководи со државен орган и.� 
Ставот (2) се брише. 
 

Член 7 
По членот 160 се додава нов член 160-а, кој гласи:  
 

�Член 160-а 
(1) Претседателот и членовите на Комисијата не 

смеат да одлучуваат за правни субјекти со кои се во до-
говорен однос, односно акционери во правните субјек-
ти кои подлежат на контрола и одобрување од страна 
на Комисијата. 

(2) Претседателот и членовите на Комисијата не 
смеат да издадат деловна тајна и внатрешна информа-
ција со која се стекнале во текот на работењето во Ко-
мисијата. 

(3) Обврските од ставот 2 на овој член продолжува-
ат да важат во наредните пет години од денот на исте-
кот, односно престанокот на мандатот.� 

 
Член 8 

Во членот 161 став (1) по алинејата 4 се додава нова 
алинеја 5, која гласи: 

�- нестручно и несовесно ја врши функцијата прет-
седател и член на Комисијата;� 
Алинеите 5 и 6 стануваат алинеи 6 и 7. 
Ставот (2) се менува и гласи: 
�(2) Покрај случаите од ставот (1) на овој член, 

мандатот на претседателот и на членот на Комисијата 
му престанува и доколку во текот на неговиот мандат 
стане: 

- член на органи на политичка партија или; 
- раководно лице или член на Управен одбор на 

правно лице над кое контрола врши Комисијата за хар-
тии од вредност, односно супервизија врши Народната 
банка на Република Македонија или; 

- акционер со над 25% учество во акциите во акцио-
нерско друштво издавач на хартии од вредност или 

- функционер кој раководи со државен орган.� 
 

Член 9 
Во членот 163 став (1) по точката 16 се додаваат 

две нови точки 17 и 18, кои гласат: 
�17. Го донесува финансискиот план и годишната 

сметка на Комисијата и го усвојува годишниот извеш-
тај за работење на Комисијата; 

18. Врши избор на овластено друштво за ревизија и 
го усвојува извештајот на ревизијата на Комисијата.� 
Точките 17 и 18 стануваат точки 19 и 20. 
Во ставот (2) во третиот ред по зборот �работа� се 

става запирка и се додаваат зборовите: �финансиски 
план�, а зборот �пресметка� се заменува со зборот 
�сметка�. 
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Член 10 
По членот 163 се додава нов член 163-а, кој гласи:   

�Член 163-а 
(1) Годишната сметка на Комисијата ја проверува и 

оценува друштвото за ревизија согласно со меѓународ-
ните стандарди за ревизија, за што изготвува ревизор-
ски извештај во согласност со прописите за ревизија. 

(2) Комисијата објавува дел од ревизорскиот изве-
штај со мислење од овластениот ревизор во најмалку 
еден дневен весник на Република Македонија и на WEB 
- страницата на Комисијата, во рок од 15 дена од денот 
на неговото усвојување од страна на Комисијата.�  

Член 11 
Во членот 164 по ставот (2) се додава нов став (3), 

кој гласи: 
�(3) Од вишокот на приходите над расходите од ра-

ботењето на Комисијата се уплатуваат средства во Бу-
џетот на Република Македонија: 

- во 2003 година 50%; 
- во 2004 година 60%; 
- а од 2005 година 70%.� 
С тавовите (3) и (4) стануваат ставови (4) и (5). 

Член 12 
Во членот 166 став (1) точката 26 се брише. 
Т очките 27 и 28 стануваат точки 26 и 27. 

Член 13 
Ч ленот 170 се брише. 

Член 14 
Мандатот на сегашниот состав на Комисијата име-

нуван пред влегувањето во сила на овој закон, преста-
нува со денот на именувањето на претседателот и чле-
новите на Комисијата согласно со одредбите на члено-
вит  158, 159 и 160 од овој закон.   е 

Член 15 
Се овластува Законодавно-правната Комисија на 

Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за хартии од вредност. 

 
Член 16 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во �Службен весник на Република Македонија�. 

___________ 
 

L I G J I 
P{R NDRYSHIMIN DHE PLOT{SIMIN E LIGJIT 

P{R LETRA ME VLER{ 
 

Neni 1 
N[ ligjin p[r letra me vler[ ("Gazeta Zyrtare e 

Republik[s s[ Maqedonis['' num[r 63/00, 34/01, 4/02, dhe 
37/02, n[ nenin 36, paragrafi (2)  fshihet. 

 
Neni 2 

N[ nenin 65 fjal[t: "[sht[ pjes[marr[s'' z[vend[sohen 
me fjal[t: "merr pjes[".     

Neni 3 
N[ nenin 108 paragrafi (1) pas pik[s shtohet fjali e re si 

vijon:  
"Kapitali  likuid i sht[pis[ t[ broker[ve n[ ]do moment 

duhet t[ jet[ s[ paku 15.000 euro''. 
 

Neni 4 
N[ nenin 139, paragrafi (2) pas fjal[s "nen'' vihet presje  

dhe shtohen fjal[t: "dhe t[ ndryshimeve  dhe plot[simeve 
t[ tyre''. 

Neni 5 
N[ nenin 157 paragrafi (5) pika z[vend[sohet me 

presje dhe shtohen fjal[t: "t[ cilin e em[ron dhe e shkarkon 
Komisioni me propozim t[ Kryetarit t[ Komisionit. P[r 
drejtor t[ Sh[bimit profesional em[rohet personi i cili [sht[ 
shtetas i Republik[s s[ Maqedonis[, ka arsimim sip[ror 
dhe [sht[ me p[rvoj[ profesionale n[ sfer[n financiare n[ 
tre vitet e fundit para em[rimit n[ at[ funksion''. 

Neni 6 
N[ nenin 160, paragrafi (1) n[ alinen[ 3 lidh[za "dhe'' 

n[ fund fshihet, vihet pik[presje dhe shtohen kat[r aline t[ 
reja, si vijojn[:  

- t[ mos jet[ an[tar i organeve t[ partis[ politike; 
- t[ mos jet[ person udh[heq[s ose an[tar i K[shillit 

Drejtues t[ personit juridik mbi t[ cilin kontrollin e b[n 
Komisioni i letrave me vler[, p[rkat[sisht supervizionin e 
b[n Banka Popullore e Republik[s s[ Maqedonis[; 

- t[ mos jet[ aksionar me mbi 25%  pjes[marrje n[ 
aksione, n[ Shoqat[n Aksionare,  q[ shtyp letrat me vler[ 
dhe; 

- t[ mos jet[ funksionar q[ udh[heq me organ  shtet[ror 
dhe". 

Paragrafi (2) fshihet. 
 

Neni   7 
N[ nenin 160, shtohet nen i ri 160-a, si vijon:  
 

"Neni 160-a 
(1) Kryetari dhe an[tar[t e Komisionit nuk guxojn[ t[ 

vendosin p[r subjekte juridike me t[ cilat jan[ n[ raporte 
kontraktuese, p[rkat[sisht aksionar[ n[ subjekte juridike t[ 
cilat i shtrohen kontrollit dhe p[lqimit nga ana e 
Komisionit. 

(2) Kryetari dhe an[tar[t e Komisionit nuk guxojn[ t[ 
japin sekretete afariste dhe informata t[ brendshme  t[ cilat 
i kan[ fituar gjat[ pun[s n[ Komision. 

(3) Obligimet nga paragrafi 2 i k[tij neni vazhdojn[ t[ 
vlejn[ n[ 5 vitet e ardhshme nga dita e kalimit, p[rkat[sisht 
ndr[rprerjes s[ mandatit." 

 
Neni 8 

N[ nenin 161, paragrafi (1) pas  alines[ 4 shtohet aline 
e re 5 si vijon: 

"- N[ m[nyr[ joprofeionale dhe t[ pand[rgjegjshme e 
kryen funksionin Kryetar dhe an[tar i Komisionit;'' 

Alinet[ 5 dhe 6 b[hen aline 6 dhe 7. 
Paragrafi (2)  ndryshon si vijon: 
"(2) P[rve] rasteve nga paragrafi (1) i k[tij neni, 

mandati i kryetarit dhe an[tarit t[ komisionit i nd[rpritet 
edhe n[se gjat[ mandatit t[ tij b[het: 

- an[tar[ i organit t[ partis[ politike ose; 
- person udh[heq[s ose an[tar i k[shillit drejtues t[ 

personit juridik mbi t[ cilin b[n kontroll Komisioni p[r 
letrat me vler[, p[rkat[sisht supervizion kryen Banka 
Popullore e Maqedonis[ ose; 

- aksionar me mbi 25 % pjes[marrje n[ aksionet e 
shoqat[s aksionare botues i letrave me vler[ ose 

- funksionar q[ udh[heq me organ shtet[ror.'' 
 

Neni 9 
N[ nenin 163, paragrafi (1) pas pik[s 16 shtohen dy 

pika t[ reja 17 dhe 18  si vijon:  
"17. Nxjerr planin finansiar dhe llogarin[ vjetore t[ 

Komisionit dhe aprovon raportin vjetor p[r pun[n e 
Komisionit; 

18. Kryen zgjedhjen e shoqat[s s[ autorizuar p[r 
revizion dhe  aprovon raportin e revizionit t[ Komisionit.'' 

Pikat 17 dhe 18 b[hen pika 19 dhe 20. 
N[ paragrafin (2) n[ radh[n e tret[ pas fjal[s "pun['' 

vihet presje dhe shtohen fjal[t: "plan financiar'', kurse fjala 
"p[rllogaritje'' z[vend[sohet me fjal[n "llogaritje''. 

 
Neni 10 

Pas nenit 163 shtohet neni i ri 163-a, si vijon:  
  

"Neni 163-a 
(1) Llogarin[ vjetore t[ Komisionit e verifikon dhe 

vler[son Shoqata p[r revizion, n[ pajtim me standardet 
nd[rkomb[tare p[r revizion, p[r ]ka p[rgatit raport p[r 
revizion n[ pajtim me dispozitat p[r revizion. 

(2) Komisioni boton nj[ pjes[ t[ raportit t[ revizionit 
me  mendim t[ revizorit t[ autorizuar, n[ s[ paku nj[ 
gazet[ ditore t[ Republik[s s[ Maqedonis[ dhe n[ web 
faqen e Komisionit, n[ afat prej 15 dit[sh nga dita e 
miratimit t[ tij nga ana e Komisionit.'' 
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Neni 11 
N[ nenin 164, pas paragrafit  (2) shtohet paragrafi i ri 

(3), si vijon: 
"(3) Nga teprica e t[ hyrave mbi t[ dalat nga puna e 

Komisionit paguhen mjetet n[ Buxhetin e Republik[s s[ 
Maqedonis[:  

- n[ vitin 2003 50%  
- n[ vitin 2004 60% 
- kurse n[ vitin 2005 70%. 
P
 

aragraf[t (3) dhe (4) b[hen paragraf[ (4) dhe (5).  

Neni 12 
N[ nenin 166 paragrafi (1) pika 21 fshihet. 
Pikat 27 dhe 28 b[hen pika 26 dhe 27. 
  

Neni 13 
N eni 170 fshihet. 

Neni 14 
Mandati i p[rb[rjes s[ tashme t[ komisionit, t[ em[ruar 

para hyrjes n[ fuqi  t[ k[tij ligji, pushon me dit[n e 
em[rimit   t[ kryetarit dhe an[tar[ve t[ Komisionit sipas 
dispozitave t[ neneve 158, 159, dhe 160 t[ k[tij Ligji.  

 
Neni 15 

Autorizohet Komisioni ligjdh[n[s-juridik i Kuvendit t[ 
Republik[s s[ Maqedonis[ t[ verifikoj[ tekstin e spastruar t[ 
Ligjit  p[r letrat me vler[.  

Neni 16 
Ky ligj hyn n[ fuqi n[ dit[n e shpalljes n[ "Gazet[n 

Zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis[''. 
___________ 

725. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
НАДВОРЕШНО - ТРГОВСКОТО РАБОТЕЊЕ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за надворешно-трговското работење, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 17 април 2003 година. 
 
 Бр. 07-1802/1                               Претседател 

17 април 2003 година             на Република Македонија, 
 
 
     Скопје                            Борис Трајковски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

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

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА НАДВОРЕШНО - ТРГОВСКОТО РАБОТЕЊЕ 

 
Член 1 

Во Законот за надворешно-трговското работење 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 45/2002), 
членот 8 се брише. 

Член 2 
Во членот 18 став 6 по зборот �печат� точката се 

брише и се додаваат зборовите: �и на WEB- страницата 
на Стопанската комора на Македонија�. 

 
Член 3 

По членот 18 се додава нов член 18-а, кој гласи: 
 

�Член 18-а 
Одредени работи во смисла на членот 18 од овој за-

кон можат да се доверат на вршење на Стопанската ко-
мора на Македонија. 
Доверувањето на вршењето на работите од ставот 1 на 

овој член го врши Владата на Република Македонија.� 

Член 4 
Во Законот за надворешно-трговското работење 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 31/93,   
41/93, 78/93, 59/96, 15/97, 13/98, 13/99, 50/99, 82/99, 
4/2001 и 2/2002) во членот 57-б став 1 алинејата 1 се 
менува и гласи: 

�- подобрување на конкурентноста и извозот на 
производи и услуги;� 
Алинејата 3 се менува и гласи: 
�- подобрување на конкурентноста на земјоделските 

производи наменети за извоз.� 
  

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

___________ 
 

L I G J I 
P{R NDRYSHIMIN DHE PLOT{SIMIN E LIGJIT 

P{R PUN{ T{ JASHTME TREGTARE 
 

Neni 1 
N[ ligjin p[r pun[ t[ jashtme tregtare ("Gazeta zyrtare e 

Republik[s s[ Maqedonis['' nr. 45/2002), neni 8 fshihet. 
 

Neni 2 
Pas nenit 18 paragrafi 6 pas fjal[ve ,,vul['' fshihet pika 

dhe shtohen fjal[t: "dhe n[ web faqen e Od[s Ekonomike 
t[ Maqedonis[''. 

Neni 3 
Pas nenit 18 shtohet nen i ri 18-a,si vijon: 

 
,,Neni 18-a 

Disa pun[, sipas nenit 18  t[ k[tij ligji mund t'i besohen 
p[r kryerje Od[s Ekonomike t[ Maqedonis[. 

Besimin e kryerjes s[ pun[ve nga paragrafi 1 i k[tij 
neni e b[n Qeveria e Republik[s s[ Maqedonis[." 

 
Neni 4 

N[  Ligjin p[r pun[ tregtare me jasht[ (,,Gazeta Zyrtare 
e Republik[s s[ Maqedonis['' nr. 31/93, 41/93, 78/93, 
59/96, 15/97, 13/98, 13/99, 50/99, 82/99, 4/21 dhe 2/2002) 
n[ nenin 57-b paragrafi 1 alineja 1 ndryshon dhe thot[: 

- "p[rmir[simi i konkurenc[s dhe eksportit t[ 
prodhimeve dhe sh[rbimeve;" 

Alineja 3 ndryshon si vijon: 
,,-p[rmir[simi i konkurenc[s t[ prodhimeve bujq[sore,  

t[ destinuara p[r eksport.  
Neni 5 

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

___________ 
726. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  

ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за експропријација, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 17 април 2003 година. 
 
 Бр. 07-1807/1                                Претседател 

17 април 2003 година             на Република Македонија, 
 
 
     Скопје                            Борис Трајковски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
м-р Никола Поповски, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА 
 

Член 1 
Во Законот за експропријација (�Службен весник на 

Република Македонија� бр. 33/95, 20/98 и 40/99), во чле-
нот 15 точка 5 зборовите во заградата: �сметка од која ќе 
се исплаќа надоместот или банкарска гаранција� се заме-
нуваат со зборовите: �банкарска гаранција која ќе важи до 
целосна исплата на надоместот определен во управна или 
судска постапка�. 

Член 2 
По членот 16 се додава нов член 16-а, кој гласи: 
 

�Член 16-а 
Кога корисникот на експропријацијата нуди во за-

мена за експроприраната недвижност друга недвиж-
ност, корисникот на експропријацијата на барање на 
поранешниот сопственик е должен да склучи дого-
вор за хипотека врз недвижноста што се нуди како 
замена за експроприраната недвижност.� 

 
Член 3 

По членот 43 се додаваат  два нови члена 43-а и 43-б, 
кои гласат: 

�Член 43-а 
Градежното земјиште во државна сопственост на 

кое постои право на користење (корисници-правни и 
физички лица) ќе се одземе од користење заради из-
градба на објекти и изведување на други работи од ја-
вен интерес утврден со членот 2 на овој закон, со реше-
ние на органот за експропријација. 
На корисниците на градежното земјиште од ставот 1 

на овој член им припаѓа надомест според одредбите на 
овој закон, ако правото на користење е врз основа на 
поранешна сопственост или е стекнато со надомест. 

 
Член 43-б 

На корисниците на градежното земјиште од членот 
43-а став 1 на овој закон не им припаѓа надомест, ако 
правото на користење е стекнато без надомест. 
Товарот на докажување дека не е платен надомест 

паѓа на предлагачот.� 
Член 4 

Се овластува Законодавно-правната комисија на 
Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за експропријација. 

 
Член 5 

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

___________ 
 

L I G J I 
P{R  NDRYHIMIN DHE PLOT{SIMIN E LIGJIT 

P{R SHPRON{SIM 
 

Neni 1 
N[ Ligjin p[r shpron[sim ("Gazeta Zyrtare e RM'' nr. 

33/95; 20/98 dhe 40/99) n[ nenin 15 n[ pik[n 5 fjal[t n[ 
kllap[ ,,llogaria nga e cila do t[ paguhet kompensimi  ose 
garancia bankare'' z[vend[sohet me fjal[t: "garancia 
bankare e cila do t[ vlej[ deri n[ pages[n e plot[ t[ 
kompensimit  e p[rcaktuar n[ procedur[n  administrative 
ose gjyq[sore''.  

Neni 2 
Pas nenit 16 shtohet nen i ri 16-a si vijon:  
 

"Neni 16-a 
"Kur shfryt[zuesi i shpron[simit  p[r z[vend[simin e 

paluajtshm[ris[ s[ shpron[suar, ofron paluajtshm[ri tjet[r, 
shfryt[zuesi i shpron[simit me k[rkes[ t[ pronarit t[ 
m[parsh[m, [sht[ i obliguar t[ lidh[ marr[veshje p[r 
hipotek[ mbi paluajtshm[rin[, q[ ofrohet si z[vend[sim 
p[r paluajtshm[rin[ e shpron[suar''. 

Neni 3 
Pas nenit 43 shtohen dy nene t[ rinj 43-a dhe   43-b, si 

vijon:  
,,Neni 43-a 

Toka nd[rtimore n[ pron[si shtet[rore n[ t[ cil[n 
ekziston e drejta p[r  shfryt[zim (shfryt[zues persona 
juridik dhe fizik) do t[ merret nga shfryt[zimi p[r shkak t[ 
nd[rtimit t[ objekteve dhe kryerjes t[ pun[ve t[ tjera, me 
interes publik, t[ p[rcaktuar me nenin 2 t[ k[tij ligji, me  
Vendim t[ organit p[r shpron[sim. 

Shfryt[zuesve t[ tok[s nd[rtimore nga paragrafi 1 i 
k[tij neni u takon kompensimi sipas dispozitave t[ k[tij 
ligji, n[se e drejta e shfryt[zimit [sht[ me baz[ nga 
pron[sia e dikurshme, ose [sht[ fituar me kompensim.  

 
Neni 43-b 

Shfryt[zuesve t[ tok[s nd[rtimore nga  neni 43-a 
paragrafi 1 nuk u takon kompensimi n[se e drejta p[r 
shfyt[zim [sht[ fituar pa kompensim. 

Barra p[r d[shmim se nuk [sht[ paguar kompenzimi i 
bie propozuesit."  

Neni 4 
Obligohet Komisioni Ligjdh[n[s- juridik i Kuvendit t[ 

Republik[s s[ Maqedonis[ t[ hartoj[ tekstin e spastruar t[ 
ligjit p[r shpron[sim.  

Neni 5 
Ky ligj hyn n[ fuqi dit[n e tet[ nga dita e shpalljes n[ 

"Gazet[n zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis[". 
___________ 

727. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  

ЗА ДРЖАВНАТА РЕВИЗИЈА 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за државната ревизија, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 17 април 2003 година. 
 
 Бр. 07-1803/1     Претседател 

17 април 2003 година     на Република Македонија, 
 
 
           Скопје        Борис Трајковски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

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

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНАТА РЕВИЗИЈА 

 
Член 1 

Во Законот за државната ревизија (�Службен весник 
на Република Македонија� број 65/97 и 70/2001), во чле-
нот 15 став 1 по зборот �овластени�, се додава зборот 
�државни�. 

Член 2 
Во членот 25 став 1 точката 3 се менува и гласи: 
�3) да има уверение за овластен државен ревизор.� 
Ставот 2 се брише. 

Член 3 
По членот 25 се додава нов член 25-а, кој гласи: 
 

�Член 25-а 
Кандидатот за полагање на испит за звањето овла-

стен државен ревизор, мора да има најмалку пет години 
работно искуство на сметководствени или финансиски 
работи, односно три години работно искуство на работи 
на ревизија или контрола.� 
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Член 4 
Членот 27 се брише. 
 

Член 5 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот 

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

___________ 
 

L I G J I 
P{R NDRYSHIMIN DHE PLOT{SIMIN E LIGJIT 

P{R REVIZIONIN SHTET{ROR 
 

Neni 1 
N[ Ligjin p[r revizionin shtet[ror ("Gazeta zyrtare e 

Republik[s s[ Maqedonis['' num[r 65/97 dhe 70/2001) n[ 
nenin 15 paragrafi 1 pas fjal[s: "t[ autorizuar'', shtohet 
fjala: "shtet[rore''. 

Neni 2 
N[ nenin 25 paragrafi 1 pika 3 ndryshon si vijon: 
''3) T[ ket[ V[rtetim p[r revizor t[ autorizuar 

shtet[ror''. 
Paragrafi 2 fshihet. 

Neni 3 
Pas nenit 25 shtohet neni i ri 25-a, si vijon:  
 

"Neni 25-a 
Kandidati p[r dh[nien e provimit p[r titullin revizor i 

autorizuar shtet[ror  doemos duhet t[ ket[ s[ paku 5 vjet 
p[rvoj[ pune n[ pun[ kontabiliste ose financiare, 
p[rkat[sisht 3 vjet p[rvoj[ pune n[ pun[t e revizionit ose 
kontrollit.'' 

Neni 4 
Neni 27 fshihet. 
 

Neni 5 
Ky ligj hyn n[ fuqi dit[n e ardhshme nga dita e shpalljes 

n[ "Gazet[n Zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis[''. 
___________ 

728. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, издаваат  

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРАНС-

ФОРМАЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СО  
ОПШТЕСТВЕН КАПИТАЛ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 17 април 2003 година. 
 
       Бр. 07-1806/1                  Претседател 
17 април 2003 година     на Република Македонија, 
           Скопје        Борис Трајковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

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

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 

СО ОПШТЕСТВЕН КАПИТАЛ 
 

Член 1 
Во Законот за трансформација на претпријатијата со 

општествен капитал (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 38/93, 48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99, 49/2000 и 
6/2002) во членот 95-а ставот 1 се менува и гласи: 

�Акциите и уделите од член 95 став 1 на овој закон, 
се продаваат по пат на јавна берзанска аукција, соглас-
но со процедурите за тргување на акциите и уделите 
донесени од страна на Берзата врз основа на претходно 
добиено мислење на Агенцијата.� 
По ставот 1 се додаваат три нови става 2, 3 и 4, кои 

гласат: 
�По исклучок од став 1 на овој член продажбата на 

акциите, односно уделите може да се врши и врз осно-
ва на претходно објавен јавен повик за прибирање на 
понуди, доколку се работи за друштва определени со 
акт на Владата на Република Македонија, а се од осо-
бено значење за економијата на Република Македонија 
и постојат можности и интерес за проширување и реа-
ктивирање на деловните активности на друштвата. 
Исклучокот од став 2 на овој член се однесува и на 

претпријатијата опфатени со Акциониот план за прет-
пријатијата загубари, донесен од Владата на Република 
Македонија. 
При продажбата на акциите и уделите од став 2 на 

овој член соодветно се применуваат одредбите на член 
48 став 3, член 50, член 50-а и член 62 ставови 2 и 3 од 
овој закон. 
Во став 2 кој станува став 5 по зборот �уделите� се 

додаваат зборовите: �освен во случаите од став 2 на 
овој член�. 
Во став 3 кој станува став 6 по зборот �акциите� се 

додаваат зборовите: �и уделите�. 
 

Член 2 
Насловот пред членот 95-б �1. Продажба на акции� 

се брише. 
Член 95-б се менува и гласи: 
�Плаќањето на акциите и уделите може да се врши 

во готово или со хартии од вредност издадени од Ре-
публика Македонија.� 

 
Член 3 

Член 95-в се менува и гласи: 
�Почетната продажна цена на акциите и уделите, 

предмет на продажба, ја утврдува Управниот одбор на 
Агенцијата. 
Минималната почетна продажна цена од став 1 на 

овој член изнесува 10% од номиналната вредност на 
акциите и уделите во друштвата, освен во случаите ко-
га анализата на економските параметри на друштвото 
или понудата и побарувачката на акциите на организи-
раниот пазар на хартии од вредност упатуваат на пови-
сока, односно пониска пазарна цена.� 

 
Член 4 

Членовите 95-г, 95-д, 95-ѓ и 95-е се бришат. 
 

Член 5 
Насловот пред членот 95-ж �2. Продажба на удели� 

и членот 95-ж се бришат. 
 

Член 6 
Во членот 52 од Законот за изменување и дополну-

вање на Законот за трансформација на претпријатијата 
со општествен капитал (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 25/99) ставот 1 се менува и гласи: 

�Во случаите кога постои основано сомнение за 
оштетување на општествениот и државниот капитал, се 
врши финансиска, сметководствена и правна контрола 
над законитоста на постапката за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал и продажбата 
на акциите и уделите издадени врз основа на општес-
твениот и државниот капитал.� 
Ставот 2 се брише. 
Во ставот 3 по зборовите: �Министерство за финан-

сии� се додаваат зборовите: �-Управа за јавни прихо-
ди�. 
Во ставот 4 зборот �Агенција� се заменува со збо-

ровите: �Комисијата на Владата за приватизација�. 
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Ставот 5 се менува и гласи: 
�При вршењето на контрола, субјектите над кои 

се врши контрола се должни на надлежните органи 
да им ја стават на увид целокупната потребна доку-
ментација.� 
Во ставот 6 зборовите: �Агенцијата, јавниот право-

бранител и јавниот обвинител на нивна надлежност� се 
заменуваат со зборовите: �поднесувачите на барањето 
за контрола од став 4 на овој член�. 
Во ставот 7 зборовите: �трајниот влог на Република 

Македонија� се заменуваат со зборовите: �државниот 
капитал�, а на крајот од реченицата точката се замену-
ва со запирка и се додаваат зборовите: �согласно со по-
стојните прописи�. 
Ставот 8 се брише. 
 

Член 7 
Акциите и уделите издадени на Агенцијата и Ре-

публика Македонија врз основа на овој закон и Законот 
за приватизација на државниот капитал во претприја-
тијата, кои нема да се продадат до 31 декември 2003 
година, се пренесуваат на Фондот на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија. 
На Фондот на пензиското и инвалидското осигуру-

вање на Македонија се пренесуваат и акциите и удели-
те со кои ќе се стекне Република Македонија, согласно 
со овој закон по 31 март 2004 година. 
Акциите од ставовите 1 и 2 на овој член со денот на 

преносот се конвертираат во приоритетни акции. 
Во случаите кога акциите издадени на Фондот на 

пензиското и инвалидското осигурување на Македони-
ја врз основа на член 19 од овој закон и пренесените 
акции од ставовите 1 и 2 на овој член учествуваат со 
повеќе од 51% од главнината во друштвото, истите се 
обични акции. 
Одредбите од ставовите 3 и 4 на овој член соодвет-

но се применуваат и на уделите. 
При продажбата на акциите, односно уделите изда-

дени на Фондот на пензиското и инвалидското осигу-
рување на Македонија согласно со овој закон, соодвет-
но се применуваат членовите 95-а став 1, 5 и 6 и 95-в 
став 1 од овој закон. 

 
Член 8 

Средствата (објектите, машините и друга опрема) 
кои до влегувањето во сила на овој закон и биле прене-
сени на Агенцијата согласно со член 89-а од овој закон 
и Законот за отстапување на деловни средства од стра-
на на претпријатијата во коишто Република Македони-
ја и Агенцијата на Република Македонија за приватиза-
ција имаат акции и удели, кои нема да се продадат или 
на друг начин не било располагано со истите во соглас-
ност со член 89-а од овој закон, до 31 декември 2003 
година, се пренесуваат на Јавното претпријатие за сто-
панисување со станбениот и деловниот простор на Ре-
публика Македонија. 
Правата, обврските и надлежностите на Агенцијата 

утврдени во член 89-а од овој закон и Законот за отста-
пување на деловни средства од страна на претпријати-
јата во коишто Република Македонија и Агенцијата на 
Република Македонија за приватизација имаат акции и 
удели, по 31 декември 2003 година, преминуваат на 
Јавното претпријатие за стопанисување со станбениот 
и деловниот простор на Република Македонија. 

 
Член 9 

Надлежностите на Агенцијата што се однесуваат на 
следењето на обврските на плаќањето врз основа на до-
говорите склучени во постапка на трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал, односно на до-
говорите за продажба на акции и удели издадени врз 
основа на општествен и државен капитал, по 31 март 
2004 година, преминуваат во Министерството за фи-
нансии. 

Член 10 
Опремата, инвентарот и документацијата на Агенци-

јата, сврзана со работите од членовите 7, 8 и 9 на овој за-
кон, се пренесуваат на Фондот на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија, Јавното претпријатие 
за стопанисување со станбениот и деловниот простор на 
Република Македонија и Министерството за финансии. 

 
Член 11 

Надлежностите, правата и обврските на Агенцијата 
утврдени со овој закон кои не се пренесуваат, односно 
не преминуваат на субјектите од членовите 7, 8 и 9 на 
овој закон, по 31 март 2004 година, преминуваат во 
Министерството за економија. 
Имотот, опремата, инвентарот, архивата и другата 

документација на Агенцијата поврзано со надлежно-
стите, правата и обврските од став 1 на овој член се 
пренесуваат во Министерството за економија. 

 
Член 12 

Вработените во Агенцијата ги преземаат Фондот на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македони-
ја, Јавното претпријатие за стопанисување со станбени-
от и деловниот простор на Република Македонија, Ми-
нистерството за финансии и Министерството за еконо-
мија, согласно со актите за систематизација на работи-
те и задачите. 

Член 13 
За пренесување на акциите и уделите, средствата 

(објектите, машините и другата опрема), другиот имот, 
опремата, средствата за работа, паричните средства, 
архивата и документацијата и за преземање и распоре-
дување на вработените од Агенцијата, Владата на Ре-
публика Македонија формира Комисија. 
Комисијата од став 1 на овој член се формира од 

претставници на: Агенцијата, Министерството за фи-
нансии, Министерството за економија, Министерство-
то за транспорт и врски, Фондот на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија и Јавното прет-
пријатие за стопанисување со станбениот и деловниот 
простор на Република Македонија. 
Комисијата од став 1 на овој член сочинува делбен 

биланс на Агенцијата и дава мислење за распоредување 
на вработените во субјектите од член 12 на овој закон. 
Владата на Република Македонија конечниот делбен 

биланс го утврдува најдоцна до 31 март 2004 година. 
 

Член 14 
Постапката за продажба на уделите по јавен повик 

за прибирање на понуди по кои е извршено јавно отво-
рање на понудите, до влегувањето во сила на овој за-
кон, продолжуваат според одредбите на членовите 50 и 
50-а од овој закон. 
Над претпријатијата кои до 31 март 2004 година не-

ма да ја отпочнат постапката за нивна трансформација, 
се спроведува ликвидација согласно со Законот за тр-
говските друштва. 

Член 15 
Остатокот од стечајната маса од член 86 на овој за-

кон, по 31 март 2004 година, се пренесува на субјекти-
те од членовите 7, 8, 9 и 11 на овој закон. 

 
Член 16 

Агенцијата за приватизација по 31 март 2004 годи-
на престанува со работа. 

 
Член 17 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон преста-
нува да важи член 9 ставови 1, 2, 3 и 4 и член 11 од Зако-
нот за приватизација на државниот капитал (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 37/96, 25/99, 81/99, 
49/2000 и 6/2002). 

Член 18 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 
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L I G J I 
P{R NDRYSHIMIN DHE PLOT{SIMIN E LIGJIT 
P{R TRANSFORMIMIN E ND{RMARRJEVE ME 

KAPITAL SHOQ{ROR 
 

Neni 1 
N[ ligjin  p[r transformimin e nd[rmarrjeve me 

kapital shoq[ror ("Gazeta Zyrtare e Republik[s s[ 
Maqedonis['' nr.38/93, 48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99, 
49/200,  dhe 6/2000) n[ nenin 95-a paragrafi 1 ndryshon 
si vijon: 

"Aksionet dhe kontributet nga neni 95 paragrafi 1 i 
k[tij ligji, shiten p[rmes ankandit publik t[ burs[s, n[ 
pajtim me procedurat p[r tregtim t[ aksioneve dhe 
kontributeve, t[ miratuara nga ana e Burs[s, mbi baz[ t[ 
mendimit t[ marr[ paraprak t[ Agjencis[''. 

Pas paragrafit 1 shtohen tri paragraf[ t[ rinj 2,3 dhe  4, 
si vijon: 

"Me p[rjashtim nga paragrafi 1 i k[tij neni, shitja e 
aksioneve, p[rkat[sisht kontributeve mund t[ b[het edhe n[ 
baz[ t[ apelit t[ shpallur publik paraprak p[r grumbullimin 
e ofertave, n[se [ht[ fjala p[r shoqata t[ p[rcaktuara me akt 
t[ Qeveris[ t[ Republik[s s[ Maqedonis[ nd[rsa jan[ me 
r[nd[si t[ posa]me p[r Ekonomin[ e Republik[s s[ 
Maqedonis[ dhe ekzitojn[ mund[si dhe interes p[r 
zgjerimin dhe riaktivimin e aktiviteteve afariste t[ 
Shoqatave. 

P[rjashtimi nga paragrafi 2 i k[tij neni ka t[ b[j[ edhe 
me nd[rmarrjet t[ p[rfshira me Planin aksional p[r 
nd[rmarrjet humbalaqe, i miratuar nga Qeveria e 
Republik[s s[ Maqedonis[.  

Gjat[ shitjes s[ Aksioneve dhe kontributeve nga 
paragrafi 2 i k[tij neni, n[ m[nyr[ p[rkat[se  zbatohen 
dispozitat e nenit 48 paragrafi 3, neni 50, neni 50-a dhe 
neni 62 paragrafi 2 dhe 3 i k[tij ligji. 

N[ paragrafin 2, i cili b[het paragraf 5, pas fjal[s 
,,kontributet'' shtohen fjal[t ,,p[rve] n[ rastet nga paragrafi 
2 i k[tij neni''. 

N[ paragrafin 3 q[ b[het paragraf 6 pas fjal[s 
,,aksionet'' shtohen fjal[t ,,edhe kontributet''.  
 

Neni 2 
Titulli para nenit 95-b ,,1. shitja e aksioneve'' fshihet. 
Neni 95-b ndryshon si vijon: 
,,Pagesa e Aksioneve dhe kontributeve mund t[ b[het 

me para t[ gatshme ose me letra me vler[, t[ l[shuara nga 
Republika e Maqedonis[''. 

 
Neni 3 

Neni 95-c ndryshon si vijon: 
,,}mimi nis[tor shit[s t[ aksioneve dhe kontributeve 

- l[nd[ e shitjes e p[rcakton K[shilli drejtues i 
Agjencis[. 

}mimi minimal fillestar i shitjes nga paragrafi 1 i k[tij 
neni [sht[ 10% nga vlera nominale e aksioneve dhe 
kontributeve n[ shoqatat, p[rve] n[ rastet kur analiza e 
parametrave ekonomike t[ shoqat[s ose  oferta dhe k[rkesa 
e aksioneve n[ tregun e organizuar t[ letrave me vler[, 
shpiejn[ n[ ]mim m[ t[ lart[ t[ tregut, p[rkat[sisht n[ 
]mim m[ t[ ul[t. 

Neni 4 
Nenet 95-], 95-d, 95-dh fshihen. 

 
Neni 5 

Titulli para nenit 95-zh ''2. Shitja e kontributeve dhe 
neni 95-zh fshihen. 

Neni 6 
N[ nenin 52 t[ Ligjit p[r plot[simin dhe ndryshimin e 

ligjit p[r tranformimin e nd[rmarrjeve me kapital shoq[ror 
("Gazeta Zyrtare e Republik[s s[ Maqedonis[" nr.25/99) 
paragrafi 1 fshihet dhe thot[: 

,,N[ rastet kur ekziston dyshimi i bazuar p[r d[mtimin 
e kapitalit shoq[ror dhe shtet[ror b[het kontroll financiar, 
kontabilist dhe juridik mbi ligjshm[rin[ e procedur[s p[r 
transformimin e nd[rmarrjeve me kapital shoq[ror dhe 
shitjes s[ aksioneve dhe kontributeve, t[ lejuara n[ baz[ t[ 
kapitalit shoq[ror dhe shtet[ror. 

Paragrafi 2 fshihet.  
N[ paragrafin 3 pas fjal[ve ,,Ministria e Financave'' 

shtohen fjal[t ,,-Drejtoria e t[ Hyrave Publike''. 
N[ paragrafin 4 fjala ,,Agjencia'' z[vend[sohet me 

fjal[t ,,Komisioni i Qeveris[ p[r privatizim''. 
Paragrafi 5 ndryshon i vijon: 
,,Gjat[ kryerjes t[ kontrollit, subjektet mbi t[ cilat 

kryhet kontrolli jan[ t[ obliguara q[ organeve kompetente 
t'ua japin n[ shikim t[r[ dokumentacionin e nevojsh[m.  

N[ paragrafin 6 fjal[t ,,Agjencia'', Prokurori publik'' 
dhe Avokati publik, n[ kompetenc[ t[ tyre'' z[vend[sohen 
me fjal[t "paraqit[sit e k[rkes[s p[r kontroll nga paragrafi 
4 i k[tij neni. 

N[ paragrafin 7 fjal[t ,,depoziti i p[rhersh[m i 
Republik[ s[ Maqedonis[, z[vend[sohen me fjal[t 
,,kapitali shoq[ror'' nd[rsa n[ fund t[ fjalis[ pika 
z[vend[ohet me presje dhe shtohen fjal[t ,,n[ pajtim me 
dispozitat ekzistuese''. 

Paragrafi 8 fshihet. 
 

Neni 7 
Aksionet dhe kontributet q[ i jan[ dh[n[ Agjencis[ dhe 

Republik[s s[ Maqedonis[ n[ baz[ t[ k[tij ligji dhe Ligjit 
p[r privatizim t[ kapitalit shtet[ror n[ nd[rmarrjet t[ cilat 
nuk do t[ shiten deri m[ 31.12.2003, i barten fondit p[r 
Sigurim Pensional dhe Invalidor. 

Fondit t[ Sigutimit Pensional dhe Invalidor i barten 
edhe Aksionet dhe kontributet me t[ cilat do t'i fitoj[ 
Republika e Maqedonis[, konform k[tij ligji, pas   dat[s  
31.03.2004. 

Aksionet nga paragrafi 1 dhe 2 i k[tij neni me dit[n e 
bartjes konvertohen n[ aksione prioritare. 

N[ rastet kur aksionet q[ i jan[ dh[n[ fondit t[ 
Sigurimit Pensional dhe Invalidor n[ baz[ t[ nenit 19 t[ 
k[tij ligji dhe Aksionet e bartura nga paragrafi 1 dhe 2 i 
k[tij neni, marrin pjes[ me m[ se 51% t[ kryegj[s[ n[ 
shoqat[, t[ nj[jtat jan[ aksione t[ r[ndomta. 

Dispozitat nga paragrafi 3 dhe 4 t[ k[tij neni zbatohen 
n[ m[nyr[ p[rkat[se edhe n[ kontributet. 

Gjat[ shitjes t[ Aksioneve p[rkat[sisht kontributeve 
q[ i jan[ dh[n[ Fondit p[r Sigurim Pensional Invalidor, 
n[ pajtim me k[t[ ligj, n[ m[nyr[ p[rkat[se zbatohen 
nenet 95-a, paragrafi 1, 5 dhe 6 dhe neni 95-c paragrafi 
1 i k[tij ligji. 

 
Neni 8 

Mjetet (objektet,  makinat dhe pajisjet tjera) t[ cilat deri 
n[ hyrjen n[ fuqi t[ k[tij ligji i jan[ bartur Agjencis[ 
konform nenit 89-a t[ k[tij ligji dhe Ligjit p[r lejimin e 
mjeteve afariste nga ana e nd[rmarrjeve n[ t[ cilat 
Republika e Maqedonis[ dhe Agjencia e Republik[s s[ 
Maqedonis[ p[r privatizim kan[  Aksione dhe kontribute t[ 
cilat nuk do t[ shiten, ose n[ m[nyr[ tjet[r nuk [sht[ 
disponuar me t[ nj[jtat konform nenit 89-a t[ k[tij ligji deri 
m[ 31.12.2003 i barten Nd[rmarrjes Publike p[r 
ekonomizim me lokal banesor dhe afarist t[ Republik[s s[ 
Maqedonis[. 

T[ drejtat, obligimet dhe kompetencat e Agjencis[, t[ 
p[rcaktuara n[ nenin 89-a t[ k[tij ligji dhe Ligjit p[r 
lejimin e mjeteve Afariste nga ana e nd[rmarrjeve n[ t[ 
cilat Republika e Maqedonis[ dhe Agjencia e Republik[s 
s[ Maqedonis[ p[r privatizim kan[ aksione dhe kontribute, 
pas dat[s 31.12.2003 kalojn[ n[ Nd[rmarrjen Publike p[r 
Ekonomizim me lokal banesor dhe  afarsit t[ Republik[s s[ 
Maqedonis[. 

 
Neni 9 

Kompetencat e Agjencis[ q[ kan[ t[ b[jn[ me 
p[rcjelljen e obligimeve t[ pages[s n[ baz[ t[ 
Marr[veshjeve t[ lidhura n[ procedur[n e 
transformimit t[ nd[rmarrjeve me kapital shoq[ror, 
p[rkat[sisht t[ marr[veshjeve p[r shitje t[ aksioneve 
dhe kontributeve t[ l[shuara n[ baz[ t[ kapitalit 
shoq[ror dhe shtet[ror pas dat[s 31.03.2004 kalojn[ n[ 
Ministrin[ e Financave. 
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Neni 10 
Pajisja, inventari dhe dokumentacioni i Agjencis[, 

lidhur me pun[t nga neni 7,8 dhe 9 t[ k[tij ligji, barten n[ 
Fondin p[r Sigurim Pensional dhe Invalidor i Maqedonis[, 
Nd[rmarrjen Publike p[r Ekonomizim me Lokal Banesor 
dhe Afarist t[ Republik[s s[ Maqedonis[ dhe Ministrin[ e 
Financave. 
 

Neni 11 
Kompetencat, t[ drejtat dhe  obligimet e Agjencis[, t[ 

p[rcaktuara me k[t[ ligj t[ cilat nuk barten p[rkat[sisht nuk 
kalojn[ n[ subjektet nga neni 7,8 dhe 9 t[ k[tij ligji, pas 
dat[s 31.03.2004 kalojn[ n[ Ministrin[ e Ekonomis[. 

Pasuria, pajisja  inventari, arkivi dhe dokumentacioni 
tjet[r i Agjencis[ lidhur me kompetencat, t[ drejtat dhe 
obligimet nga paragrafi 1 i k[tij neni barten n[ Ministrin[ e 
Ekonomis[. 

 
Neni 12 

T[ pun[suarit n[ Agjenci e marrin Fondin p[r Sigurim 
Pensional dhe Invalidor t[ Maqedonis[, Nd[rmarrjen 
Publike p[r Ekonomizim me Lokal Banesor dhe Afarist t[ 
Republik[s s[ Maqedonis[, Ministrin[ e Financave dhe 
Ministrin[ e Ekonomis[ n[ pajtim me aktet p[r 
sistematizimin e pun[ve dhe detyrave. 

 
Neni 13 

P[r bartjen e aksioneve dhe kontributeve, mjeteve 
(objekteve, makinave dhe pajisjeve t[ tjera) pasurin[ tjet[r, 
pajisjen, mjetet p[r pun[, mjetet monetare, arkivin dhe 
dokumentacionin dhe p[r nd[rmarrjen dhe vendosjen e t[ 
pun[suarve t[ Agjencis[, Qeveria e Republik[s s[ 
Maqedonis[ formon komision. 

Komisioni nga paragrafi 1 i k[tij neni formohet nga 
p[rfaq[sues t[: Agjencis[, Ministris[ s[ Financave, 
Ministris[ s[ Ekonomis[, Ministris[ t[ Transportit dhe 
Lidhjeve, Fondit p[r Sigurim Pensional dhe Invalidor t[ 
Maqedonis[ dhe t[ Nd[rmarrjes Publike p[r  Ekonomizim 
me lokal banesor dhe afarist t[ Republik[s s[ Maqedonis[. 

Komisioni nga paragrafi 1 i k[tij neni p[rpilon bilansin 
e ndarjes t[ Agjencis[ dhe jep mendim p[r vendosjen e t[ 
pun[suarve n[ subjektet nga neni 12 i k[tij ligji. 

Qeveria e Republik[s s[ Maqedonis[ bilansin 
p[rfundimtar t[ ndarjes  e p[rcakton m[ s[ voni deri m[ 
31.03.2004. 

 
Neni 14 

Procedura p[r shitjen e kontributeve sipas apelit publik 
p[r grumbullimin e ofertave, sipas t[ cilave [sht[ b[r[ 
hapja publike e ofertave deri n[ hyrje n[ fuqi t[ k[tij ligji, 
vazhdon sipas dispozitave t[ nenit 50 dhe 550-a t[ k[tij 
ligji. 

Ndaj nd[rmarrjeve t[ cilat deri m[ 31.03.2004 nuk do 
ta fillojn[ procedur[n  p[r transformimin e tyre, zbatohet 
likuidimi n[ pajtim me Ligjin p[r shoqata tregtare. 

 
Neni 15 

Mbetja nga masa falimentuese nga neni 86 i k[tij   ligji, 
pas dat[s 31.03.2004 u bartet subjekteve nga neni 7,8,9 dhe 
11 t[ k[tij ligji. 

 
Neni 16 

Agjencia p[r privatizim pas dat[s 31.03.2004 pushon 
nga puna. 
 

Neni 17 
Me dit[n e hyrjes n[ fuqi t[ k[tij ligji pushon t[  vlej[ 

neni 9 paragrafi 1,2,3  dhe 4 i nenit 11 t[ Ligjit p[r 
privatizim t[ nd[rmarrjeve me  kapital shtet[ror ("Gazeta 
Zyrtare e Republik[s s[ Maqedonis[ nr. 37/96, 25/99, 
81/99, 49/2000 dhe 6/2002. 
 

Neni 18 
 Ky ligj hyn n[ fuqi dit[n  e  tet[ nga dita e shpalljes n[ 

,,Gazet[n Zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis[''. 

729. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САНАЦИЈА И РЕ-
КОНСТРУКЦИЈА НА ДЕЛ ОД БАНКИТЕ  

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
Се прогласува Законот за дополнување на Законот 

за санација и реконструкција на дел од банките во Ре-
публика Македонија, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 17 април 2003 година. 
 
 Бр. 07-1810/1     Претседател 

17 април 2003 година     на Република Македонија, 
           Скопје        Борис Трајковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

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

 
З А К О Н 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САНАЦИ-
ЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДЕЛ ОД БАНКИТЕ 

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Законот за санација и реконструкција на дел од 

банките во Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� број 14/95 и 17/96) во членот 11 
по став 3 се додаваат два нови става 4 и 5 кои гласат: 

�Кога се врши продажба на акции и удели согласно 
со Законот за трансформација на претпријатијата со оп-
штествен капитал, во друштво во кои Агенцијата има 
побарувања, истовремено да се понудат на продажба и 
побарувањата на Агенцијата во тие друштва. 
На продажбата на побарувањата од став 4 на овој 

член соодветно се применуваат одредбите од Законот за 
трансформација на претпријатијата со општествен капи-
тал.� 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

___________ 
 

L I G J I 
P{R PLOT{SIMIN E LIGJIT P{R SANIMIN DHE 

RIKONSTRUIMIN E NJ{ PJESE T{ BANKAVE N{ 
REPUBLIK{N E MAQEDONIS{ 

 
Neni 1 

N[ Ligjin p[r sanimin dhe  rikonstruimin e nj[ pjese t[ 
bankave n[ Republik[n e Maqedonis[ (''Gazeta Zyrtare e 
Republik[s s[ Maqedonis['' nr.14/95 dhe 17/96 n[ nenin 11 
pas paragrafit 3 shtohen dy paragraf[ t[ rinj 4 dhe 5, si 
vijon: 

''Kur b[het shitja e aksioneve dhe kontributeve n[ 
pajtim me ligjin p[r transformimin e nd[rmarrjeve me 
kapital shoq[ror, n[ shoqatat n[ t[ cilat Agjencia ka 
k[rkesa, nj[koh[sisht t[ ofrohen p[r shitje edhe k[rkesat e 
agjencis[ n[ ato shoqata. 

N[ shitjen e  k[rkesave nga paragrafi 4 i k[tij neni, n[ 
m[nyr[ p[rkat[se zbatohen dispozitat e ligjit p[r 
transformimin e nd[rmarrjeve me kapital shoq[ror''. 

 
Neni 2 

Ky ligj hyn n[ fuqi dit[n e tet[ nga dita e shpalljes n[ 
,,Gazet[n Zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis[''. 
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730. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ 
 
 Се прогласува Законот за дополнување на Законот 

за здравственото осигурување,  
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 17 април 2003 година. 
 
 Бр. 07-1818/1                  Претседател 

17 април 2003 година      на Република Македонија,  
     Скопје        Борис Трајковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

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

 
З А К О Н 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Член 1 

Во Законот за здравственото осигурување (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 25/2000, 
96/2000, 50/2001 и 11/2002) во членот 34 став 1 по али-
нејата 1 се додава нова алинеја 2, која гласи: 

�- децата со посебни потреби, според прописите за 
социјална заштита;� 
Алинеите 2, 3 и 4 стануваат алинеи 3, 4 и 5. 
 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

___________ 
 

LIGJI 
P{R PLOT{SIMIN E LIGJIT P{R SIGURIM 

SH{NDET{SOR 
 

Neni 1 
N[ ligjin p[r sigurimin sh[ndet[sor (,,Gazeta Zyrtare e 

Republik[s s[ Maqedonis[ nr.25/2000, 96/2000, 50/2001, 
dhe 11/2002) n[ nenin 34 paragrafi 1, pas alines[ 1    
shtohet alineja e re 2 si vijon: 

,,-f[mij[t me nevoja specifike, sipas dispozitave p[r 
mbrojtje sociale;'' 

Alinet[ 2,3 dhe 4 b[hen aline 3,4 dhe 5. 
 

Neni 2 
Ky ligj hyn n[ fuqi dit[n e tet[ nga dita e shpalljes n[ 

,,Gazet[n Zyrtare t[ Republik[s [ Maqedonis[''. 
___________ 

731. 
Врз основа на член 2, став 3 од Законот за издавање на 

обврзници на Република Македонија за денационализација 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 37/2002), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 21.04.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВТОРА ЕМИ-
СИЈА НА ОБВРЗНИЦИ ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА 

 
1. Во Одлуката за Втора емисија на обврзници за дена-

ционализација (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 9/2003 и 14/2003), во точка 1 бројот �38.100.000,00 
ЕВРА� се заменува со бројот �39.000.000,00�. 

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

 
 Бр. 23-1186/2                     Претседател на Владата 

21 април 2003 година             на Република Македонија, 
      Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
732. 
Врз основа на член 15, став 2 од Законот за Фондот за 

осигурување на депозити (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 63/2000), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 21.04.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗ-
МЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ 
НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ 

 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката за изменување и дополнување на 
Статутот на Фондот за осигурување на депозити бр. 
02-115/1 од 31.03.2003 година, донесена од Управниот 
одбор на Фондот за осигурување на депозити  на сед-
ницата одржана на 31.03.2003 година. 

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

 
 Бр. 23-1733/2                     Претседател на Владата 

21 април 2003 година             на Република Македонија, 
      Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
733. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 25/2002) 
и член 86 од Законот за минералните суровини (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 18/99 и 
29/2002), Владата на Република Македонија,на седни-
цата одржана на 21 април 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА EKСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА-МИНЕРАЛНА 
ВОДА И ГАС CO2 НА ДОО ТЕХНО ТРЕЈД БИТОЛА 
НА ЛОКАЛИТЕТОТ МЕЃУ СЕЛАТА ГЕРМИЈАН И  

КРЕМЕНИЦА, БИТОЛСКО 
 
1. На ДОО ТЕХНО ТРЕЈД Битола се дава концесија 

за експлоатација на минералната суровина-минерална 
вода и гас СО2 на локалитетот меѓу селата Гермијан и 
Кременица, Битолско, со површина на простор на експ-
лоатационото поле за концесија за експлоатација дефи-
ниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а 
точките дефинирани со координати како е дадено во 
табелава, и тоа:  

 
ТОЧКА КООРДИНАТА-Х КООРДИНАТА-У 
Т-1 4.530.250,00 7.542.250,00 
Т-2 4.531.250,00 7.542.250,00 
Т-3 4.531.250,00 7.543.250,00 
Т-4 4.530.250,00 7.543.250,00 

 
Површината на просторот на експлоатационото по-

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

на оваа одлука, како и времетраењето на даденото зем-
јиште ќе се определат во Договорот за концесија сог-
ласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми и висината на надоместокот за концесии за 
вршење детални геолошки истражувања и експлоата-
ција на минерални суровини (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 22/03). 
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4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија. 

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

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

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

 
 Бр. 23-1900/1                     Претседател на Владата      

21 април 2003 година             на Република Македонија, 
           Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
734. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 25/2002) 
и член 86 од Законот за минералните суровини (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 18/99 и 
29/2002), Владата на Република Македонија,на седни-
цата одржана на 21 април 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА EKСПЛОАТАЦИЈА НА 
МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА-ДИАБАЗ НА ПРЕТПРИ-
ЈАТИЕТО АДГ МАВРОВО, СКОПЈЕ, НА ЛОКАЛИТЕ-
ТОТ КАЈ С. ЃОПЧЕЛИ, ВО АТАРОТ НА ОПШТИНА  

СТАР ДОЈРАН 
 
1. На Претпријатието АДГ МАВРОВО, Скопје, се 

дава концесија за експлоатација на минералната суро-
вина-диабаз на Претпријатието АДГ МАВРОВО, Скоп-
је, на локалитетот кај с. Ѓопчели, во атарот на општина 
Стар Дојран со површина на простор на експлоатацио-
ното поле за концесија за експлоатација дефиниран со 
точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките 
дефинирани со координати како е дадено во табелава, 
и тоа:  

 
ТОЧКА КООРДИНАТА-Х КООРДИНАТА-У 
А 4.570.600,00 7.639.820,00 
Б 4.570.600,00 7.539.250,00 
В 4.569.480,00 7.639.250,00 
Г 4.569.480,00 7.639.820,00 

 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува Р=0,28km2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, како и времетраењето на даденото зем-
јиште ќе се определат во Договорот за концесија сог-
ласно Законот за минералните суровини. 

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

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

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

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

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

 
 Бр. 23-1903/1                     Претседател на Владата      

21 април 2003 година             на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

735. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
21.04.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА НЕДВИЖНИ СРЕДСТВА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се врши отуѓување на недвижни 

средства, сопственост на Република Македонија, и тоа: 
1. Касарна �Даме Груев�-Крива Паланка, лоцирана 

на К.П. број 3967, КО Крива Паланка, евидентирана во 
поседовен лист број 6273 со вкупна површина (повр-
шина под објекти и слободно земјиште) од 24.595м2. 
Број на објекти 19 со вкупна нето површина од 2657м2. 

2. Касарна �Ново Село�-Струмица, лоцирана на 
К.П. број 6988, КО Ново Село, евидентирана во посе-
довен лист број 672, со вкупна површина (површина 
под објекти и слободно земјиште) од 11.511 м2. Број на 
објекти 8 со нето површина од 1195 м2. 

3. Касарна �Јосиф Јосифовски Свештарот�-Гевгели-
ја, лоцирана на К.П. бр. 2983 (919240), К.П. број 2984 
(414м2), К.П. број 4252/1 (45.793м2), К.П. број 4252/2 
(800м2), КО Гевгелија, евидентирана во поседовен лист 
број 865 со вкупна површина (површина под објекти 
слободно земјиште) од 138.931м2. Број на објекти 28 со 
вкупна нето површина од 37.096м2, и тоа: 

- за отуѓување, земјиште со површина од 123.931м2 
и 22 објекта со вкупна нето површина од 35.697м2;  

- за потребите на Министерството за одбрана-Одде-
ление за одбрана Гевгелија, остануваат 6 објекти со 
вкупна нето површина од 1399м2 и земјиште со вкупна 
површина (површина под објекти слободно земјиште) 
од 15.000м2;  

- објектите од касарната �Јосиф Јосифовски Све-
штарот�-Гевгелија означени во ситуација со броевите: 
16, 17, 18, 19, 20 и 64 остануваат на користење на Ми-
нистерството за одбрана за потребите на Одделението 
за одбрана Гевгелија. 

4. Дом на АРМ-Крива Паланка, лоциран на К.П. 
број 2126, КО Крива Паланка, евидентиран во поседо-
вен лист бр. 1576 со вкупна површина (површина под 
објектот и дворно место) од 1353м2. Објектот е со нето 
површина од 156,27м2. 

5. Дом на АРМ-Велес, лоциран на К.П. број 1846, 
КО Велес, евидентиран во поседовен лист број 8219, со 
вкупна површина (површина под објектот и дворно ме-
сто) од 2663м2. Објектот е со нето површина од 407м2. 

 
Член 2 

Отуѓувањето на недвижните средства од член 1 на 
оваа одлука да се изврши по пат на јавно наддавање. 
Ако и по повторното јавно наддавање недвижно-

стите не се отуѓат, отуѓувањето да се изврши со непо-
средно спогодување со заинтересирани правни и фи-
зички лица. 
Почетната цена за јавното наддавање претставува 

вредноста утврдена со процена извршена од Јавното 
претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија, односно од Агенци-
јата за приватизација на Република Македонија. 

 
Член 3 

Се задолжува јавното претпријатие за стопанисува-
ње со станбен и деловен простор, во соработка со Ми-
нистерството за одбрана да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

Средствата добиени од продажбата на недвижните 
средства од член 1 на оваа одлука да се уплатат на сме-
тка на Буџетот на Република Македонија, а да се наме-
нат за изградба и одржување на станбениот фонд на 
Министерството за одбрана. 
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Член 5 
Договорите за продажба на недвижните средства од 

член 1 на оваа одлука со правните и физичките лица ќе 
ги склучи министерот за финансии.  

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
 Бр. 23-2086/1                     Претседател на Владата      

21 април 2003 година             на Република Македонија, 
           Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
736. 
Комисијата за хартии од вредност постапувајќи по 

Барањето за измена и продолжување на рок за реализа-
ција на деветтата емисија на акции Бр.03-1071 од 
13.02.2003 година на Балканска Банка АД Скопје, врз 
основа на член 50 од Законот за хартии од вредност 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 63/00, 
103/00, 34/01, 4/02 и 37/02), а во врска со член 216 од 
Законот за општата управна постапка, на својата седни-
ца одржана на 18.04.2003 година, го донесе следното 

 
Д О П О Л Н И Т Е Л Н О   Р Е Ш Е Н И Е   

Се уважува делот од Барањето Бр.03-1071 од 13.02.2003 
година на Балканска Банка АД Скопје за измена на минимал-
ниот број на акции кои можат да се запишат и уплатат од де-
веттата емисија на акции од заинтересирани купувачи и: 

1. Се дава согласност на Балканска Банка АД Скопје за 
измена на условите за реализација на деветтата емисија на 
акции со што минималниот број на акции кои можат да се 
запишат и уплатат од деветтата емисија на акции од заинте-
ресирани купувачи изнесува 100 акции, на начин и под ус-
лови согласно Одлуката УО бр. 02-426 од 21.01.2003 годи-
на за измена на Одлуката бр. 02-2539/11 од 29.05.2002 го-
дина за зголемување на акционерскиот капитал на Балкан-
ска Банка АД Скопје со издавање акции од деветта емисија 
и Одлуката на Управниот одбор на Банката бр. 02-4250 од 
23.09.2002 година за измена и дополнување на Одлуката 
бр. 02-2539/11 од 29.05.2002 година. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ja објави измената 
на текстот на јавниот повик во поглед на минималниот 
број на акции кои можат да се запишат и уплатат од де-
веттата емисија на акции од заинтересирани купувачи, 
во најмалку еден дневен весник во рок од три дена од 
денот на приемот на ова решение, и за тоа да ја извести 
Комисијата за хартии од вредност. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето и истото ќе се објави во �Службен весник на 
епублика Македонија�. Р 

  Бр. 07-1766/11-2002    Комисија за хартии од вредност 
18 април 2003 година                    Претседател, 
           Скопје                  проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
737. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 70/92), на седницата одржана на 2 април 2003 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се укинуваат членовите: 34 и 35 од Законот за 

стопанските комори (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 54/2002). 

2. Се укинува времената мерка за запирање од извр-
шување на поединечните акти и дејствија донесени, од-
носно преземени врз основа на оспорениот закон. 

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

4. Уставниот суд на Република Македонија по ини-
цијативите на Стопанската комора на Македонија, По-
стојаниот избран суд - Арбитража при Стопанската ко-
мора на Македонија и Синдикалната организација при 
Стопанската комора на Македонија, поведе постапка за 
оценување уставноста на членовите 34 и 35 од законот 
означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што основа-
но се постави прашањето за нивната согласност со 
Уставот на Република Македонија. 

5. Судот на седницата утврди дека согласно став 1 
на член 34 од Законот, Владата на Република Македо-
нија во рок од 30 дена по влегувањето во сила на овој 
закон ќе формира комисија, која ќе го утврди вкупниот 
имот со кој располага Стопанската комора на Македо-
нија. Притоа, комисијата ќе ја утврди одделно вредно-
ста и висината на државниот имот со кој располага 
Стопанската комора на Македонија, како и вредноста и 
висината на останатиот имот со кој располага Стопан-
ската комора на Македонија. 
Во ставот 2 на овој член од Законот е предвидено 

дека имотот за кој ќе се утврди дека е во сопственост 
на Стопанската комора на Македонија, ќе се пренесе на 
новонастанатите комори, а останатиот имот останува 
во сопственост на Република Македонија. 
Согласно ставот 3 на овој член од Законот сразмер-

но на пренесениот имот од став 2 на овој член, новоос-
нованата комора презема дел од вработените од Сто-
панската комора на Македонија. 
Исто така, Судот утврди дека согласно членот 35 

став 1 од Законот, коморите кои ќе се конституираат во 
рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на 
овој закон, ќе учествуваат во распределбата на имотот 
според членот 34 став 2 на овој закон. 
Според ставот 2 на овој член од Законот, до консти-

туирањето на коморите од ставот 1 на овој член, Сто-
панската комора на Македонија продолжува да работи. 

6. Оспорените одредби од членовите 34 и 35 од За-
конот спаѓаат во главата на преодните и завршните 
одредби, кои имаат временски карактер и кои, како та-
кви, го уредуваат начинот како ќе се изврши премин од 
постоечките на новите правни норми. 
Во тој контекст, членот 34 од Законот кој предвиду-

ва формирање на комисија (од страна на Владата) која 
ќе го утврди вкупниот имот; ќе ја утврди одделно вред-
носта и висината на државниот имот со кој располага 
Комората, како и вредноста и висината на останатиот 
имот со кој таа располага, според Судот отвора низа 
прашања во врска со повреда на правото на сопстве-
ност; за критериумите според кои Владата ќе ги опре-
делува членовите на оваа комисија и за критериумите 
според кои ќе се утврдува вредноста и поделбата на 
имотот на Комората. 
Имено, познато е дека Комората е правно лице кое, 

како такво, има имот што е негова сопственост и не мо-
же никој друг да располага со тој имот. Како правно 
лице, Комората влегла во низа деловни односи, поради 
што според Судот неопходно е прво да се поведе по-
стапка за ликвидација, па дури потоа да се врши рас-
пределба на останатиот имот. 
Со други зборови, според оценката на Судот, во 

членот 34 од Законот се занемарени правилата за пре-
станок на правното лице, па во тој контекст се отвора 
прашањето за распределба на ликвидационата маса ко-
ја, според законот, треба да им припадне на членовите 
на Комората. 
Во спротивно, како што е во случајов, Судот оцени 

дека се повредува принципот на владеење на правото, 
што е загарантиран со Уставот. 
Во однос на имотот на Комората, Судот оцени дека 

таа функционира врз принципот на самоорганизација и 
саморегулација, од причина што Комората никогаш не 
била врзана за буџетот на државата. 
Во конкретниов случај, целокупниот имот на Комо-

рата е стекнат од активностите и придонесите на сто-
панските субјекти зачленети во неа кои вршеле уплата 
на коморски придонес. 
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Од тие причини, според Судот, Владата на Репуб-

лика Македонија нема правен основ да располага со 
него. Ова дотолку повеќе што не е во прашање ниту ја-
вен интерес утврден со закон. 
Исто така, во ставот 2 на членот 34 од Законот 

отсуствува одредба според која во Комисијата ќе се 
вклучат луѓе од Комората кои ќе го оценат имотот по 
паритетна основа, при што ќе се имаат предвид сите 
досегашни асоцијации и членки на комората со чие фи-
нансирање нејзиниот имот е зголемуван. 
За Судот е неспорно дека Комората беше финанси-

рана од сите правни субјекти што вршат стопански деј-
ности, па според тоа Владата не може да биде овласте-
на во улога на врховен арбитер, така создадениот имот, 
да го распределува на правни и физички лица што ќе 
одлучат да формираат комора. 
Што се однесува до ставот 3 на член 34 од Законот, 

според кој сразмерно на пренесениот имот, новоосно-
ваната комора презема дел од вработените во Стопан-
ската комора, Судот оцени дека ваквото решение е не-
целосно и непрецизно. 
Имено, според оценката на Судот, Законот би тре-

бало, за решавање на статусот на вработените во Комо-
рата, да упатува на решенијата содржани во Законот за 
работните односи или, пак, да се предвиди работниот 
однос во стручната служба на Стопанската комора на 
Македонија да се трансформира во работен однос во 
стручните служби на стопанските комори основани со 
овој закон, а распоредувањето да се изврши соодветно 
на работните задачи што секој вработен ги вршел на 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 
Од тие причини, Судот оцени дека членот 34 е не-

согласен со Уставот на Република Македонија. 
Во однос на членот 35 од Законот Судот оцени дека 

истиот е несогласен со Уставот од причина што е су-
штински поврзан со членот 34 од Законот, односно со-
држи решение според кое коморите, кои ќе се консти-
туираат во рок од три месеци од денот на влегувањето 
во сила на овој закон, ќе учествуваат во распределбата 
на имотот според членот 34 став 2 на овој закон. 

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точките 1 и 2 од оваа одлука. 
Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседа-

телот 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, Бесим Селими и д-р 
Јосиф Талевски. 

 
    У. бр. 131/2002                          Претседател 
2 април 2003 година      на Уставниот суд на Република  

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

___________ 
738. 
Врз основа на точка 3 став 2 од Одлуката за задол-

жителна резерва на банките во девизи (�Службен вес-
ник на РМ� бр. 19/03) и член 69, став 1 од Законот за 
Народна банка (�Службен весник на РМ� бр.3/02), гу-
вернерот на Народна банка на Република Македонија 
на 24.04.2003 година, донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ ВО ДЕВИЗИ 

 
1. Согласно Одлуката за задолжителна резерва на 

банките во девизи (�Службен весник на РМ� бр.19/03), 
обврска за пресметување и издвојување на задолжител-
на резерва имаат банките во Република Македонија 
кои од Народна банка на Република Македонија (во на-
тамошниот текст: Народна банка) се овластени за вр-
шење на девизно валутни работи во земјата и платен 
промет и кредитни работи со странство (во натамошни-
от текст: банки). 

2. Основата за пресметка на задолжителна резерва 
се состои од девизни извори на средства согласно Ме-
тодологијата за пресметка на основата за задолжител-
ната резерва на банките во девизи која е составен дел 
на ова упатство.  

3. Пресметката на задолжителната резерва во деви-
зи банките ја составуваат на Извештај за пресметка на 
обврската за задолжителната резерва на банките во де-
визи - Образец ЗРД (Прилог 1).  
Во дел I од Образецот ЗРД банките се должни да го 

внесат просекот на дневните состојби на сметките кој 
претставува основа за пресметка на обврската за задол-
жителна резерва во девизи. 
Просекот на дневните сосотојби на сметките се 

пресметува на тој начин што се собираат состојбите на 
сметките за секој календарски ден во пооделни валути 
од претходниот месец и добиениот збир се дели со ка-
лендарскиот број на денови. Вака добиените просеци 
на состојбите на сметките пресметани во одделни валу-
ти, се искажуваат во денари и во евра со примена на 
средниот курс на Народна банка кој важи на последни-
от ден на пресметката, односно последниот календар-
ски ден во месецот. 
Во дел II од Образецот ЗРД банките ја внесуваат ос-

новата за пресметка на задолжителна резерва во деви-
зи. Основата се пресметува како збир од просечните 
дневни состојби на пооделните сметки искажани во де-
нари и евра во дел I. 
Во дел III од Образецот ЗРД се внесува  обврската 

за издвојување на задолжителна резерва на банките во 
девизи за тековниот период. Обврската се пресметува 
со примена на пропишаната стапка согласно точка 5 од 
Одлуката за задолжителна резерва на банките во деви-
зи врз утврдената основа од дел II (во денари и евра). 
Во дел IV од Образецот ЗРД се внесува обврската 

за издвојување на задолжителна резерва во девизи од 
претходниот период која се споредува со обврската за 
издвојување во тековниот период - дел V. Доколку раз-
ликата помеѓу тековната и претходната обврска за изд-
војување на задолжителна резерва во девизи, искажана 
во дел V е позитивна, банката има обврска да изврши 
доплата на нето износот. Доколку разликата е негатив-
на, Народна банка има обврска да изврши враќање на 
нето износот. Доплатата, односно враќањето на нето 
износот се врши во евра. 
Банките се должни да ја достават пресметката на 

обврската за задолжителна резерва во девизи за прет-
ходниот месец најдоцна до 10-ти во месецот до Народ-
на банка - Дирекција за централно банкарски операции.  

4. Банките се должни износот на пресметаната  задол-
жителна резерва да го трансферираат во евра на сметката 
на Народна Банка кај Deutsche Bundesbank Frankfurt. 
Банките се должни до Народна банка да достават ин-

струкции за реализација на трансферите на девизните 
средства по основ на враќање на разликата помеѓу изд-
воената со претходната пресметка и пресметаната задол-
жителна резерва во девизи согласно последната пресме-
тка. Инструкциите за реализација на трансферите треба 
да бидат доставени до Народна банка, Дирекција за де-
визни резерви и операции на девизниот пазар, најдоцна 
до денот на првото издвојување на обврската за задол-
жителна резерва во девизи. Доколку настанат промени 
на претходно доставените инструкции, банките се долж-
ни благовремено да достават нови инструкции за реали-
зација на трансферите на девизни средства.  
При реализацијата на трансферите ќе се постапува 

согласно дел VI  Меѓубанкарски односи, точка 147 од 
Упатството за платен промет со странство. 

5. Средствата од точка 3 став 5 од ова упатство тре-
ба да бидат одобрени со валута 11-ти во тековниот ме-
сец и се одржуваат на фиксно ниво до 10-ти во наред-
ниот месец. 
Доколку 11-ти е неработен ден, при што не е возмо-

жен трансфер на средства во евра преку сметки во 
странство, реализацијата на трансферот се врши првиот 
работен ден, кој воедно се смета за прв ден во периодот 
на одржување на задолжителната резерва во девизи. 
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6. На издвоените средства во задолжителна резерва 
во девизи, во висина на обврската Народна банка плаќа 
надомест.  
Висината на надоместот е идентична на просечно ос-

тварената камата на пласираните средства во Deutsche 
Bundesbank Frankfurt од страна на Народна банка. 
Плаќањето на надоместот се врши првиот работен 

ден по завршување на периодот на одржување на обвр-
ската за задолжителна резерва во девизи, со одобрува-
ње на износот на надомест според инструкциите даде-
ни во точка 4 став 2 од ова упатство. 

7.  Затезната камата согласно точка 10 од Одлуката 
за задолжителна резерва на банките во девизи се плаќа 
во денари, првиот работен ден од настанување на обвр-
ската за плаќање на затезна камата.  

8. Ова упатство влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 01.05.2003 година. 

 
        У.бр. 1422             Гувернер,  
24 април 2003 година  Љубе Трпески, с.р. 
           Скопје 
 

МЕТОДОЛОГИЈА 
 за пресметка на основата за задолжителна резерва  

на банките во девизи 
 
7010 Тековни сметки на странски банки во странска 

валута 
7019 Посебни сметки на странски банки во стран-

ска валута 
7040 Девизни лоро покриени акредитиви 
7041 Девизни лоро покриени гаранции 
7060 Покритија по чекови и кредитни писма во 

странска валута 
7080 Тековни сметки на нерезиденти-нефинансиски 

правни лица 
7081 Тековни сметки на странски амбасади и други 

дипломатски претставништва 
7085 Тековни сметки на нерезиденти-други финан-

сиски институции 
7086 Тековни сметки на нерезиденти-други правни 

лица 
7087 Тековни сметки на нерезиденти-физички лица 
7088 Посебни сметки на нерезиденти-нефинанси-

ски правни лица 
7089 Посебни сметки на нерезиденти-други финан-

сиски институции 
7100 Тековни сметки на нефинансиски правни лица 

во странска валута 
7105 Тековни сметки на други финансиски инсти-

туции во странска валута 
7121 Посебни тековни сметки на овластени менува-

чи во странска валута 
7122 Посебни тековни сметки на правни лица овла-

стени за трансфер на пари во странска валута 
7123 Посебни тековни сметки на правни лица овла-

стени приредувачи на игри на среќа 
7199 Други средства на правни лица во странска ва-

лута 
7211 Тековни сметки во странска валута на локално 

ниво на државата 
7260 Сметки во странска валута на други правни 

лица-непрофитни институции 
7270 Тековни сметки во странска валута на само-

стојни вршители на дејност со личен труд 
7271 Штедни влогови по видување во странска ва-

лута на население 
7272 Тековни сметки во странска валута на населе-

ние 
7310 Издадени комерцијални записи во странска ва-

лута 
7311 Издадени сертификати за депозит во странска 

валута 
7312 Издадени обврзници за депозит во странска 

валута 

7380 Други краткорочни депозити и други обврски 
во странска валута 

7400 Краткорочно орочени депозити во странска 
валута на нефинансиски правни лица до еден месец 

7401 Краткорочно орочени депозити во странска 
валута на нефинансиски правни лица до три месеци 

7402 Краткорочно орочени депозити во странска 
валута на нефинансиски правни лица до шест месеци 

7403 Краткорочно орочени депозити во странска 
валута на нефинансиски правни лица до една година 

7460 Краткорочно орочени депозити во странска 
валута на други правни лица-непрофитни институции 
до еден месец 

7461 Краткорочно орочени депозити во странска 
валута на други правни лица-непрофитни институции 
до три месеци 

7462 Краткорочно орочени депозити во странска 
валута на други правни лица-непрофитни институции 
до шест месеци 

7463 Краткорочно орочени депозити во странска 
валута на други правни лица-непрофитни институции 
до една година 

7470 Краткорочно орочени депозити во странска 
валута на население до еден месец 

7471 Краткорочно орочени депозити во странска 
валута на население до три месеци 

7472 Краткорочно орочени депозити во странска 
валута на население до шест месеци 

7473 Краткорочно орочени депозити во странска 
валута на население до една година 

7480 Краткорочно орочени депозити во странска 
валута на нерезиденти до еден месец 

7481 Краткорочно орочени депозити во странска 
валута на нерезиденти до три месеци 

7482 Краткорочно орочени депозити во странска 
валута на нерезиденти до шест месеци 

7483 Краткорочно орочени депозити во странска 
валута на нерезиденти до една година 

7521 Краткорочни кредити од странски банки и 
други финансиски институции во странска валута за 
сметка на банката 

7529* Достасани, а неизмирени краткорочни креди-
ти од странски банки и други финансиски институции 
во странска валута 

7540 Краткорочни кредити од други нерезиденти во 
странска валута 

7549 Достасани, а неизмирени краткорочни кредити 
од други нерезиденти во странска валута 

7600 Долгорочно орочени депозити во странска ва-
лута на нефинансиски правни лица 

7610 Долгорочно орочени депозити во странска ва-
лута на локално ниво на државата 

7660 Долгорочно орочени депозити во странска ва-
лута на други коминтенти 

7670 Долгорочно орочени депозити во странска ва-
лута на население 

7680 Долгорочно орочени депозити во странска ва-
лута на нерезиденти 

7721 Долгорочни кредити од странски банки и дру-
ги финансиски институции во странска валута за сме-
тка на банката 

7729* Достасани, а неизмирени долгорочни креди-
ти од странски банки и други финансиски институции 
во странска валута 

7740 Долгорочни кредити од други нерезиденти во 
странска валута 

7749 Достасани, а неизмирени долгорочни кредити 
од други нерезиденти во странска валута 

 
Скопје, 24.04.2003 година 
 

* На сметка 7529 - Достасани, а неизмирени краткорочни кредити 
од странски банки и други финансиски институции во странска 
валута и сметка 7729 - Достасани, а неизмирени долгорочни кре-
дити од странски банки и други финансиски институции во 
странска валута се вклучува само за делот на достасани, а неиз-
мирени кредити за сметка на банката, кои произлегуваат од сме-
тка 7521 и сметка 7721. 
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Прилог 1               Образец ЗРД 
_____________ 
Име на банката 
_____________ 
Седиште 

 
И З В Е Ш Т А Ј 

за пресметка на обврската за задолжителна резерва 
на банките во девизи за ________ 2003 година 
 
 

I. Просечна дневна состојба на сметките 
 Опис Во денари Во евра 

7010 Тековни сметки на странски 
банки во странска валута 

  

7019 Посебни сметки на странски 
банки во странска валута 

  

7040 Девизни лоро покриени акре-
дитиви 

  

7041 Девизни лоро покриени га-
ранции 

  

7060 Покритија по чекови и кредит-
ни писма во странска валута 

  

7080 Тековни сметки на нерезиден-
ти-нефинансиски правни лица 

  

7081 Тековни сметки на странски 
амбасади и други дипломат-
ски претставништва 

  

7085 Тековни сметки на нерези-
денти-други финансиски ин-
ституции 

  

7086 Тековни сметки на нерези-
денти-други правни лица 

  

7087 Тековни сметки на нерези-
денти - физички лица 

  

7088 Посебни сметки на нерезиден-
ти-нефинансиски правни лица 

  

7089 Посебни сметки на нерези-
денти-други финансиски ин-
ституции 

  

7100 Тековни сметки на нефинан-
сиски правни лица во стран-
ска валута 

  

7105 Тековни сметки на други фи-
нансиски институции во 
странска валута 

  

7121 Посебни тековни сметки на 
овластени менувачи  

  

7122 Посебни тековни сметки на 
правни лица овластени за 
трансфер на пари во странска 
валута 

  

7123 Посебни тековни сметки на 
правни лица овластени при-
редувачи на игри на среќа 

  

7199 Други средства на правни 
лица во странска валута 

  

7211 Тековни сметки во странска 
валута на локално ниво на 
државата 

  

7260 Сметки во странска валута 
на други правни лица - не-
профитни институции 

  

7270 Тековни сметки во странска 
валута на самостојни вршите-
ли на дејност со личен труд 

  

7271 Штедни влогови по видува-
ње во странска валута на на-
селение 

  

7272 Тековни сметки во странска 
валута на население 

  

7310 Издадени комерцијални за-
писи во странска валута 

  

7311 Издадени сертификати за де-
позит во странска валута 

  

7312 Издадени обврзници за депо-
зит во странска валута 

  

7380 Други краткорочни депозити 
и други обврски во странска 
валута 

  

7400 Краткорочно орочени депо-
зити во странска валута на 
нефинансиски правни лица 
до еден месец 

  

7401 Краткорочно орочени депо-
зити во странска валута на 
нефинансиски правни лица 
до три месеци 

  

 

7402 Краткорочно орочени депо-
зити во странска валута на 
нефинансиски правни лица 
до шест месеци 

  

7403 Краткорочно орочени депо-
зити во странска валута на 
нефинансиски правни лица 
до една година 

  

7460 Краткорочно орочени депо-
зити во странска валута на 
други правни лица - непро-
фитни институции до еден 
месец 

  

7461 Краткорочно орочени депози-
ти во странска валута на други 
правни лица - непрофитни ин-
ституции до три месеци 

  

7462 Краткорочно орочени депози-
ти во странска валута на дру-
ги правни лица - непрофитни 
институции до шест месеци 

  

7463 Краткорочно орочени депози-
ти во странска валута на дру-
ги правни лица - непрофитни 
институции до една година 

  

7470 Краткорочно орочени депо-
зити во странска валута на 
население до еден месец 

  

7471 Краткорочно орочени депо-
зити во странска валута на 
население до три месеци 

  

7472 Краткорочно орочени депо-
зити во странска валута на 
население до шест месеци 

  

7473 Краткорочно орочени депо-
зити во странска валута на 
население до една година 

  

7480 Краткорочно орочени депо-
зити во странска валута на 
нерезиденти до еден месец 

  

7481 Краткорочно орочени депо-
зити во странска валута на 
нерезиденти до три месеци 

  

7482 Краткорочно орочени депо-
зити во странска валута на 
нерезиденти до шест месеци 

  

7483 Краткорочно орочени депо-
зити во странска валута на 
нерезиденти до една година 

  

7521 Краткорочни кредити во де-
визи од странски банки и 
други финансиски институ-
ции за сметка на банката 

  

7529* Достасани а неизмирени кра-
ткорочни кредити од странски 
банки и други финансиски ин-
ституции во странска валута 

  

7540 Краткорочни кредити од други 
нерезиденти во странска валута 

  

7549 Достасани а неизмирени крат-
корочни кредити од други не-
резиденти во странска валута 

  

7600 Долгорочно орочени депози-
ти во странска валута на не-
финансиски правни лица 

  

7610 Долгорочно орочени депози-
ти во странска валута на ло-
кално ниво на државата 

  

7660 Долгорочно орочени депози-
ти во странска валута на дру-
ги коминтенти 

  

7670 Долгорочно орочени депози-
ти во странска валута на на-
селение 

  

7680 Долгорочно орочени депози-
ти во странска валута на не-
резиденти 

  

7721 Долгорочни кредити од стран-
ски банки и други финансиски 
институции во странска валута 
за сметка на банката 

  

7729* Достасани а неизмирени дол-
горочни кредити од странски 
банки и други финансиски ин-
ституции во странска валута 

  

7740 Долгорочни кредити од дру-
ги нерезиденти во странска 
валута  

  

7749 Достасани а неизмирени дол-
горочни кредити од други не-
резиденти во странска валута 
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пресметува врз основа на состојбата на пропишани-
те сметки во Методологијата за пресметка на  основата 
за задолжителна резерва на банките во денари, за секој 
календарски ден во претходниот месец. За деновите 
кои се неработни, се внесува состојбата на депозитите 
од последниот работен ден. 

II. Основа за пресметка на задол-
жителна резерва во девизи 
(вкупна состојба на сметките) 

  

III. Обврска за задолжителна ре-
зерва во девизи за тековен 
период (пропишан процент 
од износот од дел II) 

  

IV. Обврска за задолжителна ре-
зерва во девизи од претходен 
период 

  

V. Разлика (III-IV) при што (+) 
нето износ означува средства 
за доплата/(-) нето износ оз-
начува средства за враќање 

  

 
2. Пресметувањето на обврската за задолжителна 

резерва се извршува на начин објаснет во редовите од 
А) до В) во Извештајот за пресметување на обврската 
за задолжителна резерва на банките во денари. 
Во редот под А) "Вкупно",  се пресметува збир од 

износите од соодветната колона.  
Скопје, _________ година        Печат и потпис  Во редот под Б) "Основа за пресметка на ЗР", се 

утврдува просечната дневна состојба на депозитите во 
претходниот месец. Просечната дневна состојба се до-
бива со делење на износите добиени во редот А) со 
бројот на календарски денови во претходниот месец. 

        на овластено лице 
                 ________________ 

 
* На сметка 7529 - Достасани а неизмирени краткорочни кредити 
од странски банки и други финансиски институции во странска 
валута и сметка 7729 - Достасани а неизмирени долгорочни кре-
дити од странски банки и други финансиски институции во 
странска валута се вклучува само за делот на достасани а неизми-
рени кредити за сметка на банката, кои произлегуваат од сметка 
7521 и сметка 7721. 

Обврската за задолжителна резерва се внесува во 
редот под В) "Обврска за ЗР" во колона 13. Обврската 
за задолжителна резерва се добива со примена на про-
пишаната стапка согласно точка 2 од Одлуката за за-
должителна резерва на банките во денари, на износот 
добиен во редот под Б) колона 13.   

___________ 
739. 

 Врз основа на точка 8 став 1 од Одлуката за задол-
жителна резерва на банките во денари (�Сл. весник на 
РМ� бр. 20/2003-пречистен текст) и член 69 став 1 од 
Законот за Народна банка на Република Македонија 
(�Сл. весник на РМ� бр. 3/2002), гувернерот на Народ-
на банка на Република Македонија на 23.04.2003 годи-
на, донесе 

3. Првиот Извештај на овој образец се изготвува за 
мај 2003 година, а треба да се достави најдоцна до 
11.06.2003 година. 

 
4. Составен дел на упатството е Методологијата за 

пресметка на основата за задолжителна резерва на банки-
те в  денари која ќе се применува од 01.05.2003 година.  У  П  А  Т  С  Т  В  О о

 ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ПРЕС-
МЕТУВАЊЕ НА ОБВРСКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА  5. Ова упатство влегува во сила со денот на потпи-

шување. РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ ВО ДЕНАРИ 
  

         У.бр. 1420            Гувернер,  1. Согласно точка 3 од Одлуката за задолжителна 
резерва на банките во денари (�Сл. весник на РМ� бр. 
20/2003-пречистен текст), задолжителната резерва се  

23 април 2003 година   Љубе Трпески, с.р. 
           Скопје 
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М Е Т О Д О Л О Г И Ј А 
за пресметка на основата за задолжителна резерва 

на банките во денари 
 

Банките пресметуваат и издвојуваат задолжителна 
резерва на обврските кои се опфатени во следните би-
лансни категории и сметки: 
 
1 Примени аванси за останати намени 
  2559 Примени аванси за останати намени 
    
2 Депозити по жиро-сметки и тековни сметки 
  8000 жиро-сметки на нефинансиски правни лица 

- јавни претпријатија 
  8001 жиро-сметки на нефинансиски правни лица 

- општествени претпријатија 
  8002 жиро-сметки на нефинансиски правни лица 

- приватни претпријатија 
  8009 Преодна сметка на жиро-сметки на нефи-

нансиски правни лица 
  8010 жиро-сметки на Држава 
  8011 жиро-сметки на единици на локална самоу-

права 
  8012 жиро-сметки на Фонд за пензиско и инва-

лидско осигурување 
  8013 жиро-сметки на Фонд за здравствено осигу-

рување 
  8014 жиро-сметки на Фонд за вработување 
  8015 жиро-сметки на други републички фондо-

ви, агенции и дирекции 
  8016 жиро-сметки на институциите на централ-

ната државна власт 
  8017 жиро-сметки на установи од јавниот сектор
  8053 жиро-сметки на осигурителни компании 
  8054 жиро-сметки на останати финансиски орга-

низации 
  8060 жиро-сметки на други комитенти 
  8070 жиро-сметки на население 
  8071 Тековни сметки на население 
  8072 жиро-сметки на здружение на граѓани 
  8080 Депозити на странски лица 
  8081 Тековни сметки на странски лица 
  8082 Посебни сметки на странски лица 
    
3 Депозити на сметките на заедничката потрошувач-
ка и други ограничени депозити 

  8100 Средства на заедничка потрошувачка на 
нефинансиски правни лица 

  8110 Средства на заедничка потрошувачка на ја-
вен сектор 

  8140 Ограничени депозити на нефинансиски 
правни лица за подмирување на отворени 
акредитиви во домашниот платен промет 

  8141 Ограничени депозити на јавен сектор за 
подмирување на отворени акредитиви во 
домашниот платен промет 

  8145 Ограничени депозити на банки и други фи-
нансиски организации за подмирување на 
отворени акредитиви во домашниот платен 
промет 

  8146 Ограничени депозити на други комитенти 
за подмирување на отворени акредитиви во 
домашниот платен промет 

  8147 Ограничени депозити на население за под-
мирување на отворени акредитиви во до-
машниот платен промет 

  8148 Ограничени депозити на странски лица за 
подмирување на отворени акредитиви во 
домашниот платен промет 

  8149 Ограничени депозити на јавен сектор за по-
себни намени 

  8150 Средства на заедничка потрошувачка на 
банки и други финансиски организации 

  8160 Средства на заедничка потрошувачка на 
други комитенти 

    
4 Други депозити по видување 
  8203 Депозити по видување на нефинансиски 

правни лица по инструменти за безготовин-
ско плаќање (бизнис картички) 

  8204 Депозити по видување на нефинансиски 
правни лица за дознаки во странство 

  8205 Депозити по видување на нефинансиски 
правни лица на име покритие по акредити-
ви, гаранции и кредити во странство 

  8206 Депозити по видување на нефинансиски 
правни лица за издавање чекови и кредитни 
писма на странски средства за плаќања 

  8207 Депозити по видување на нефинансиски 
правни лица за купување на девизи 

  8209 Други депозити по видување на нефинан-
сиски правни лица 

  821 Други депозити по видување на јавен се-
ктор 

  826 Други депозити по видување на други ко-
митенти 

  8271 Штедни влогови по видување на население
  8279 Други депозити по видување на население 
  828 Други депозити по видување на странски 

лица 
    
5 Краткорочни обврски по издадени хартии од вред-
ност 

  8300 Краткорочни обврски спрема нефинанси-
ски правни лица по издадени хартии од 
вредност до еден месец 

  8301 Краткорочни обврски спрема нефинанси-
ски правни лица по издадени хартии од 
вредност до три месеци 

  8302 Краткорочни обврски спрема нефинанси-
ски правни лица по издадени хартии од 
вредност до шест месеци 

  8303 Краткорочни обврски спрема нефинанси-
ски правни лица по издадени хартии од 
вредност над шест месеци 

  8309 Достасани, а неизмирени краткорочни об-
врски на нефинансиски правни лица по из-
дадени хартии од вредност 

  8310 Краткорочни обврски спрема јавен сектор 
по издадени хартии од вредност до еден 
месец 

  8311 Краткорочни обврски спрема јавен сектор 
по издадени хартии од вредност до три ме-
сеци 

  8312 Краткорочни обврски спрема јавен сектор 
по издадени хартии од вредност до шест 
месеци 

  8313 Краткорочни обврски спрема јавен сектор 
по издадени хартии од вредност над шест 
месеци 

  8319 Достасани, а неизмирени краткорочни об-
врски спрема јавниот сектор по издадени 
хартии од вредност 

  8360 Краткорочни обврски спрема други коми-
тенти по издадени хартии од вредност до 
еден месец 

  8361 Краткорочни обврски спрема други коми-
тенти по издадени хартии од вредност до 
три месеци 

  8362 Краткорочни обврски спрема други коми-
тенти по издадени хартии од вредност до 
шест месеци 

  8363 Краткорочни обврски спрема други коми-
тенти по издадени хартии од вредност над 
шест месеци 

  8369 Достасани, а неизмирени краткорочни об-
врски спрема други комитенти по издадени 
хартии од вредност 
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  8370 Краткорочни обврски спрема население по 

издадени хартии од вредност до еден месец
  8371 Краткорочни обврски спрема население по 

издадени хартии од вредност до три месеци
  8372 Краткорочни обврски спрема население по 

издадени хартии од вредност до шест месеци 
  8373 Краткорочни обврски спрема население по 

издадени хартии од вредност над шест ме-
сеци 

  8379 Достасани, а неизмирени краткорочни об-
врски спрема население по издадени хар-
тии од вредност 

  838 Обврски спрема странски лица по издадени 
хартии од вредност 

    
6 Обврски по краткорочни кредити 
  8400 Обврски по краткорочни кредити спрема 

нефинансиски правни лица до еден месец 
  8401 Обврски по краткорочни кредити спрема 

нефинансиски правни лица до три месеци 
  8402 Обврски по краткорочни кредити спрема 

нефинансиски правни лица до шест месеци
  8403 Обврски по краткорочни кредити спрема не-

финансиски правни лица над шест месеци 
  8409 Достасани, а неизмирени обврски по кра-

ткорочни кредити спрема нефинансиски 
правни лица 

  8410 Обврски по краткорочни кредити спрема 
јавен сектор до еден месец 

  8411 Обврски по краткорочни кредити спрема 
јавен сектор до три месеци 

  8412 Обврски по краткорочни кредити спрема 
јавен сектор до шест месеци 

  8413 Обврски по краткорочни кредити спрема 
јавен сектор над шест месеци 

  8419 Достасани, а неизмирени обврски по кра-
ткорочни кредити спрема јавен сектор 

  848 Обврски по краткорочни кредити спрема 
странски лица 

  8453 Обврски по краткорочни кредити спрема 
осигурителни компании 

  8454 Обврски по краткорочни кредити спрема 
останати финансиски организации 

  8459 Достасани, а неизмирени обврски по кра-
ткорочни кредити спрема банки и други 
финансиски организации 

  8460 Обврски по краткорочни кредити спрема 
други комитенти до еден месец 

  8461 Обврски по краткорочни кредити спрема 
други комитенти до три месеци 

  8462 Обврски по краткорочни кредити спрема 
други комитенти до шест месеци 

  8463 Обврски по краткорочни кредити спрема 
други комитенти над шест месеци 

  8469 Достасани, а неизмирени обврски по кра-
ткорочни кредити спрема други комитенти 

    
7 Обврски за други краткорочни средства 
  8500 Обврски за други краткорочни средства на 

нефинансиски правни лица 
  8509 Достасани, а неизмирени обврски за други 

краткорочни средства на нефинансиски 
правни лица 

  8510 Обврски за други краткорочни средства на 
јавен сектор 

  8519 Достасани, а неизмирени обврски за други 
краткорочни средства на јавен сектор 

  858 Обврски на други краткорочни средства на 
странски лица 

  8560 Обврски за други краткорочни средства на 
други комитенти 

  8569 Достасани, а неизмирени обврски на други 
краткорочни средства на други комитенти 

8 Орочени депозити 
  8700 Орочени депозити на нефинансиски правни 

лица до еден месец 
  8702 Орочени депозити на нефинансиски правни 

лица до три месеци 
  8703 Орочени депозити на нефинансиски правни 

лица до шест месеци 
  8704 Орочени депозити на нефинансиски правни 

лица над шест месеци 
  8710 Орочени депозити на јавен сектор до еден 

месец 
  8712 Орочени депозити на јавен сектор до три 

месеци 
  8713 Орочени депозити на јавен сектор до шест 

месеци 
  8714 Орочени депозити на јавен сектор над шест 

месеци 
  8760 Орочени депозити на други комитенти до 

еден месец 
  8762 Орочени депозити на други комитенти до 

три месеци 
  8763 Орочени депозити на други комитенти до 

шест месеци 
  8764 Орочени депозити на други комитенти над 

шест месеци 
  8770 Орочени депозити на население до еден 

месец 
  8772 Орочени депозити на население до три  

месеци 
  8773 Орочени депозити на население до  

шест месеци 
  8774 Орочени депозити на население над  

шест месеци 
  8780 Орочени депозити на странски лица  

до еден месец 
  8782 Орочени депозити на странски лица до три 

месеци 
  8783 Орочени депозити на странски лица  

до шест месеци 
  8784 Орочени депозити на странски лица над 

шест месеци 
    
9 Долгорочни депозити 
  9200 Долгорочни депозити на нефинансиски 

правни лица со одредена намена 
  9201 Долгорочни депозити на нефинансиски 

правни лица без одредена намена 
  9210 Долгорочни депозити на јавен сектор со 

одредена намена 
  9211 Долгорочни депозити на јавен сектор без 

одредена намена 
  9254 Долгорочни депозити на други финансиски 

организации  
  9260 Долгорочни депозити на други комитенти 

со одредена намена 
  9261 Долгорочни депозити на други комитенти 

без одредена намена 
  9270 Долгорочни штедни влогови на население 
  9279 Други долгорочни депозити на население 
  9280 Долгорочни депозити на странски лица со 

одредена намена 
  9281 Долгорочни депозити на странски лица без 

одредена намена 
    
10 Долгорочни обврски по издадени хартии од вред-
ност 

  9300 Долгорочни обврски спрема нефинансиски 
правни лица по издадени хартии од вредност 

  9309 Достасани, а неизмирени долгорочни обвр-
ски спрема нефинансиски правни лица по 
издадени хартии од вредност 

  9310 Долгорочни обврски спрема јавен сектор 
по издадени хартии од вредност 
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740.   9319 Достасани, а неизмирени долгорочни обвр-
ски спрема јавен сектор по издадени хар-
тии од вредност 

  9354 Долгорочни обврски спрема други финан-
сиски организации по издадени хартии од 
вредност 

  9360 Долгорочни обврски спрема други коми-
тенти по издадени хартии од вредност 

  9369 Достасани, а неизмирени долгорочни обвр-
ски спрема други комитенти по издадени 
хартии од вредност 

  9370 Долгорочни обврски спрема население по 
издадени хартии од вредност 

  9379 Достасани, а неизмирени долгорочни обвр-
ски спрема население по издадени хартии 
од вредност 

  938 Обврски спрема странски лица по издадени 
хартии од вредност 

    
11 Обврски по долгорочни кредити 
  940 Обврски по долгорочни кредити спрема не-

финансиски правни лица 
  941 Обврски по долгорочни кредити спрема ја-

вен сектор 
  9454 Обврски по долгорочни кредити спрема 

останати финансиски организации 
  9459 Достасани, а неизмирени обврски по долго-

рочни кредити спрема банки и финансиски 
организации 

  946 Обврски по долгорочни кредити спрема 
други комитенти 

  948 Обврски по долгорочни кредити спрема 
странски лица 

    
12 Обврски за други долгорочни средства 
  951 Обврски за други долгорочни средства на 

јавен сектор 
  950 Обврски за други долгорочни средства на 

нефинансиски правни лица 
  955 Обврски за други долгорочни средства на 

банки и други финансиски организации 
  956 Обврски за други долгорочни средства на 

други комитенти 
  958 Обврски за други долгорочни средства на 

странски лица 

Врз основа на точка 5 став 1 од Одлуката за задол-
жителна резерва на штедилниците во денари (�Сл. вес-
ник на РМ� бр. 20/2003-пречистен текст) и член 69 став 
1 од Законот за Народна банка на Република Македо-
нија (�Сл. весник на РМ� бр. 3/2002), гувернерот на На-
родна банка на Република Македонија на 23.04.2003 
година, донесе 

 
У  П  А  Т  С  Т  В  О 

ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ПРЕС-
МЕТУВАЊЕ НА ОБВРСКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛ-
НА РЕЗЕРВА НА ШТЕДИЛНИЦИТЕ ВО ДЕНАРИ 

 
1. Согласно точка 3 од Одлуката за задолжителна 

резерва на штедилниците во денари (�Сл. весник на 
РМ� бр. 20/2003-пречистен текст), задолжителната ре-
зерва се пресметува врз основа на состојбата на пропи-
шаните сметки кај штедилницата за секој календарски 
ден во претходниот месец. За деновите кои се неработ-
ни, се внесува состојбата на депозитите од последниот 
работен ден. 

2. Пресметувањето на обврската за задолжителна 
резерва се извршува на начин објаснет во редовите од 
А) до В) во Извештајот за пресметување на обврската 
за задолжителна резерва на штедилниците во денари. 
Во редот под А) "Вкупно",  се пресметува збир од 

износите од соодветната колона. 
Во редот под Б) "Основа за пресметка на ЗР", се 

утврдува просечната дневна состојба на депозитите во 
претходниот месец. Просечната дневна состојба се до-
бива со делење на износите добиени во редот А) со 
бројот на календарски денови во претходниот месец. 
Обврската за задолжителна резерва се внесува во 

редот под В) "Обврска за ЗР" во колона 14. Обврската 
за задолжителна резерва се добива со примена на про-
пишаната стапка согласно точка 2 од Одлуката за за-
должителна резерва на штедилниците во денари,  на 
износот добиен во редот под Б) колона 14.   

3. Првиот Извештај на овој образец се изготвува за 
мај 2003 година, а треба да се достави најдоцна до 
11.06.2003 година. 

4. Ова упатство влегува во сила со денот на потпи-
шување.  
         У.бр. 1421           Гувернер,  
23 април 2003 година   Љубе Трпески, с.р.              Скопје Скопје,  23.04.2003 година                  
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741. - Колона 3 - се внесува состојбата на сметката на 

банката (сметка 1000).  Врз основа на точка 8 став 2 од Одлуката за задол-
жителна резерва на банките во денари (�Сл. весник на 
РМ� бр. 20/2003-пречистен текст) и член 69 став 1 од 
Законот за Народна банка на Република Македонија 
(�Сл. весник на РМ� бр. 3/2002), гувернерот на Народ-
на банка на Република Македонија на 23.04.2003 годи-
на, донесе 

- Колона 4 - се внесува состојбата на готовината во 
благајната на банката (сметка 101).  
Како состојба на готовината во благајна на послед-

ниот ден од периодот на исполнување, се зема просе-
кот од остварените состојби во сите претходни денови 
од тековниот период на исполнување. 

- Колона 5 - се пресметува пропишаната стапка на го-
товина во благајна согласно точка 5 од Одлуката за задол-
жителна резева на банките во денари, која се користи за 
исполнување на обврската за задолжителна резерва.  

 
У  П  А  Т  С  Т  В  О 

ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ПРЕГЛЕДОТ ЗА ОДРЖУ-
ВАЊЕ НА ПРОСЕЧНО НИВО НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА 

- Колона 6 - се пресметува дневното исполнување 
на задолжителната резерва како збир од колоните 3 и 5. 

РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ ВО ДЕНАРИ 
 

- Колона 7 и 8 - се внесува кумулативниот износ од 
пресметаната задолжителна резерва (колона 2) и од 
дневното исполнување на обврската за задолжителна 
резерва (колона 6). 

1. Со цел да се обезбеди унифицирано пополнување 
на Прегледот  за одржување на просечно ниво на за-
должителна резерва на банките во денари - Образец 
ЗРО согласно Одлуката за задолжителна резерва на 
банките во денари (�Сл. весник на РМ� бр. 20/2003-
пречистен текст), како и со цел да се избегнат одредени 
грешки и пропусти при издвојувањето и одржувањето 
на задолжителната резерва, потребно е колоните во 
Прегледот да се пополнат на следниот начин: 

- Колона 9 - се пополнува разликата добиена од коло-
ните 8 и 7, при што доколку се добие износ со негативен 
предзнак, укажува на кумулативен недостиг во исполну-
вањето на обврската за задолжителна резерва кој треба до 
крајот на периодот да се надомести, и обратно, позитив-
ната состојба, укажува на повеќе издвоени средства. - Колона 1 - се внесува датумот во периодот на ис-

полнување. Согласно точка 4 од Одлуката за задолжи-
телна резерва на банките во денари, задолжителната 
резерва се издвојува за секој календарски ден од перио-
дот на издвојување.  

2. Овој преглед банките се должни да го достават 
до Народна банка на Република Македонија првиот ра-
ботен ден по истекот на периодот за одржување на за-
должителната резерва. 

3. Првиот преглед на овој образец се изготвува за 
периодот од 11.06. до 10.07.2003 година. 

За деновите кои се неработни, се внесува состојбата 
на сметката на банката и готовината во благајна од 
последниот работен ден. 4. Ова упатство влегува во сила со денот на потпи-

шување. - Колона 2 - се пополнува износот од пресметаната 
задолжителна резерва која се однесува за периодот на 
издвојување од Извештајот за  пресметување на обвр-
ската за задолжителна резерва на банките во денари 
(Образец - ЗРБ). 

 
         У.бр. 1422           Гувернер,  
23 април 2003 година   Љубе Трпески, с.р. 
            Скопје 
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АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ 
 

ФОНД ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ 
 

12. 
Согласно член 15 став 1 од Законот за Фондот за 

осигурување на депозити и член 33 точка 1 од Статутот 
на Фондот, Управниот одбор на V-та седница одржана 
на 31.03.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ 
НА ФОНДОТ 

 
Член 1 

Во членот 17 по зборовите: �стечајна постапка� се 
додаваат зборовите: �или ќе ги наплати од средствата 
на банката/штедилницата во санација�. 

 
Член 2 

Во членот 21 во став 2 по зборовите: �стечајна по-
стапка� се додаваат зборовите: �или од средствата на 
банката/штедилницата во санација�. 

 
Член 3 

Во членот 33 по точката 14 се додава нова точка 15 
која гласи: �Донесува одлука за исплата на осигурени-
те депозити на физичките лица, кога мнозинството од 
членови на Управниот одбор оцени и одлучи дека бан-
ка или штедилница генерално престанала со исплата на 
депозитите на физичките лица или кога гувернерот на 
Народна банка на Република Македонија ќе донесе од-
лука за укинување на дозволата за основање и работе-
ње на банка или штедилница�, а точките 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24 се заменуваат со броевите 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25. 

 
Член 4 

Во членот 48 во став 1 се додава нова алинеја 5 која 
гласи: �кога мнозинството од членови на Управниот 
одбор на Фондот оцени и одлучи дека банката или 
штедилницата генерално престанала со исплата на де-
позитите на физичките лица�. 

 
Член 5 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�, а ќе се објави по добиената согласност од 
Владата на Република Македонија. 

 
Бр. 02-115/1                                   Претседател 

31 март 2003 година                       на Управен одбор,   
    Скопје                               Маја Парнарџиева, с.р. 

 
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

МАКЕДОНИЈА 
13. 
Врз основа на член 24  став 1 член 30 став 4 и член 56 

став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување 
(�Службен весник на РМ� бр. 25/2000 и 34/2000), Управни-
от одбор на Фондот за здравствено осигурување на Маке-
донија на седницата одржана на  27.03.2003 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ  
УСЛУГИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО СТРАНСТВО 

 
Член 1 

Во Правилникот за начинот на користење на здрав-
ствени услуги на осигурените лица во странство (�Служ-
бен весник на РМ� бр. 111/2000) во членот 6 став 1 бројот: 
�15� се заменува со бројот �9�. 
Во став 4 зборот �седум� се заменува со бројот �пет�. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�, а ќе се објави по добивањето на соглас-
ност од министерот за здравство. 

 
      Бр. 02-2257/6                         Управен одбор 
31 март 2003 година                     Претседател, 

     Скопје                 проф.д-р Софија Тодорова, с.р. 
___________ 

14. 
Врз основа на член 56  став 1 точка 3, а во врска со член 

69 став 1 од Законот за здравственото осигурување (�Служ-
бен весник на РМ� бр. 25/2000, 34/2000 и 96/2000), Управ-
ниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија на седницата одржана на 27.03.2003 година, 
донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО  НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ  
УСЛУГИ ВО ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

 
Член 1 

Во Правилникот за начинот на плаќањето на здрав-
ствените услуги во примарна здравствена заштита 
(�Службен весник на РМ� бр. 48/2001) во член 5 ставот 4 
се брише. 

Член 2 
Во членот 7 став 3 се брише. 
 

Член 3 
Во членот 9 став 1 бројот �68� се заменува со бро-

јот �70�. 
Член 4 

Во член 10 став 1 се бришат зборовите: �може� и 
�дополнително до�. 

Член 5 
Членот 13 се брише. 
 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�, а ќе се објави по добивањето на соглас-
ност од министерот за здравство. 

 
      Бр. 02-2257/7                        Управен одбор 
31 март 2003 година                    Претседател, 
          Скопје                 проф.д-р Софија Тодорова, с.р. 
_______________________________________________ 
Огласен дел 

 
С У Д С К И   О Г Л А С И 

 
ОСНОВЕН СУД ВО СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред овој суд во тек е процесна постапка за укину-
вање на законско издржување, по тужба на тужителот 
Слободан Шиндиловски од Скопје, ул. �Милан Марко-
виќ� бр. 46-а, против тужениот Шиндиловски Михајло 
од Скопје, ул. �Вељко Влаховиќ� бр. 31/3-2. 
На тужениот судот му постави привремен застап-

ник, Тони Михајловски, адвокат од Скопје, кој ќе го за-
стапува во постапката се додека тој или неговиот пол-
номошник не се појави пред судот, односно додека 
Центарот за социјална работа не го извести судот дека 
му назначил старател. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, VI. П. бр. 

2507/01.                           (10722)  
 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред овој суд е поднесена тужба за развод на брак 

од тужителот Марија Прокиќ од Скопје, ул. �210� бр. 
20, преку полномошникот, адвокат Сузана Пејковиќ од 
Скопје, против тужениот Љубиша Прокиќ, со непозна-
та адреса на живеење. 
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За привремен застапник на тужениот му се поставу-

ва лицето Лела Стојкова, адвокат од Скопје, ул.�11 
Октомври� бр. 30/2, за да ги застапува неговите инте-
реси до правосилното окончување на постапката. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, ХII. П. бр. 

873/02.                                                                      (10973)                        

Се повикуваат тужените Слоботка Игнат Иванова 
од Скопје, Агнија Игнат Бориќ од Скопје и Милка Иг-
нат Каранфилова од Скопје, сега со непознати адреси 
на живеење, да се јават во Основниот суд во Кочани 
или да постават свој полномошник кој ќе ги штити 
нивните права и интереси во рок од 15 дена од денот на 
објавувањето на огласот. ___________ 

 
Пред овој суд се води постапка по тужбата на тужи-

телката Дијана Смилевска од Скопје, ул. �Маџари� бр. 
10/29, против тужениот Благојче Смилевски од Скопје, 
сега со непозната адреса. 
Со решение на ЈУ Меѓуопштински центар за соци-

јална работа на град Скопје бр. 3020-188 од 11.04.2003 
година, за посебен старател на тужениот Благојче Сми-
левски, со непозната адреса на живеење, му се поставу-
ва Слаѓана Серафимова, адвокат од Скопје, бул. �Јане 
Сандански� бр. 98/3-8. Посебниот старател ќе го заста-
пува тужениот пред судот за да ги штити неговите ин-
тереси во поведената постапка, се додека тој или него-
виот полномошник не се јави пред судот, а до право-
силното окончување на спорот. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје,  XVII. П. бр. 

371/03.                          (11021) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, постапувајќи 

по тужбата за развод на брак, поднесена од тужител-
ката Виолета Величкова од Скопје, ул. �Ѓорѓи Аба-
џиев� бр. 22, против тужениот Александар Саша 
Нордлин од Лондон - Велика Британија, сега со не-
позната адреса на живеење, објавува дека со реше-
ние на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа 
на град Скопје - Скопје бр. 3020-215 од 21.04.2003 
година, за посебен старател на тужениот Александар 
Саша Нордлин од Лондон, Велика Британија, со не-
позната адреса на живеење, му се поставува лицето 
Лилјана Багеска, адвокат од Скопје, ул. �Рузвелтова� 
бр. 46-2/9. 
Посебниот старател ќе го застапува тужениот пред 

Основниот суд Скопје II - Скопје во поведената по-
стапка и ќе ги штити неговите права и интереси до пра-
восилното окончување на спорот, или додека тужени-
от, односно неговиот полномошник во меѓувреме не се 
јави во постапката пред судот. 

 Од Основниот суд Скопје II - Скопје, П. бр. 659/03.
                          (11067) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО БИТОЛА 

Основниот суд во Битола, и тоа судијата Иван Сто-
јановиќ, го води вонпроцесниот предмет на предлог на 
предлагачот Тоде Божиновски од с.Добромири, за до-
кажување на смрт на лицето Божиновски Никола Ми-
ле, роден на 20.07.1910 година во с.Свети Тодори, каде 
што живеел и работел, загинал во 1943 година и е по-
гребан на гробиштата во истото село. 
Се повикува секое лице кое нешто знае за животот, 

движењето или смртта на Божиновски Миле, во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во �Службен вес-
ник на РМ�, да се јави во Основниот суд во Битола, во 
просторија бр. 40. 
По истекот на рокот од 30 дена, ако никој не се ја-

ви, судот ќе спроведе постапка и ќе донесе одлука по 
предлогот за докажување на смртта. 
Од Основниот суд во Битола, ВПП. бр. 68/2003.    
                                                                            (10675) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ 

Пред Основниот суд во Кочани, поднесена е тужба 
за сопственост, од тужителите Невенка Велкова и др. 
од Кочани, против тужените Слоботка Игнат Иванова 
од Скопје, Марија Игнат Јовановска од Скопје, Агнија 
Игнат Бориќ и Милка Игнат Каранфилова од Скопје. 
Вредност на спорот 10.000,00 денари. 

Доколку тоа не го сторат, за привремен застапник 
ќе им биде поставен дипломираниот правник со поло-
жен правосуден испит Благојчо Стоименов, стручен со-
работник во Основниот суд во Кочани, кој ќе ги штити 
нивните права и интереси се до правосилното окончу-
вање на постапката. 
Од Основниот суд во Кочани, П.бр.250/03.   (10751) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 

Пред Основниот суд во Куманово, е заведен парни-
чен предмет за развод на брак, по тужба на тужителот 
Џељадин Халили од Куманово, против тужената Хај рије 
Абдулаи од село Доброшта, Тетово, сега на привреме-
на работа во Германија, со непозната адреса. 
За времен застапник на тужената и се одредува ли-

цето Лидија Велиновска, адвокат од Куманово, која ќе 
ја застапува се до окончувањето на оваа постапка. 
Од Основниот суд во Куманово, П. бр. 1092/2003.  
                          (10913)  

___________ 
 

Пред овој суд поднесена е тужба за развод на брак, 
од тужителката Сефиде Бајрами, од с.Лопате, против 
тужениот Сељами Бајрами, од с.Лопате, сега со непоз-
нато престојувалиште. 
На тужениот Сељами Бајрами за привремен застап-

ник му се поставува лицето Методија Чесмаџиски, ад-
вокат од Куманово, кој ќе го застапува тужениот се до 
правосилното окончување на постапката по предметот 
П.бр.1178/03, и се додека тужениот или неговиот пол-
номошник не се појави пред судот.  

Од Основниот суд во Куманово, П. бр. 1178/03. 
                                        (10971) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН 

Пред овој суд во тек е постапка за утврдување на 
право на сопственост, по тужбата на тужителот Ри-
стевски Бојан од с.Јанковец, преку полномошникот 
Сашо Тасевски од Скопје, против тужениот Јованов-
ски Борис, со непозната адреса. Вредност 40.000,00 
денари. 
Се повикува тужениот Јовановски Борис, со не-

позната адреса на живеење, во рок од 30 дена, смета-
но од денот на објавувањето на огласот, на судот да 
му достави точна адреса или да одреди свој полно-
мошник. 
Во спротивно, судот по службена должност ќе му 

постави привремен застапник кој ќе ги застапува него-
вите права и интереси се до окончувањето на постапка-
та пред судот. 
Од Основниот суд во Ресен, П. бр. 48/2002. 
                                        (11103) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО СТРУГА 

Пред Основниот суд во Струга, се води спор за 
долг, по тужба на тужителот Марковиќ Славе од Коча-
ни против тужениот Купа Сефер од с.Велешта. Судот 
на тужениот му го определи за привремен застапник 
адвокатот Томоски Ѓоко од Струга, кој ќе го застапува 
тужениот во постапката се додека тој или неговиот 
полномошник не се јават пред судот, односно додека 
Центарот за социјална работа од Струга не го извести 
судот дека назначил старател. 
Привремениот застапник е поставен со решение на 

овој суд П.бр.811/99 од 21.04.2003 година. 
Од Основниот суд во Струга, П.бр.811/99.         (10747) 
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Пред Основниот суд во Струга, се води спор за 

долг против тужениот Ќазимоски Нијаз од Лабуништа. 
Судот му го определи за привремен застапник адвока-
тот Томоски Ѓоко од Струга, кој ќе го застапува туже-
ниот во постапката се додека тој или неговиот полно-
мошник не се јават пред судот, односно додека Цента-
рот за социјална работа од Струга не го извести судот 
дека назначил старател. 
Привремениот застапник е поставен со решение на 

овој суд П.бр.237/99 од 21.04.2003 година. 
Од Основниот суд во Струга, П.бр.237/99.    (10750) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред овој суд, во тек е постапка за сопственост, по 

тужба на тужителот Алии Садик од с.Отушиште, про-
тив тужениот Весели Шасивара Исмет од с.Теарце, се-
га со непозната адреса во СР Германија. 
Бидејќи тужениот Весели Шасивара Исмет е со не-

позната адреса, се повикува да се јави во Основниот 
суд во Тетово во рок од 30 дена по објавувањето на ог-
ласот или да одреди свој полномошник. 
Во спротивно, судот ќе му постави привремен ста-

рател-застапник, кој ќе ги штити неговите права и ин-
тереси по овој предмет до окончувањето на истиот. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 364/2003. 
            (10753) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Тетово во тек е бракораз-

водна постапка, по тужбата на тужителката Ќаније Са-
ити, родена Џемајиљи, од татко Бајрам од с.Слатина, 
против тужениот Дашмир Саити од с.Слатина. 
Се повикува тужениот Дашмир Саити, од татко Ра-

сим од с.Слатина, сега со непозната адреса во странс-
тво, во Швајцарија, да се јави во Основниот суд во Те-
тово или да одреди свој полномошник, во рок од 30 де-
на по објавувањето на огласот. 
Во спротивно, судот на истиот ќе му постави вре-

мен старател кој ќе се грижи за неговите права и инте-
реси се до правосилното окончување на постапката за 
развод на брак. 
Од Основниот суд во Тетово, П.бр.424/03.    (11099) 

___________ 
 

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за-
ради исполнување на усмен договор за купопродажба 
на недвижен имот, по тужбата на тужителот Билбилов-
ски Софро Атанас од Тетово, против тужениот Илиев-
ски Илија Серафим од Тетово, ул. �Нишка� бр. 7, сега 
со непозната адреса во Р.Бугарија. Вредност на спорот 
100.000 денари. 
Се повикува тужениот Илиевски Илија Серафим, во 

рок од 30 дена по објавувањето на огласот во �Служ-
бен весник на РМ�, да се јави во Основниот суд во Те-
тово или да овласти свој полномошник. 
Во спротивно, судот преку Центарот за социјална 

работа во Тетово ќе му постави времен старател кој ќе 
ги штити неговите права и интереси до правосилното 
завршување на спорот. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 359/2003. 
           (11100) 

___________ 
 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
исплата на долг, по тужбата на тужителот Тофиловски 
Зоран од Тетово, против тужениот Милевски Драгиша, 
со непозната адреса во СР Југославија. 
Се повикува тужениот да се јави во судот, да доста-

ви адреса или да овласти полномошник кој ќе го заста-
пува во оваа постапка, до нејзиното окончување. 
Во спротивно, по истекот на 30 дена, судот преку 

Центарот за социјални работи во Тетово ќе му постави 
привремен застапник. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 425/2003. 
            (11101) 

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП 
Пред овој суд се води спор за измена на пресуда, по 

тужба на тужителот Витомир Јосифовски од Пробиштип, 
против тужената Оливера Антоновска од Пробиштип. 
Бидејќи адресата на тужената е непозната, се пови-

кува истата во рок од 15 дена од објавувањето, да се ја-
ви во Основниот суд во Штип или да постави свој пол-
номошник. 
Доколку тужената не се јави или не постави свој 

полномошник судот и одредува привремен застапник. 
За привремен застапник се назначува лицето Евица Ди-

мовска - стручен соработник во Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип, П.бр.299/02.        (10676) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ  
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 156/2003, од 03.03.2003 година, во регис-
тарската влошка бр. 03009783?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на назив и управител 
на Трговското друштво за вработување на инвалидни 
лица за производство, услуги, транспорт, угостителс-
тво и трговија увоз-извоз Лак-2002 ДООЕЛ Радовиш, 
ул. �Наум Наумовски Борче� бр. 14. 
Се врши промена на називот на друштвото. Се за-

пишува Трговското друштво за вработување на инва-
лидни лица за производство, услуги, транспорт, уго-
стителство и трговија увоз-извоз Лак-2002 ДООЕЛ Ра-
довиш, ул. �Наум Наумовски Борче� бр. 14, место 
Друштво за производство, услуги, транспорт, угости-
телство и трговија увоз-извоз Лак-2002 ДООЕЛ Радо-
виш, ул. �Наум Наумовски Борче� бр. 14. 
Се впишува и промена на управител на друштвото 

и тоа се брише Андонов Тони - управител без ограни-
чување, а се запишува Мара Трајкова - управител без 
ограничување. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

156/2003.                                     (8774) 
___________ 

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

бр. 138/2003, од 26.02.2003 година, во регистарската 
влошка бр. 03009631?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар отповикување на вториот управител на Друш-
твото за производство и услуги Ромеро Македонија ДОО 
експорт-импорт Виница, ул. �Илинденска� бб. 
Со одлука донесена од содружниците на ден 

18.02.2003 година досегашниот втор управител ПЕТ-
РУС ВИЛХЕЛМУС ВАН ТИТС се отповикува и за 
управител и застапник на друштвото без ограничувања 
останува Питер Имансе. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

138/2003.                                     (8775) 
___________ 

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

бр. 169/03, од 06.03.2003 година, во регистарската влошка 
бр. 03010492?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на назив на Трговското друштво за вработува-
ње инвалидни лица за преработка на млеко и производс-
тво на сирење МИЛКО ОВЧЕ ПОЛЕ ЕКСПОРТ-ИМ-
ПОРТ ДОО Св. Николе, ул. �Маршал Тито� бр. 75. 
Досегашно име на фирмата е Друштво за прерабо-

тка на млеко и производство на сирење МИЛКО ОВЧЕ 
ПОЛЕ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО Св. Николе, ул. 
�Маршал Тито� бр. 75. 
Ново име на фирмата е Трговско друштво за вработу-

вање на инвалидни лица за преработка на млеко и произ-
водство на сирење МИЛКО ОВЧЕ ПОЛЕ ЕКСПОРТ-ИМ-
ПОРТ ДОО Св. Николе, ул. �Маршал Тито� бр. 75. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

169/03.                                     (8777) 
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Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 166/03, од 27.02.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 03010004?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар дополнувањето на дејности на Тр-
говското друштво за вработување на инвалидизирани 
лица за производство, трговија и услуги Кевин ДООЕЛ 
увоз-извоз Зрновци, ул. �Гоце Делчев� бр. 136. 
Дополнување на предметот на работењето на друш-

твото со следните дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.71, 
15.81, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 
17.52, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 
18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.20, 19.30. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

166/03.                                     (8778) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 187/2002, од 29.01.2003 година, во регис-
тарската влошка бр. 02025432?-8-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар бришењето на субјектот на Друш-
твото за производство, трговија и услуги ГАЛЕБ-ТОН 
Драгица ДООЕЛ увоз-извоз с. Ржаничино, општина 
Петровец, ул. �А. Василевски� бр. 6-а. 
Се запишува бришење на субјектот поради ликви-

дација на Друштвото за производство, трговија и услу-
ги ГАЛЕБ-ТОН Драгица ДООЕЛ увоз-извоз с. Ржани-
чино, општина Петровец, ул. �А. Василевски� бр. 6-а. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

187/2002.                                     (6270) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 306/03, од 19.02.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02023445?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидатор на Тр-
говското друштво за промет и поправка на моторни во-
зила ЦАКИ Слаѓан и Владо ДОО Илинден ул. �9� бр. 
5, с. Кадино, Илинден. 
За ликвидатор на друштвото се запишува Марјан 

Пауновски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

306/03.                                     (6272) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 404/03, од 17.02.2003 година, во регистарската 
влошка бр. 02024131?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар бришењето на ТП на Друштвото за производс-
тво, трговија и услуги БУМЕРАНГ Весна ДООЕЛ увоз-
извоз ул. �Народни Херои� бр. 23/1-6, Скопје. 
Бришење на Друштво за производство, трговија и 

услуги БУМЕРАНГ Весна ДООЕЛ увоз-извоз ул. �На-
родни Херои� бр. 23/1-6, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

404/03.                                     (6273) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 269/2003, од 12.02.2003 година, во регис-
тарската влошка бр. 02049806?-8-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друш-
твото за производство, промет, трговија и услуги МАР-
КЕТ БЕТИ 1 ДООЕЛ Скопје, ул. �Радишанска 9� бр. 6. 
Дејнoсти: 02.01, 02.02, 18.10, 50.10, 50.20, 50.30/1, 

50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 5040/3, 50.40/4, 50.50, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 52.71, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.30, 70.31, 74.83, 74.84. 

Во надворешнотрговскиот промет: надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, застапување на странски 
фирми и посредување, комисиона и консигнациона про-
дажба, реекспорт, малограничен промет со соседните 
земји Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

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

друштвото го застапува и претставува лицето Тодоров-
ска Елизабета, како управител без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

269/2003.                                     (6272) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 9504/99, од 03.02.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02037058?-3-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво-
то за градежништво, производство и трговија ДМ-КА 
експорт-импорт ДООЕЛ Скопје, ул. �Мито Хаџиваси-
лев Јасмин� бр. 26. 
Основач и единствен содружник е Владе Давидков-

ски од Скопје. Истапува со Одлука за промена на осно-
вач Џовани Кочи од Аредзо, Р. Италија. 
Дејности: 28.73, 28.74, 25.22, 14.11, 14.12, 14.21, 

20.40, 20.30, 20.51, 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, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.37, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.47, 51.53, 51.55, 51.64, 51.70, 
52.21, 52.22, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.46, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 55.30/2, 
60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 65.12/3, 63.11, 70.31, 74.14, 
74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 93.02, 93.04, 93.05, 63.40, 
92.62, 93.01, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, консигнација. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува со неограничени овластувања, а за обврските 
има целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување и претставување на 

друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е 
Галевска Ленче - управител со неограничени овласту-
вања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

9504/99.                                      
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 15172/99, од 09.05.2000 година, во регистар-
ската влошка бр. 02033916?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар претворањето на претпријатие на 
Друштвото за производство, промет, посредување и ус-
луги ИВ-ЕЛ Вера ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Лука 
Геров� бр. 50/2-5. 
Назив на друштвото е Друштво за производство, 

промет, посредување и услуги ИВ-ЕЛ Вера ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, ул. �Лука Геров� бр. 50/2-5. 
Скратен назив: ИВ-ЕЛ Вера ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје. 
Основач е Вера Каранфиловска од Скопје, ул. �Лу-

ка Геров� бр. 50/2-5. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 

01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 02.01, 02.02, 15.3, 
15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.11, 15.31, 15.32, 
15.33, 15.51, 15.52, 15.71, 15.81, 15.85, 15.86, 15.87, 
15.88, 15.89, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98/2, 17.40/1, 
17.40/2, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 
19.30, 20.10, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.23, 21.25, 
22.12, 22.13, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 25.12, 
25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.21, 26.25, 26.70, 
28.21, 28.40, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.75, 29.12, 
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29.21, 29.22, 29.23, 29.31, 29.32, 29.40, 29.51, 29.53, 
29.54, 29.55, 29.56, 29.71, 29.72, 30.01, 31.10, 31.20, 
31.40, 31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 33.10, 3310/1, 
33.10/2, 33.30, 33.40, 33.50, 35.42, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 36.15, 36.22, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 
45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.55, 55.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 
55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 
70.31, 70.32, 71.10, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 
74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.30, 74.40, 74.81, 
74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.01, 93.02, 93.04, 
93.05, 17.71, 23.20, 50.30/3, 51.16, 51.17, 52.27, 52.33, 
52.61, 52.62, 52.63, 65.23. Дејности во надворешнотргов-
скиот промет: надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произво-
ди, меѓународна шпедиција, застапување на странски 
фирми, застапување и посредување во прометот со сто-
ки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки 
и патници, комисиона продажба, продажба на странски 
стоки од консигнациони складови, изведување завршни 
и занаетчиски работи во странство, услуги во меѓуна-
родниот туризам, инженеринг. 
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. 
Овластено лице за застапување во внатрешниот и 

надворешнотрговскиот промет е Каранфиловска Вера - 
управител без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

15172/99.                                     (6275) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 1380/99, од 01.02.2000 година, во регистарска-
та влошка бр. 02024390?-8-01-000, го запиша во тргов-
скиот регистар претворањето на претпријатие на 
Друштвото за трговија и производство БОРЕКС-95 
Александар ДООЕЛ увоз-извоз Неготино, ул. �8-ми 
Ноември� бр. 114. 
Димитров Александар од Неготино основа Друш-

тво за трговија и производство БОРЕКС - 95 Алексан-
дар ДООЕЛ Неготино, ул. �8-ми Ноември� бр. 114. 
Дејности: 60.24, 74.84, 55.40, 01.11/1, 01.11/2, 

01.11/3, 01.12/1, 50.20, 02.01, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.11, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 
52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 52.12, 50.10, 50.30/2, 
50.30/1, 50.40/2, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.41, 51.24, 
51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 51.57, 50.10, 51.51, 
50.50, 51.46, 63.40. Дејности во НТП: надворешна трго-
вија со прехранбени и непрехранбени производи, меѓу-
народен транспорт на стоки, меѓународна шпедиција. 
Во правниот промет истапува во свое име и за своја 

сметка, а за обврските во правниот промет со трети ли-
ца одговара со сите свои средства. 
Управител е Димитров Александар од Неготино. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1380/99.                                     (6276) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 646/2003, од 04.03.2003 година, во регис-
тарската влошка бр. 02016159?-3-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за производство, трговија и услуги ТОТРЕ Нев-
зат и др. ДОО експорт-импорт ул. �Ѓуро Ѓаковиќ� бр. 
87, Скопје. 

Се брише Тотре Џенгис - управител без ограничу-
вање. Се запишува Џошкун Булент - управител без 
ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

646/2003.                                     (6281) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 614/03, од 26.02.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02049175?-8-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на фирма на Друштвото 
за производство, трговија и услуги РОЈАЛ КИНГ екс-
порт-импорт ДООЕЛ ул. �101� бр. 16, Тетово. 
Новиот назив на фирмата е Друштво за производс-

тво, трговија и услуги И.Б.Н.-КИНГ експорт-импорт 
ДООЕЛ ул. �101� бр. 18, Тетово. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

614/03.                                     (6282) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 347/2003, од 25.02.2003 година, во регис-
тарската влошка бр. 02042808?-6-06-000, го запиша во 
трговскиот регистар бришењето - престанокот на ТП 
на Авто такси ЈАСА - ТП Хилмија Мето Смаилагиќ ул. 
�Сава михајлов� бр. 8/3-5, Скопје. 
Се запишува бришење - престанок на ТП. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

347/2002.                                     (6283) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 356/03, од 26.02.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02044889?-8-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на фирма, промената на 
содружници, преносот на удел и промената на управи-
тел на Друштвото за производство, трговија, транс-
порт, угостителство и услуги БАБА ЛУУ Х ДОО Вру-
ток, с. Равен. 
Од друштвото истапува содружникот Јусуф Џафе-

ри, а пристапуваат Џаферали Мифтари и Имер Арифи 
и двајцата од Гостивар. 
Називот на друштвото се менува и гласи: Друштво 

за производство, трговија, транспорт, угостителство и 
услуги БАБА ЛУУ Х ДОО. 
Управителот на друштвото Јусуф Џафери се разре-

шува, а за управител се именува Џаферали Мифтари од 
Гостивар. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

356/03.                                     (6284) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 705/03, од 27.02.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 0204977?-3-09-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на фирма и истапување 
на содружник и преносот на удел на Друштвото за про-
мет, услуги и консалтинг САТЦОМ ДОО ул. �Букуре-
шка� бр. 113 а, Скопје. 
Новиот назив на друштвото е Друштво за промет и 

услуги и консалтинг САТЦОМ ДООЕЛ ул. �Букуре-
шка� бр. 113 а, Скопје. 
Од друштвото истапува содружникот Предраг Че-

мерерикиќ од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

705/03.                                     (6285) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 64/2003, од 11.02.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 1-745-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на директор на Гимназијата �До-
бри Даскалов� Ц.О. Кавадарци, ул. �Ѓуро Ѓаковиќ� 
бр. 68. 



5 мај 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 31 - Стр. 25 
 
Се брише Грозданова Данче - директор без ограни-

чување. Се запишува Петков Трајче - вд директор без 
ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

64/2003.                                     (6286) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 440/03, од 24.02.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02014105?-3-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на фирма и седиште на 
Друштвото за производство, градежништво и трговија 
КАСА ИНЖЕНЕРИНГ ДОО увоз-извоз Скопје, ул. 
�Мишко Михајловски� број 12, Скопје. 
Новиот назив на друштвото е Друштво за произ-

водство, градежништво и трговија КАСА ИНЖЕНЕ-
РИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Адинска� бр. 
21/31, Скопје. 
Истапува содружникот Атанас Костов од Скопје, а 

пристапува Дејан Павлов од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

440/03.                                     (6287) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5828/2002, од 19.02.2003 година, во регис-
тарската влошка бр. 02018393?-8-06-000, го запиша во 
трговскиот регистар конверзијата и промената на упра-
вител на Друштвото за меѓународен транспорт и шпе-
диција КАРГОЛАЈН Каргоплан ДООЕЛ - Скопје, ул. 
�Никола Вапцаров� бр. 2-4/5. 
Фирма: Друштво за меѓународен транспорт и шпе-

диција КАРГОЛАЈН Каргоплан ДООЕЛ - Скопје, ул. 
�Никола Вапцаров� бр. 2-4/5. 
Извршена е конверзија на основната главница од 

ДЕМ во ЕВРА. 
Се врши промена на управител и тоа: се брише Ге-

шковски Васил - управител, а се запишува Елизабета 
Туфа - управител. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

5828/2002.                                     (6288) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2967/2000, од 15.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02002798?-6-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар бришењето на ТП ЗЕТКО Колони-
јал Гордана Илија Јовановска, ул. �Јане Сандански� бр. 
35, Скопје. 
Бришење на: ТП ЗЕТКО Колонијал Гордана Илија 

Јовановска, ул. �Јане Сандански� бр. 35, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2967/2000.                                     (6290) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 679/03, од 25.02.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 02020135?-6-09-000, го запиша во тргов-
скиот регистар бришењето - престанокот Кафе бар 
АМБАСАДОР Драган Вељко Ивановски ТП ул. �Мито 
Хаџивасилев Јасмин� бб, Скопје. 
Бришење - престанокот на ТП. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

679/03.                                     (6291) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 292/2002, од 03.02.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 1-67348-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на фирма, седиште на Приватната 
здравствена организација - ординација по општа сто-
матологија �ЦИЛЕ� ЦО Скопје, ул. �Благој Давков� 
бр. 22. 

Се менува седиштето и ќе гласи: Приватна здрав-
ствена организација - ординација по општа стоматоло-
гија ВЕСНА ДЕНТ Ц.О. Скопје, ул. �Тодор Паница� 
бр. 12/2, Скопје. 
На ден 17.09.2002 година пристапила Весна Крстев-

ска - Миленковска. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

292/2002.                                     (6293) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5458/02, од 26.02.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02042875?-6-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител и префрлу-
вањето на ТП СТЕЛА ГИФТ трговија на мало со коз-
метички и тоалетни препарати НАДИЦА ВАСИЛ ВА-
СИЛЕВСКА ул. �Маршал Тито� бб, Крива Паланка. 
Префрлање на: ТП СТЕЛА ГИФТ Трговија на мало 

со козметички препарати НАДИЦА ВАСИЛ ВАСИ-
ЛЕВСКА, ул. �М. Тито� бб, Крива Паланка на ТП СТЕ-
ЛА ГИФТ трговија на мало со козметички и тоалетни 
препарати Саманта Слободан Христовска, ул. �Маршал 
Тито� бб, Крива Паланка. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

5458/02.                                     (6295) 
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 
Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. Згф. бр. 

33/2003 од 16.04.2003 година, во судскиот регистар на 
здруженијата на граѓани и фондации го запиша основа-
њето на Здружението на граѓани Пеливански Клуб - 
�Дувче�, с. Дебреште. 
Цели и задачи на Пеливанскиот Клуб - �Дувче�, с. 

Дебреште се: 
- Остварување разновидни активности со кои ќе се 

придонесе за развој и збогатување на демократските 
процеси во РМ како невладина и непрофитна организа-
ција, односно здружение на граѓани; 

- Изградба на отворено граѓанско општество; 
- Унапредување на спортот, организирање на спорт-

ски натпревари-турнири, со цел превенција на здравје-
то, дружење под мотото �СПОРТОТ Е ЗДРАВЈЕ� 
�СПОРТУВАЈ ЗА ДА БИДЕШ ЗДРАВ�, бидејќи спор-
тот ги соединува луѓето без разлика на бојата на кожа-
та и религијата; 

- Негување на пеливанското борење со организира-
ње на натпревари и турнири; 

- Подржување и обезбедување на помош на демо-
кратските процеси со вклучување на децата и младите 
во нив; 

- Борба против злоупотреба на детето за политички 
или верски цели; 

- Чување и унапредување на здравјето; 
- Беспоштедна активност за заштита на човековата 

средина за создавање на висока свест за здраво живее-
ње; 

- Унапредување на заштита на семејството со цел 
на создавање поубаво детство; 

- Борба против сите детски болести, особено зави-
ста од пушењето, пиењето и дрогирањето; 

- Демократско образование на децата, младите и 
граѓаните со организирање на семинари, курсеви, про-
грами и слично со јавни промоции; 

- Заштита и промовирање на човековите права и 
слободи и набљудување на изборите; 

- Обезбедување на подобри меѓунационални односи 
во РМ; 

- Соработка со слични здруженија и асоцијации од 
целиот свет; 

- Да се расправа и влијае врз одлучувањето по доку-
ментите и законските акти со кои се уредува положба-
та на детето во семејството и училиштето; 

- Проекти за хуманитарни акции. 
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Седиштето на здружението се наоѓа во с. Дебреште.  
Лице овластено за застапување и претставување на 

здружението е Сулејманоски Асен од с. Дебреште. 
Од Основниот суд во Прилеп, под Рег. Згф. бр. 

33/2003.                                                                    (10674) 
___________ 

 
Основниот суд во Кавадарци, како надлежен прво-

степен вонпроцесен суд, и тоа судијата Ленче Делипе-
трова-Атанасовска, постапувајќи по предлогот за до-
полнување на решението поднесено од предлагачот 
АМД �Страшо Пинџур�, Кавадарци, на ден 17.04.2003 
година, го донесе следното решение 
Решението Рег.Згф.бр.12/98 од 11.01.1999 година на 

Основниот суд во Кавадарци, во делот од ст. II на ре-
шението, се дополнува со: 

- АМД �Страшо Пинџур� ги остварува следните це-
ли и задачи: 

- ги собира автомобилистите, моторциклистите и 
другите граѓани во членство на АМД; 

- ги застапува интересите на членовите како потро-
шувачи и корисници на услуги во автомобилизмот, 
осигурувањето и туризмот; 

- ги застапува интересите на членовите кај надлеж-
ните државни органи и стопански организации при до-
несувањето на прописи кои се од интерес за членовите; 

- развива и негува меѓусебна солидарност помеѓу 
членовите и другите учесници во сообраќајот; 

- ги следи состојбите и проблемите во сообраќајот 
на патиштата и предлага на надлежните органи презе-
мање на превентивни и други мерки во областа на без-
бедноста на сообраќајот; 

- самостојно и во соработка со АМСМ ја шират соо-
браќајно-техничката култура; 

- организира сообраќајно-воспитно образование на 
децата и младината и се грижи за ширење на техничка-
та култура на сите учесници во сообраќајот; 

- развива активности за унапредување на обуката на 
сите категории возачи на моторни возила; 

- организира за членовите правна помош и заштита; 
- го развива авто мото и кампинг туризмот; 
- го развива и унапредува авто мото и картинг спор-

тот; 
- организира натпревари за државниот шампионат 

во автомобилизам и моторциклизам; 
- развива активности помеѓу членовите и надлежни-

те државни и други органи на планот на заштита на 
животната средина; 

- соработува со надлежните органи и организации 
на хомологација, атестирање и стандардизација на мо-
торните возила, нивните делови и опрема, како и на 
стандардизација на патиштата, патната опрема и соо-
браќајна сигнализација; 

- соработува со државните органи, стопанските и 
други организации и со тоа придонесува за остварува-
ње на своите цели и задачи; 

- развива активности на планот на сообраќајната 
етика и морал кај членството и останатите учесници во 
сообраќајот за дисциплинираност, солидарност и хума-
ност според постојните општествени норми; 

- вршење-давање автомеханичарски и автосервисни 
услуги на членството; 

- формира фондови за финансирање на активности 
за превентивни цели во патниот сообраќај, за заеднич-
ка дејност со другите АМД и со Авто мото сојуз на Ма-
кедонија; 

- вршење на други работи кои произлегуваат од по-
требите на членовите, кои се поврзани со основните 
цели и дејности на АМД и АМСМ како целина, а се во 
согласност со Законот, Статутот на АМСМ и овој ста-
тут. 
Од Основниот суд во Кавадарци, Рег.Згф.бр.12/98.

                                                      (10746)  

Основниот суд во Кочани, со решението Зг.бр.7/2003 
од 15.04.2003 година, во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации го запиша Еколошкото друштво 
�Еко Чифлик� од с.Чифлик. 
Овластено лице за застапување на здружението е 

Станче Стефанов од с.Чифлик, претседател на здруже-
нието. 
Работата и активностите на здружението се однесу-

ваат на следните цели и задачи: следење на еколошката 
состојба на општина Кочани; покренување на иниција-
тиви и активности кои придонесуваат за унапредување 
и заштита на животната средина; доставување предло-
зи и сугестии до надлежните органи за поефикасна за-
штита на човековата животна и работна средина и во 
тој поглед ќе соработува со друштвата кои имаат еко-
лошки проекти; покренување расправи и вклучување 
во разни истражувања од оваа област или изготвува и 
предлага одделни актуелни материјали, информации и 
анализи; покренување акции за пошумување на доли-
ни, како и на места кои се наоѓаат во близина на јавни 
објекти; покренување иницијативи за донесување и до-
полнување на прописите и други нормативни акти од 
областа на екологијата и се ангажира за нивно поефи-
касно спроведување; презема активности за спроведу-
вање на редовни мерења-екопатроли за општата загаде-
ност на воздухот, водата, почвата, мерење на бучавата, 
за што редовно ќе ги информира надлежните органи и 
институции; залагање за преземање на превентивни 
мерки за заштита од пожари; залагање за истражување 
и примена на алтернативни технологии и енергија; за-
лагање за рационално трошење на необновливи извори, 
суровини, енергија и потрошни добра; залагање за се-
вкупен општествен развој на с.Чифлик, а во согласност 
со современите еколошки барања и стандарди: сорабо-
тка со граѓаните и органите од локално до меѓународно 
ниво, а заради заштита и унапредување на состојбата 
на сите фактори на квалитетниот и здрав живот; сора-
ботка со други еколошки друштва во републиката и 
надвор од неа; целта на друштвото е подобар, посре-
ќен, како и поздрав живот како денес, така и понатаму 
за сегашните и идните генерации. 
Еколошкото друштво �Еко Чифлик� од с.Чифлик, 

стекнува својство на правно лице на ден 15.04.2003 го-
дина. 
Од  Основниот  суд во Кочани, Зг. бр. 7/2003. 

                                                      (11035)  
___________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

на Основниот суд во Гостивар под Рег. бр. 7/2003 годи-
на, се запишува  здружението на Медицински сестри, 
техничари и акушерки-Гостивар, со седиште на ул. 
�Мајор Чеде Филипоски� бр. 29 во Гостивар, а го за-
стапува неговиот претседател Ефремоска Снежана. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат  во поттикнување и покренување на иницијати-
ва за ширење на развој на интересите на членовите на 
здружението, се грижи за угледот и дисциплината во 
извршувањето на професионалните задачи, организира 
помош на деца кои се без родители и обезбедување на 
услови за згрижување на старци и ретардирани лица, се 
бори против сите непрофесионални дејствија, органи-
зира права од областа на образованието и континуира-
на едукација, во областа на работните односи и врабо-
тувањето и друго. 
Од Основниот суд во Гостивар, Зг. бр. 7/2003. 
                                                                             (10964) 

___________ 
 
Се врши измена и дополнување во решението 

Зг. бр. 2/98 од 01.02.1999 година, во кое во регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 13 за 
1999 година, е запишано Здружението на граѓани Сојуз 
на инвалиди на трудот на РМ- Здружение на инвалиди 
на трудот Гостивар, се запишува Здружението на гра-
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ѓани - Сојуз на инвалиди на трудот на РМ - Здружение 
на инвалиди на трудот - Корисници на инвалидска пен-
зија �Солидарност� во Гостивар и се брише лицето за 
застапување на здружението Симоноски Косто, а се за-
пишува лицето кое ќе го застапува здружението Мате-
ски Стојче од Гостивар. 
Во другиот дел решението останува неизменето. 
Од Основниот суд во Гостивар, Зг. бр. 2/98.  (10965) 

_______________________________________________ 
 

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

шение II Ст. бр. 234/03 од 21.04.2003 година, е отворена 
стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство, трговија и услуги СНИВ Снежана и Ивана ДОО 
експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. �Ѓорѓи Скри-
жевски� бр. 24 и жиро сметка бр. 300000001253082 при 
Комерцијална банка АД Скопје, со регистарска влошка 
бр. 02030632?-3-01-000, и истата не се спроведува и се 
заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (10974) 

___________ 
 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 59/03 од 23.04.2003 година е поведена прет-
ходна постапка заради утврдување на услови за отвора-
ње на стечајна постапка над должникот ЖИТОМЕЛ 
АД Куманово, со жиро сметка бр. 40900-601-2143 при 
Агенција за блокирани сметки на РМ Скопје, и бр. на 
рег. влошка 02018301?-4-03-000 и Т. рег. бр. 5455/99 од 
3.09.1999 година на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
За стечаен судија се именува членот на стечајниот 

совет судија Невена Стојановиќ. 
За привремен стечаен управник се именува Стојан-

киќ Зоран ул. �Владимир Комаров� бр. 1/4-13, Скопје, 
тел: 070 200 784 и 02 464 940. 
До донесување на одлука по предлогот за отворање 

на стечајна постапка должникот може да располага со 
својот имот само со претходна дозвола на стечајниот 
судија и привремен стечаен управник.  
Се запира одредувањето и спроведувањето на при-

силните извршувања и обезбедување против должникот. 
Ова решение да се објави во �Службен весник на 

РМ� и на огласна табла во судот. 
Се повикуваат сите должници да ги исполнат свои-

те обврски кон овој должник. 
Од Основниот суд во Куманово.                     (10976) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение II Ст. бр. 270/01 од 4.03.2003 година, е заклу-
чена стечајната постапка над должникот ФЕРОТУ-
РИСТ АД Скопје, со седиште на ул. �Кузман Јосифов-
ски� бб., Скопје и жиро сметка 40100-601-2848, запи-
шан во трговскиот регистар во регистарската влошка 
02007801?-4-09-000 Скопје, со решение на овој суд II 
Ст. бр. 270/01 од 19.09.2001 година.  
Да се брише должникот од трговскиот регистар кој 

го води овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (10977) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение Ст. бр. 191/03 од 22.04.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за 
производство, трговија и услуги ЦЕЛУКС експорт-им-
порт ДОО Скопје, со седиште на ул. �Шуто Оризари - 
31� бр. 7, Скопје, жиро сметка бр. 530-0101003066-63 
при Охридска банка АД Охрид и жиро сметка бр. 260-
0005472407-28 при АД Радобанк Скопје и регистарска 
влошка бр. 02035277?-3-03-000 при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, истата не се спроведува.  

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 
должник Друштво за производство, трговија и услуги 
ЦЕЛУКС експорт-импорт ДОО Скопје. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II Скопје.              (11024)  

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I Ст. бр. 151/03 од 26.03.2003 го-
дина, се отвора стечајна постапка над должникот 
Друштво за промет и услуги �ГЛОБУС-ЗВ� Зоран и др. 
ДОО експорт-импорт - Скопје, со седиште на ул. �Ко-
зара� бр. 64/1-17, со сметка бр. 250000000013788 при 
Инвест банка АД Скопје, со регистарска влошка бр. 
02032771?-3-01-000, и истата не се спроведува и се зак-
лучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (11047) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I Ст. бр. 231/03 од 21.04.2003 го-
дина, се отвора стечајна постапка над должникот 
Друштво за интелектуални услуги, трговија, транспорт 
и производство �ЕЛ-АН КОМ� Јован и Панче ДОО - 
Скопје, со седиште на ул. �Никола Тесла� бр. 16/2-8, со 
сметка бр. 300000001153948 при Комерцијална банка 
АД Скопје, со регистарска влошка бр. 02037381?-3-09-
000, и истата не се спроведува и се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (11059) 

___________ 
 
Основниот суд во Кичево, објавува дека со решение 

Ст. бр. 4/97 од 31.10.2002 година, одобрено е присилно 
порамнување на стечајниот должник ДОО �ЖАС КИ-
ЧЕВО� од Кичево, со сите доверители при што стечај-
ниот должник е обврзан да им ги исплати утврдените 
побарувања во висина од 100% во рок од 3 години без 
камата, сметано од денот на одобрувањето на присил-
ното побарување, согласно член 21 од Законот за при-
силно порамнување, стечај и ликвидација. 
Од Основниот суд во Кичево.                         (11054) 

___________ 
 
Се отвора стечајна постапка над стечајниот долж-

ник �Краш Прогрес� Битола, ул. �Гургур� бр. 48, со 
жиро сметка бр. 40300-601-17356 при Агенцијата за ра-
бота со блокирани сметки на учесниците во платниот 
промет Скопје ПЕ Битола. 
За стечаен судија се определува Симеон Шопов су-

дија при Основниот суд во Битола и член на стечајниот 
совет. 
За стечаен управител се определува Фрањо Цагле-

виќ од Битола, ул. �Гаврило Принцип� бр. 30. 
Се повикуваат доверителите кои имаат побарување 

од стечајниот должник, доверителите кои имаат раз-
лачни права на подвижни предмети и права на должни-
кот како и доверителите кои имаат разлачни права врз 
недвижности и на должникот а кои не се запишани во 
јавните книги, во рок од 30 дена од објавувањето на 
ова решение во �Службен весник на РМ�, да ги прија-
ват своите побарувања кај стечајниот управник на 
адреса на стечајниот должник. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски кон стечајниот должник да ги исполнат кај сте-
чајниот управник. 
Се закажува рочиште за испитување и утврдување 

на пријавените побарувања-испитно рочиште за 
29.05.2003 година во 13,00 часот судница бр. 31 во Ос-
новниот суд Битола. 
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Се повикува собрание на доверителите на должни-

кот за 29.05.2003 година во 13,30 часот судница бр. 31, 
во Основен суд Битола, на кое врз основа на извешта-
јот на стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат 
за натамошниот тек на стечајната постапка извештајно 
рочиште. 
Огласот на огласната табла во Основниот суд Бито-

ла е истакнат на 11.04.2003 година во 12,00 часот. 
Од Основниот суд во Битола.                          (11082) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 79/03 

од 11.04.2003 година над Друштвото за трговија, изда-
ваштво и туризам ДОБРУШЕВСКИ Берка увоз-извоз 
Битола ДООЕЛ со дејност трговија на мало, и жиро 
сметка бр. 220911100132158 при Македонска банка АД 
Скопје, филијала Битола, отвори стечајна постапка, не 
ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (11084) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 26/03 од 28.03.2003 година е отворена 
стечајна постапка над должникот Производно-тргов-
ско и услужно претпријатие ПТУП ВАРДАР ШПЕД 
ДОО с. Сараќино, со жиро сметка бр. 41500-601-
228918, што се води при Агенција за работа со бло-
кирани жиро сметки - Скопје ПЕ Тетово, запишано 
при Окружен стопански суд Скопје, под Срег бр. 
7513/93, со регистарска влошка бр. 1-38094-0-0-0 од 
10.05.1993 година. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува и се заклучува, поради немање на имот согласно 
член 64 од ЗС. 
По правосилноста на решението должникот ќе се 

брише од судскиот регистар што се води при Основен 
суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.                          (11085) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 32/03 од 28.03.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Колонијал ЃУРО ИМПЕКС 
Стефановски Благоја Ѓоко ТП Тетово, со жиро сметка 
бр. 41500-601-74652, што се води при Агенција за ра-
бота со блокирани жиро сметки - Скопје ПЕ Тетово, за-
пишано при Основен суд Скопје I - Скопје, под Трег 
бр. 6212/99, со регистарска влошка бр. 02019083-6-01-
000 од 23.09.1999 година. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува и се заклучува, поради немање на имот согласно 
член 64 од ЗС. 
По правосилноста на решението должникот ќе се 

брише од судскиот регистар што се води при Основен 
суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.                          (11086) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 14/03 од 28.03.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот ТП Парфимерија ЕМИ-ФИК 
Гафур Ќамили Јонузи од Тетово, со жиро сметка бр. 
41500-601-66531, што се води при Агенција за работа 
со блокирани жиро сметки - Скопје ПЕ Тетово, запи-
шано при Основен суд Скопје I - Скопје, под Трег бр. 
11347/98, со регистарска влошка бр. 02002555-6-01-000 
од 29.05.1998 година. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува и се заклучува, поради немање на имот согласно 
член 64 од ЗС. 
По правосилноста на решението должникот ќе се 

брише од судскиот регистар што се води при Основен 
суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.                          (11087) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 
Ст. бр. 41/2003 од 28.03.2003 година е отворена стечај-
на постапка над должникот Друштво за производство, 
трговија и услуги �ТРЕГТИЈА� Ибраим ДООЕЛ екс-
порт-импорт Тетово, ул. �Луботенска� бр. 48, со жиро 
сметка бр. 210-0422479501-43, што се води при Тутун-
ска банка АД Скопје, запишано при Основен суд Скоп-
је I - Скопје, под Трег бр. 4426/96 и регистарска вло-
шка бр. 02014370-8-03-000 од 1.06.1999 година. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува и се заклучува, поради немање на имот. 
По правосилноста на решението должникот ќе се 

брише од трговскиот регистар што се води при Осно-
вен суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.                          (11088) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 49/2003 од 4.04.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Звонко Савески ТП �ПИНА� 
ул. �Ј. Сандански� бр. 99/2, Тетово, со жиро сметка бр. 
540 0000000-763-06, што се води при Тетовска банка 
АД Тетово, запишано при Основен суд Скопје I - Скоп-
је, под Трег бр. 12306/99 и регистарска влошка бр. 
02019498-6-09 од 15.10.1999 година. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува и се заклучува, поради немање на имот. 
По правосилноста на решението должникот ќе се 

брише од трговскиот регистар што се води при Осно-
вен суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.                          (11089) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 51/2003 од 4.04.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Претпријатие за услужни ра-
боти и трговија на големо и мало �МАРКЕТИНГ-СИ-
СТЕМ� ДОО експорт-импорт с. Г. Речица - Тетово, со 
жиро сметка бр. 41500-601-25601, што се води при 
Агенција за работа со блокирани жиро сметки - Скопје 
ПЕ Тетово АД Скопје, запишано при Окружен стопан-
ски суд Скопје, под Срег бр. 2104/91 и регистарска вло-
шка бр. 1-11103-0-0-0 од 12.09.1991 година. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува и се заклучува, поради немање на имот. 
По правосилноста на решението должникот ќе се 

брише од трговскиот регистар што се води при Осно-
вен суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.                          (11090) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 3/2001 од 14.04.2003 година, во 10 часот е отво-
рена стечајна постапка над должникот ДОО Сточарс-
тво �Методија Митевски-Брицо� с. Гајранци-Проби-
штип со жиро-сметка 41401-601-39128 кај Агенцијата 
за работа со блокирани сметки на учесниците во плат-
ниот промет - Скопје. 
За стечаен управник се именува Јагода Ѓоргиева 

дипломиран правник со стан на ул. �Никола Карев� бр. 
74-Штип. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 

истекот на 8-иот ден од денот на објавувањето во 
�Службен весник на РМ� и на огласната табла во Ос-
новниот суд во Штип, да ги пријават своите побарува-
ња кај стечајниот управник во согласност со одредбите 
од Законот за стечај. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 

истекот на 8-иот ден од денот на објавувањето на огла-
сот за отворање на стечајна постапка во �Службен вес-
ник на  РМ�, да ги пријават разлачните права, на под-
вижни предмети и права на должникот и на недвижно-
стите на должникот. 
Во пријавата мора да се означат предметите над кои 

постои разлачно право, имотот и основот на заснова-
њето на тоа право и обезбеденото побарување. Отвора-
њето на стечајната постапка ќе се запише во трговски-
от регистар на овој суд како и во земјишните книги. 
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Испитното рочиште на собир на доверители, на кое 

се испитуваат и утврдуваат пријавените побарувања на 
доверителите се закажува за ден 30.05.2003 година во 
10 часот во соба бр. 12 во зградата на овој суд. 
Се повикуваат должниците да ги намират своите 

долгови спрема стечајниот должник без одлагање.  
Од Основниот суд во Штип.                            (10738) 

___________ 
 
Основниот суд во Кичево, објавува дека со решение 

Ст. бр. 18/03 од 28.03.2003 година, отвори стечајна по-
стапка над должникот Трговец поединец за трговија на 
мало Беноја Мазлам Дашурија ТП �ФУТИ КОМЕРЦ� 
ул. �Партизански одреди� бр. 7, и истата не се спрове-
дува поради немање на средства за стечајната маса, и 
се заклучува стечајната постапка над наведениот долж-
ник согласно член 64 ст. 1 од Законот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.                          (10729) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 53/03 од 21.04.2003 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ДТПУ ЕУ-
РО МАК ДООЕЛ увоз-извоз од Струмица,   со жиро 
сметка бр. 21005484390161 што се води во Тутунска 
банка а.д. Скопје, но е одлучено истата да не се спрове-
дува поради немање имот на должникот заради што и 
се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ�, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното прет-

пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (10730) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 35/03 од 14.04.2003 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ДУТУ �ЈА-
НИ-МАНИ� увоз-извоз од Струмица,   со жиро сметка 
бр. 300030000043442 што се води во Комерцијална 
банка АД Скопје, филијала Струмица, но е одлучено 
истата да не се спроведува поради немање имот на 
должникот заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ�, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното прет-

пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (10731) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 131/02 од 14.04.2003 година е 
отворена стечајна постапка над должникот Друштво за 
трговија ЏОВАНИ-ДИН ДООЕЛ од Струмица, со жи-
ро сметка бр. 41300-601-63657, што се води при Аген-
цијата за работа со блокирани сметки Струмица, но е 
одлучено истата да не се спроведува поради немање 
имот на должникот заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ�, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното прет-

пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица.                    (10732) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 61/03 од 14.04.2003 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ЈТД Спејс 
Митевски Стојан и др. увоз-извоз од Струмица, со жи-

ро сметка бр. 20000028037260 што се води во Стопан-
ска банка АД Скопје, но е одлучено истата да не се 
спроведува поради немање имот на должникот заради 
што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ�, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното прет-

пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (10734) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение 

на овој суд Ст. бр. 34/2003 од 11.04.2003 година, отворена 
е стечајна постапка над должникот Автотаксиста САБУ-
ДИН ТП Ѓулас Алим Незири од Гостивар и истата не се 
спроведува поради немање на имот, па отворената стечај-
на постапка над должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                      (10735) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 46/2003 од 17.04.2003 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Друштво 
за угостителство, трговија, транспорт и услуги БЕНИ-2 
Мејрем ДООЕЛ експорт-импорт од с. Врапчиште-Го-
стиварско, и истата не се спроведува поради немање на 
имот, па отворената стечајна постапка над должникот 
се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                      (10736) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 220/03  од 18.04.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над  должникот Друштво за 
промет и услуги ВЕМАЦ Весна ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје, со седиште на  ул. �Дабница� бр. 11,  со жиро 
сметка 40100-601-439306 и регистарска влошка 
02021862?-8-01-000,  при регистарот на Основниот суд 
Скопје I- Скопје, и истата не се спроведува. 
Отворената стечајната постапка над должникот 

Друштво за промет и услуги ВЕМАЦ Весна ДООЕЛ 
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.              (10678) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 189/03 од 22.04.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над стечајниот  должникот Друш-
тво за производство, трговија и услуги ИКОМ-Л Љубе 
ДООЕЛ Скопје, со седиште на  ул. �Пехчевска� бр. 3/2, 
Скопје со жиро сметка бр. 2800000043037 при Алфа 
банка АД Скопје и регистарска влошка бр. 02043719?-8-
01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I- 
Скопје, и истата не се спроведува. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот  долж-

ник Друштво за производство, трговија и услуги ИКОМ-
Л Љубе ДООЕЛ Скопје. 
По правосилноста на решението должникот да се брише 

од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I- Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (10679) 

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

шение III. Ст. бр. 188/03 од 22.04.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над стечајниот  должникот Претпријатие 
за промет и трговија на големо и мало ВЕСНА ДОО Скоп-
је, со седиште с. Ракотинци, Скопје со жиро сметка бр. 
40100-601-232424 во Агенцијата за работа со блокирани 
сметки на учесниците во платниот промет Скопје и реги-
старска влошка бр. 1-141465-0-0-0 при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I- Скопје, и истата не се спроведува. 
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Се заклучува стечајната постапка над стечајниот  долж-

ник Претпријатие за промет и трговија на големо и мало 
ВЕСНА ДОО Скопје. 
По правосилноста на решението должникот да се брише 

од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I- Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (10680) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III. Ст. бр. 187/03 од 22.04.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над стечајниот  должникот Прет-
пријатие за производство и трговија СПАКОМ увоз-из-
воз ДОО Скопје, со седиште с. Ракотинци, Скопје со жи-
ро сметка бр. 40100-601-286856 во Агенцијата за работа 
со блокирани сметки на учесниците во платниот промет 
Скопје и регистарска влошка бр. 1-51761-0-0-0 при реги-
старот на Основниот суд Скопје I- Скопје, и истата не 
се спроведува. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот  долж-

ник Претпријатие за производство и трговија СПАКОМ 
увоз-извоз ДОО Скопје.  
По правосилноста на решението должникот да се брише 

од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I- Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (10681) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 186/03 од 22.04.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над стечајниот  должникот Авто - 
такси САНТА ТП Додевски Санде Роберт, со седиште 
на ул. �Трифун Хаџи Јанев� бр. 3/49, Скопје со жиро 
сметка бр. 40110-601-451895 во Агенцијата за работа со 
блокирани сметки на учесниците во платниот промет 
Скопје и регистарска влошка бр. 02022513?-6-06-000 
при регистарот на Основниот суд Скопје I- Скопје, и 
истата не се спроведува. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот  долж-

ник  Авто - такси САНТА ТП Додевски Санде Роберт. 
По правосилноста на решението должникот да се брише 

од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I- Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (10682) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 175/03 од 21.04.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над стечајниот  должникот Друш-
тво за производство  на бои и лакови ХЕСТ Стефан и 
други ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на  ул. �Перо 
Наков� бб, со жиро сметка 200-0000060413-46 при Сто-
панска банка АД Скопје и регистарска влошка   
02022583?-8-03-000 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I- Скопје, и истата не се спроведува. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот  долж-

ник Друштво за производство  на бои и лакови ХЕСТ 
Стефан и други ДОО увоз-извоз Скопје. 
По правосилноста на решението должникот да се брише 

од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I- Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (10683) 

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

ние  II. Ст. бр. 74/03  од 12.02.2003 година,   е отворена сте-
чајна постапка над  должникот Претпријатие за промет и ус-
луги ЦЕСТРА - КОМЕРЦ извоз-увоз ДОО Скопје, со седи-
ште на  ул. �Козле� бр. 109 и  жиро сметка број 40120-601-
81498 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на 
учесниците во платниот промет на Република Македо-
нија, со регистарска влошка бр. 1-11579-0-0-0,  и истата 
не се спроведува па, се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (10692) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III. Ст. бр. 244/03 од 22.04.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над стечајниот  должникот ТП 
БРАБУС трговија на мало Габриела Љупчо Николовска, 
со седиште на  бул. �Јане Сандански�  ТЦ Бисер, локал 
17 приземје, Скопје со жиро сметка бр. 40100-601-
465481 и регистарска влошка  бр.  02032818?-6-01-000 
при регистарот на Основниот суд Скопје I- Скопје, и 
истата не се спроведува. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот  долж-

ник ТП БРАБУС трговија на мало Габриела Љупчо Ни-
коловска. 

 По правосилноста на решението должникот да се брише 
од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I- Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (10718) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 242/03 од 22.04.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над стечајниот  должникот Друш-
тво за трговија, услуги и угостителство РИПЛЕЈ-ДИЗЕЛ 
ДООЕЛ увоз-извоз, со седиште на  бул. �Јане Сандан-
ски�  ТЦ Бисер, локал 17, Скопје со жиро сметка бр. 
300000001326608 во Комерцијална банка АД Скопје  и 
регистарска влошка  бр.  02040759?-8-01-000 при реги-
старот на Основниот суд Скопје I- Скопје, и истата не 
се спроведува. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот  долж-

ник Друштво за трговија, услуги и угостителство РИП-
ЛЕЈ-ДИЗЕЛ ДООЕЛ увоз-извоз. 

 По правосилноста на решението должникот да се брише 
од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I- Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (10719) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 185/03 од 22.04.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над стечајниот  должникот Тргов-
ско друштво за производство, трговија и услуги Кристи-
Треид ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на  ул. 
�Јужноморавски бригади�  бр. 13/3, со жиро сметка бр. 
300000001559602 во Комерцијална банка АД Скопје  и 
регистарска влошка  бр.  02042345?-8-01-000 при реги-
старот на Основниот суд Скопје I- Скопје, и истата не 
се спроведува. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот  долж-

ник Трговско друштво за производство, трговија и услу-
ги Кристи-Треид ДООЕЛ увоз-извоз Скопје. 

 По правосилноста на решението должникот да се брише 
од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I- Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (10720) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 176/03 од 21.04.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над стечајниот  должникот Друш-
тво за трговија, производство и услуги М.Д. - 2000 Љуп-
чо и Зоран увоз-извоз ДОО, со седиште на  ул. �503�  бр. 
1, с. Марино, Општина Илинден, Скопје со жиро сметка 
бр. 300000001295956 во Комерцијална банка АД Скопје  
и регистарска влошка     02023606?-3-01-000 при реги-
старот на Основниот суд Скопје I- Скопје, и истата не 
се спроведува. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот  долж-

ник Друштво за трговија, производство и услуги М.Д. - 
2000 Љупчо и Зоран увоз-извоз ДОО. 

 По правосилноста на решението должникот да се брише 
од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I- Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (10721) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение I. Ст. бр. 135/03 од 12.03.2003 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот Друштво за тр-
говија и услуги СТЕФАНЕЛ Мара ДООЕЛ Скопје, со 
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седиште на ул �28� бр. 3, Ѓорче Петров и сметка бр. 
300000000930848 при Комерцијална банка АД Скопје, 
со регистарска влошка бр. 02027996?-8-01-000 и истата 
не се спроведува па, се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд во Скопје I - Скопје.         (10563) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III Ст. бр. 173/03 од 21.04.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за јавен 
превоз и трговија САНТЈАГО Санита ДООЕЛ увоз-из-
воз, со седиште на ул. �Јанко Мишиќ� бр. 40, Скопје, со 
жиро сметка бр. 300000001016305 при Комерцијална 
банка АД Скопје и регистарска влошка бр. 02007639?-8-
06-000 при регистарот на Основен суд Скопје I - Скопје, 
и истата не се спроведува. 
Отворената стечајната постапка над должникот 

Друштво за јавен превоз и трговија САНТЈАГО Санита 
ДООЕЛ увоз-извоз, со седиште на ул. �Јанко Мишиќ� 
бр. 40, Скопје. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I-Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II-Скопје.        (10633) 

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

шение I Ст. бр. 483/2001 од 16.01.2002 година, отвори 
стечајна постапка над должникот Друштвото за надво-
решна и внатрешна трговија извоз-увоз ДЕ КОКА 
ТРАДИНГ Аљош ДООЕЛ - Скопје, со седиште во ДТЦ 
Мавровка ламела Ц-4-ти спрат и жиро сметка 40100-
601-28260, и истата не се спроведува па отворената 
стечајна постапка над должникот Друштво за надво-
решна и внатрешна трговија ДЕ КОКА ТРАДИНГ 
Аљош ДООЕЛ - Скопје, со седиште во ДТЦ Мавровка 
ламела Ц-4-ти спрат и жиро сметка 40100-601-28260, 
се заклучува. 
Да се објави огласот во �Службен весник на РМ� и 

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

брише од судскиот регистарот кој го води овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I-Скопје.        (10634) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 

66/2003 од 9.04.2003 година, отвори стечајна постапка 
према должникот Трговец поединец за превоз на пат-
ници Авзим Рефик Ислајмоски Норово Транс, с. Норо-
во, Крушево ТП, запишан во регистарска влошка 
01007195?-6-06-000 на Основен суд во Битола со ос-
новна дејност превоз на патници во друмскиот сообра-
ќај слободен, со жиро сметка 200000030632980 при 
Стопанска банка АД Скопје, филијала Крушево. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, поради тоа што должникот должи само на единс-
твениот основач. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (10669) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 29/03 од 16.04.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво за производство, гра-
дежништво, угостителство, транспорт, трговија и услуги 
З и С - МЕТАЛ ДОО увоз-извоз - Штип, ул. �Митра-
шинска� бр. 6 - Штип, со жиро сметка 2000000361885-58 
кај Стопанска банка АД Скопје - филијала Штип. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за производство, градежништво, угостителс-
тво, транспорт, трговија и услуги З и С - МЕТАЛ ДОО 
увоз-извоз - Штип се заклучува бидејќи друштвото не 
располага со имот доволен да ги покрие трошоците по 
постапката. 

По правосилноста на ова решение должникот 
Друштво за производство, градежништво, угостителс-
тво, транспорт, трговија и услуги З и С - МЕТАЛ ДОО 
увоз-извоз - Штип, да се брише од трговскиот регистар 
кај Основниот суд во Штип. 
Од Основен суд во Штип.                                (10670) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 28/03 од 21.04.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво за производство, тр-
говија на големо и мало, услуги увоз-извоз Луција ДО-
ОЕЛ Штип, ул. �Цвета Јованова� бр. 32 - Штип, со жи-
ро сметка 41400-601-24560 кај Агенција за блокирани 
сметки Штип. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за производство, трговија на големо и мало, 
услуги увоз-извоз Луција ДООЕЛ Штип, се заклучува 
бидејќи друштвото не располага со имот доволен да ги 
покрие трошоците по постапката. 
По правосилноста на ова решение должникот 

Друштво за производство, трговија на големо и мало, 
услуги увоз-извоз Луција ДООЕЛ Штип, да се брише 
од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип. 
Од Основен суд во Штип.                                (10671) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 72/2003 

од 15.04.2003 година, отвори стечајна постапка према 
должникот Друштво за производство, трговија и услуги 
Гешоска Вера ВЕРБА увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со се-
диште на ул. �Сотка Ѓорѓиоски� бр. 75 во Прилеп, запи-
шан во регистарска влошка бр. 01004252?-8-01-000 на 
Основен суд во Битола, со основна дејност трговија на 
мало во продавници претежно со мешовита стока, со 
жиро сметка 300020000009153 при Комерцијална банка 
АД Скопје филијала Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, поради тоа што должникот должи само на единс-
твениот основач. 
Од Основен суд во Прилеп.                             (10668) 

___________ 
 
Основниот суд Охрид преку стечајниот совет соста-

вен од судиите Владо Дејаноски, како претседател на 
советот и Руе Салиески и Владо Крлески, како членови 
на советот, на седницата одржана на ден 7.04.2003 го-
дина, со решение Ст. бр. 78/2002, отвори стечајна по-
стапка над стечајниот должник ТД �Златен рог� ДОО-
ЕЛ Охрид, меѓутоа поради немање на имот, истата не 
се спроведува и се заклучува. 
Од Oсновниот суд во Охрид.                           (10667) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 66/2003 од 

4.04.2003 година, над стечајниот должник Трговското 
друштво за трговија и услуги Ташовски Јовица ТЈ - Јоцо 
увоз-извоз Битола ДООЕЛ Битола, ул. �Јосиф Јосифовски� 
бб., запишан во рег. влошка бр. 01013722 на Основниот суд 
во Битола со жиро сметка бр. 500-0000002083-83 во Сто-
панска банка АД Битола, со дејност трговија на мало 52.11 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (10666) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение Ст. бр. 16/02 

од 2.04.2003 година, констатира одлука за ликвидација 
на должникот Рудници за олово, цинк и преработка 
Злетово АД-Пробиштип, донесена на седница на со-
брание на доверители. 
Стечајниот управник е задолжен да го претвори 

имотот, предметите и други имотни права во пари што 
претставуваат стечајна маса. Продажбата на имотот да 
се одвива по упатство на одборот на доверители. 
Од Основниот суд во Штип.         (10739) 



Стр. 32 - Бр. 31 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 мај 2003 
 
Основниот суд во Кочани, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 20/2001, 10/2002 и 25/2002 од 23.12.2002 го-
дина е отворена стечајна постапка над должникот Ак-
ционерско друштво за превоз на патници и стоки, шпе-
диција и туризам во земјата и странство �МАЛЕШТ-
РАНС� АД-Берово, со жиро сметка број 40410-601-
7251 која се води кај Агенцијата за работа со блокира-
ни сметки. 
Се закажува дополнително рочиште за испитува-

ње и утврдување на пријавените побарувања за 
21.04.2003 година во 11,00 часот во судница број 1 
на овој суд. 
Се повикуваат доверителите своите побарувања да 

ги пријавата кај стечајниот управник Драги Димовски, 
ул. �Маршал Тито� бр. 75 Струмица, со соодветна пис-
мена документација во прилог. 
Закажаното рочиште за поднесување извештај (из-

вештајното рочиште) за 31.03.2003 година, се презака-
жува за 26.05.2003 година, со почеток во 10,00 часот во 
судница бр. 1 на овој суд. 
Од Основниот суд во Кочани.         (10962) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение бр. IV. Ст. бр. 54/03 од 16.04.2003 година, се 
поведува претходна постапка на постапката за утврду-
вање на причините за отворање на стечајна постапка 
над должникот КАПРИКОРН КОМПАНИ ДОО Скоп-
је, со седиште на ул. �Трајко Китанчев� бр. 18, со жиро 
сметка 40100-601-400743 во Агенцијата за работа со 
блокирани сметки на учесниците во платниот промет 
Скопје. 
За стечаен судија се определува Верица Велкова, 

судија на овој суд и член на стечајниот совет. 
Се закажува рочиште поради изјаснување по пред-

логот за отворање на стечајна постапка на ден 
14.05.2003 година во 9,00 часот во судница 23 спрат 3 
нов дел. 
Против ова решение посебна жалба не е дозволена. 
Се определуваат следните мерки за обезбедување: 
 За привремен стечаен управник се определува ли-

цето Зоран Вуксановиќ од Скопје, со седиште на ул. 
�Ѓорѓи Абаџиев� бр. 9, Скопје. 
Се задолжува привремениот стечаен управник да го 

заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водење на друштвото на должникот се до донесува-
ње на одлуката за отворање на стечајна постапка и да 
испита дали од имотот на должникот може да се нами-
рат трошоците на постапката. 
Се задолжува должникот да му овозможи на при-

времениот стечаен управник да влезе во неговите де-
ловни простории за да може да ги спроведе потребните 
дејствија како и да му допушти увид во трговските 
книги и неговата деловна документација. 
Решението да се објави во �Службен весник на РМ� 

и на огласната табла во судот. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (10891) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 432/02 од 24.04.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
угостителство и услуги на големо и мало КУМ-СН Са-
шо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. �Ѓор-
ѓи Димитров� бр. 20, со жиро сметка 40100-601-340731 
и регистарска влошка 02033033?-8-09-000 при региста-
рот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се 
спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за угостителство и услуги на големо и мало 
КУМ-СН Сашо ДООЕЛ увоз-извоз, 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.        (10909)  

Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 
37/2003 од 27.03.2003 година, отвори стечајна постапка 
над должникот друштво за производство, трговија и 
услуги КОТА ДООЕЛ Кичево од Кичево, ул. �4-ти Ју-
ли� бр. 184-9/3 и истата не се спроведува поради нема-
ње на средства за стечајна маса и се заклучува стечај-
ната постапка над наведениот должник согласно член 
64 став 1 од законот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.         (10776) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 34/2003 
од 04.04.2003 година, над стечајниот должник Друштво 
за производство, трговија и услуги �Пец Би� Пеце 
увоз-извоз Битола ДООЕЛ Битола, ул. �Ѓорги Сугарев� 
бр. 106 Битола, запишан во регистарска влошка бр. 
001003979 на Основниот суд во Битола, со жиро сме-
тка бр. 5000000000459-08 при Стопанска банка АД Би-
тола, со дејност производство на др. производи на гу-
ма, отвори стечајна постапка. Стечајната постапка не ја 
спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.         (10952) 

___________ 
 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-
ни на овој суд Ст. бр. 33/2003 од 11.04.2003 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Сточар-
ско, производно, услужно и трговско друштво ЧАДО-
РИ ЈОВАН и др. ДОО увоз-извоз од с. Печково-Вру-
ток, Гостиварско, и истата не се спроведува поради не-
мање на имот. Отворената стечајна постапка над долж-
никот се заклучи. 
Од Основниот суд во Гостивар.         (10954) 

___________ 
 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 47/2003 од 21.04.2003 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Колонијал 
СЕФА ТП Али Сулејман Ердаљ од Гостивар, и истата 
не се спроведува поради немање на имот. Отворената 
стечајна постапка над должникот се заклучи. 
Од Основниот суд во Гостивар.         (10955)  

___________ 
 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 
68/2003 од 15.04.2003 година, отвори стечајна постапка 
над должникот Друштво за превоз, трговија и услуги 
РИСТЕСКИ САШО-ТРАНС увоз-извоз ДООЕЛ При-
леп, со седиште во Прилеп, ул. �Цане Кузманоски� бр. 
64, запишан во регистарска влошка бр. 01011468?-8-03-
000 на Основниот суд во Битола, со основна дејност та-
кси превоз со жиро сметка 300020000184723 при Ко-
мерцијална банка АД Скопје, Филијала Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува поради тоа што должникот должи само на единс-
твениот основач. 
Од Основниот суд во Прилеп.         (10957) 

___________ 
 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 
Ст. бр. 52/2003 од 04.04.2003 година, е отворена стечај-
на постапка над должникот Трговско друштво за про-
изводство, трговија, угостителство и услуги �ТИМИ 
КОМПАНИ� Игор ДООЕЛ увоз-извоз с. Јегуновце, со 
жиро сметка бр. 41500-601-41955, што се води при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки ПЕ-Тетово, 
запишано при Основниот суд Скопје I - Скопје под 
Трег. бр. 4312/99 и регистарска влошка бр. 02026492-8-
01-000 од 30.03.2000 година. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва и се заклучува поради немање на имот. 
По правосилноста на решението должникот ќе се 

брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.         (10958) 
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Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 34/2003 од 28.02.2003 година, е отворена стечај-
на постапка над должникот Друштво за производство, 
транспорт, трговија, угостителство и услуги �МОНА-
ЛИЗА�  експорт-импорт с. Седларце-Камењане, со жи-
ро сметка бр. 41500-601-87759, што се води при Аген-
цијата за работа со блокирани сметки ПЕ-Тетово, запи-
шано при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Трег. 
бр. 3986/00 и регистарска влошка бр. 02029808-8-03-
000 од 14.06.2000 година. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва и се заклучува поради немање на имот. 
По правосилноста на решението должникот ќе се 

брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.         (10960) 

___________ 
 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 
Ст. бр. 50/2003 од 04.04.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво за туристичко посреду-
вање, сообраќај, услуги и трговија �СЕАД-ТУРС� Сеадин 
и Гајур ДОО увоз-извоз с. Боговиње, со жиро сметка бр. 
41500-601-13747, што се води при Агенцијата за работа со 
блокирани сметки ПЕ-Тетово, запишано при Основниот 
суд Скопје I - Скопје, под Трег. бр. 12517/98 и регистарска 
влошка бр. 020012145-3-09-000 од 24.03.1999 година. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва и се заклучува поради немање на имот. 
По правосилноста на решението должникот ќе се 

брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.         (10961) 

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

шение бр. со IV. Ст. бр. 56/03 од 16.04.2003 година, се по-
ведува претходна постапка на постапката за утврдување 
на причините за отворање на стечајна постапка над долж-
никот Трговско друштво за производство, трговија и ус-
луги МАКТЕЛ Неџмија ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, Скоп-
је со седиште на ул. �520� бр. 15, со жиро сметка 40110-
601-236348 во Агенцијата за работа со блокирани сметки 
на учесниците во платниот промет Скопје. 
За стечаен судија се определува Верица Велкова, 

судија на овој суд и член на стечајниот совет. 
Се закажува рочиште поради изјаснување на предло-

гот за отворање на стечајна постапка на ден 14.05.2003 го-
дина во 10,00 часот во судница 23 спрат 3 нов дел. 
Против ова решени посебна жалба не е дозволена. 
Се определуваат следните мерки за обезбедување:  
За привремен стечаен управник се определува ли-

цето Мира Груевска-Димовска од Скопје, со седиште 
на ул. �Видое Смилевски Бато� бр. 87-1/5, Скопје. 
Се задолжува привремениот стечаен управник да го 

заштити и одржува имотот на должникот да продолжи 
со водење на друштвото на должникот се до донесува-
ње на одлуката за отворање на стечајна постапка и да 
испита дали до донесување на одлуката за отворање на 
стечајна постапка и да испита дали од имотот на долж-
никот може да се намират трошоците на постапката. 
Се задолжува должникот да му овозможи на при-

времениот стечаен управник да влезе во неговите де-
ловни простории за да може да ги спроведе потребните 
дејствија како и да му допушти увид во трговските 
книги и неговата деловна документација. 
Решението да се објави во �Службен весник на РМ� 

и на огласна табла во судот. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (11025) 

___________ 
 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Ст. бр. 6/02 од 11.04.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво со ограничена одго-
ворност �Врсаково�-Врсаково со жиро сметка 41400-
601-37833 кај Агенцијата за работа со блокирани сме-
тки на учесниците во платниот промет-Скопје. 

За стечаен управник се именува Ацо Трајков, дип-
ломиран економист со стан на ул. �Јане Сандански� бр. 
57/16-Свети Николе. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 

истекот на 8-иот ден од денот на објавувањето во 
�Службен весник на РМ� и на огласната табла во Ос-
новниот суд во Штип, да ги пријават побарувањата кај 
стечајниот управник во согласност со одредбите од За-
конот за стечај. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 

истекот на 8-иот ден од денот на објавувањето на огла-
сот за отворање на стечајна постапка во �Службен вес-
ник на РМ� да ги пријават разлачните права на под-
вижни предмети и права на должникот, на недвижно-
стите на должникот. 
Во пријавата мора да се означат предметите над кои 

постои разлачно право, имотот и основот на засновање 
на тоа право и обезбеденото побарување. Отворањето 
на стечајната постапка ќе се запише во трговскиот ре-
гистар на овој суд како и во земјишните книги. 
Испитното рочиште на собир на доверителите на 

кое се испитуваат и утврдуваат пријавените побарува-
ња на доверителите се закажува за ден 26.05.2003 годи-
на во 10,00 часот во соба бр. 12 во зградата на овој суд. 
Се повикуваат должниците да ги намират своите 

долгови кон стечајниот должник без одлагање. 
Од Основниот суд во Штип.         (11031) 

_______________________________________________ 
 

Л И К В И Д А Ц И И 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Л. бр. 1/2003 година, е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за трговија на големо и мало �ЕГМА� извоз-увоз-Скоп-
је, со седиште на ул. �Крсте Асенов� бр. 1/I-6 и жиро 
сметка 40100-601-35197. 
За ликвидатор се определува лицето Цветановска 

Миска од Скопје, ул. �Илинденска� бр. 77/6. 
Ликвидаторот без одлагање три пати во интервали 

не покуси од 15 дена ниту подолги од 30 дена, објавува 
дека претпријатието е во ликвидација, и со објавите ги 
повикуваат доверителите да ги пријават своите побару-
вања во рок кој не може да биде подолг од три месеци 
од денот на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (10677) 

___________ 
 

Ликвидаторот Александра Пешевска-Митановска 
од Скопје, запишана во судскиот регистар при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 
1196/03, објавува дека Друштвото за трговија, произ-
водство и услуги МИТКАМ ДООЕЛ увоз-извоз од 
Скопје, со седиште на бул. �Јане Сандански� бр. 90-5/2, 
со број на жиро сметка 300000000042425, отворена при 
Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена, по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот, со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (10684) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л. бр. 397/2001 од 17.12.2001 го-
дина, е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за производство, трговија и услуги 
�ХИДРОМИКС� ДОО увоз-извоз-Скопје, ул. �Дабни-
ца� бр. 8 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-354193. 
За ликвидатор се определува лицето Рајковски Дра-

ги од Скопје, ул. �Дабница� бр. 8. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарувања, во рок од 30 дена од објавување-
то на огласот во �Службен весник на РМ�, до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 3 месеци од денот на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (10694) 



Стр. 34 - Бр. 31 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 мај 2003 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд II. Л. бр. 68/02 од 7.03.2002 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија на големо и мало �ЗЕБРА ПРОМ� 
експорт-импорт ДОО од Скопје, ул. �Александар Турун-
џиев� бр. 59-а, со жиро сметка бр. 40100-601-164905. 
За ликвидатор се определува лицето Анастасов 

Мирко од Скопје, ул. �Александар Турунџиев бр. 59-а. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-

јавата своите побарувања во рок од 30 дена, по објавува-
њето на огласот во �Службен весник на РМ�, до ликвида-
торот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна 
во рок од 3 месеци од денот на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (10697) 

___________  
Ликвидаторот Александар Бодрожа од Скопје, ул. 

�Александар Македонски� бр. 11Д, запишан во судскиот 
регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
П. Трег. бр. 163/03 од 29.01.2003 година, објавува дека 
Друштвото за трговија и услуги ТИРЕКС ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје, ул. �Александар Македонски� бр. 11Д, со 
број на жиро сметка 3000000001022028, отворена при Ко-
мерцијална 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 од пос-
ледната објава. 
Од ликвидаторот.          (10699) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л. бр. 33/2003 од 04.02.2003 го-
дина, е завршена ликвидацијата над Претпријатието за 
промет и услуги �ЛАНГ� увоз-извоз Скопје, со седи-
ште на бул. �Јане Сандански� бр. 98/4-2 и жиро сметка 
40100-601-304220 и истото се брише од трговскиот ре-
гистар на овој суд. 
Од Основниот суд Скoпје I - Скопје.        (10754) 

___________  
Ликвидаторот Љупчо Ковчегарски од Скопје, ул. �Бој-

мија� бр. 4, запишан во судскиот регистар при Основниот 
суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 3668/2002, 
објавува дека Агенцијата за финансиски и правен консал-
тинг КОМКОНС ДООЕЛ- Стопанска комора на Македо-
нија, ул. �Димитрие Чуповски� бр. 13, Скопје, со број на 
жиро сметка 300000000719388, отворена при Комерцијал-
на банка АД-Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријавата своите побарувања во рок од 15 дена, по об-
јавувањето 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.          (10726) 

___________ 
 

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 56/03 од 
22.04.2003 година, отвори ликвидациона постапка над 
Претпријатието за транспорт и трговија ЕМКО ПО-
Штип, со регистарска влошка 1-3555-0, кај регистар-
скиот Основен суд во Штип, но истата поради немање 
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.          (10741) 

___________ 
 
Ликвидаторот Балова Снежана, дипл. екк. од Штип, 

ул. �Кочо Рацин� бр. 2, Штип, запишан во судскиот реги-
стар при Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 
110/2003, објавува дека Друштвото за производство, про-
мет и услуги Коп-Комерц ДОО с. Грдовци, Кочани, со 
жиро сметка бр. 200000014856512 при Стопанска банка и 
со број на жиро сметка 210045883550107, отворена при 
Тутунска 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.          (10742) 

___________ 
 
Ликвидаторот Атанасов Васко од Скопје, ул. �Даме 

Груев� бр. 28 4-ти спрат, запишан во судскиот регистар при 
Основен суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 
759/2003 објавува дека Друштвото за транспорт, трговија и 
услуги ГРАНЕКС МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје импорт-
експорт и со бр. на жиро сметка 240-0100000052-18, отво-
рена при Балканска 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 примероци со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (10904) 

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

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

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (11002) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение II. Л. бр. 100/2002 донесено од овој суд на 
17.02.2003 година, е завршена ликвидацијата над Прет-
пријатието за производство промет �КОКИ� експорт-
импорт ц.о. Гостивар, со седиште на ул. �Живко Брај-
ковски� бр. 67 и жиро сметка 41510-601-15507 и истото 
се брише од регистарот на овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (11033) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 38/03 од 

24.03.2003 година отвори ликвидациона постапка над 
Претпријатието во приватна сопственост на големо и 
мало увоз-извоз МИОМ П.О. - Штип, со жиро сметка 
бр. 41400-601-12685 при Агенција за работа со блоки-
рани сметки на учесниците во платниот промет - Скоп-
је, но истата поради немање на имот се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (11034)  

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Л. бр. 52/02 од 10.05.2002 година, се отвора ликвидаци-
она постапка поднесена од Трговското друштво за про-
изводство, трговија, угостителство и услуги ЈУКО-
МИН, Иринка ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, но истата 
не се спроведува бидејќи должникот не располага со 
имот за покривање на трошоците во постапката. 
Ликвидационата постапка над Трговското друштво 

за производство, трговија, угостителство и услуги ЈУ-
КОМИН, Иринка ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, се зак-
лучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар при овој суд. 
Од Основниот суд во Штип.                            (11045)  
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Ликвидаторот Арминовски Мито од Скопје, со стан 

на ул. �Петар Манџуков� бр. 23б, запишан во судскиот 
регистар при Основен суд Скопје I - Скопје, со реше-
ние П. Трег. бр. 1071/03, објавува дека Трговското 
друштво за промет, производство и услуги за електро-
ника и биротехника на големо и мало ИМЕЛ Љубомир 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Никола Парапунов� бр. 
3/27, со жиро сметка 300000001479868 отворена при 
Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (11056) 

___________ 
 
Ликвидаторот Арминовски Мито од Скопје, со стан 

на ул. �Петар Манџуков� бр. 23б, запишан во судскиот 
регистар при Основен суд Скопје I - Скопје, со реше-
ние П. Трег. бр. 1223/2003, објавува дека Друштвото за 
производство и трговија ЕКСТРА ЛУКС Димитар ДО-
ОЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. �Маршал Тито� бр. 5-
10, со жиро сметка 300000000342737 отворена при Ко-
мерцијална 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.                                              (11055) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение II Л. бр. 230/2002 донесено од овој суд на 
7.03.2003 година е завршена ликвидациона постапка 
над Претпријатието за вршење услуги и трговија на го-
лемо и мало �НИ-КОМ� извоз-увоз П.О. Тетово, со се-
диште на ул. �Илинденска� бб., и жиро сметка 41500-
601-30367, и истото се брише од регистарот на овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (11060) 

_______________________________________________ 
 

Н О Т А Р С К И   О Г Л А С И 
 
Се продава земјоделско земјиште:  нива, КП 4436/4 

план 12, скица 22, во м.в. �Долно Пладниште�, класа 3, 
во површина од 1404 м2 заведено во Поседовен лист 
бр. 501 за КО Винце на име Бузлиев Крсто од Скопје, 
за вкупна купопродажна цена од 20.000 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците, соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава, како и други лица кои сметаат 
дека поседуваат првенствено право на купување, во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
�Службен весник на РМ�,  писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата и да ја депонираат купопро-
дажната цена кај нотарот Марјан Коцевски од Кумано-
во. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Марјан Коцевски од Куманово, ул. �11 
Октомври� бр. 4.                                                     (10635) 

___________ 
 
Се продава  земјоделско земјиште: КО Росоман, КП 

бр. 1669, план 046, скица 579, место викано �Чаир� култу-
ра - нива класа 2, со вкупна површина од 830 м2  сопстве-
ност на Горчо Велковиќ од с. Росоман,  Кавадарци, еви-
дентирано на Имотен лист бр. 938 издаден од Државен за-
вод за геодетски работи Одделение за премер и катастар 
Кавадарци, за цена од 30.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето кое што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�, писмено да се изјаснат за прифаќањето на по-
нудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.                                                               (10662) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа 16/55 идеа-

лен дел од К.П. бр. 274-4-5, нива од 2 класа на м.в. 
�Кликово� во површина од 7343  м2  заведено во П.Л. 
бр. 1103 за К.О. Неготино, сопственост на Османи Г. 
Сабрије и Абдул Бесир од с. Неготино, за купопродаж-
на цена од 320.000 денари. 
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

Законот за земјоделското земјиште (�Службен весник 
на РМ� бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање (заедничките сопственици, сосопствениците и со-
седите чие земјиште се граничи со земјиштето што се 
продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во �Службен весник на РМ�, писмено да се из-
јаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. �Кеј 
Братство� бр. 5-А.                                                   (10663) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на  

К.П. бр. 172/2,  в.м. �Колиба�  кл. 5 со површина од 
4060  м2  по Имотен лист број 338 КО Рибарци за цена 
од 50.000 денари сопственост на Ружица Јованова 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.               (10664) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: Илозје на  

К.П. бр. 1055/1, в.м. �Параспури�  кл. 2 со површина од 
7270  м2,  по Имотен лист број 283 КО Паликура за це-
на од 150.000 денари сопственост на Васил Филковски 
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.               (10665) 

___________ 
 
Над подвижната ствар, сопственост на Д.Т.Т.У ФИ-

ВА-ШПЕД Фидан и др. ДОО увоз-извоз Скопје, еви-
дентирана во Централниот регистар на РМ со иденти-
фикационен број 10120030000739, заснован е залог над 
подвижна ствар, со Договор за регистриран залог врз 
подвижна ствар со својство на извршна исправа, заве-
рен кај нотарот Весна Стојчева од Скопје, под ОДУ 
број 47/2003 од 24.04.2003 година во корист на залож-
ниот доверител Тутунска банка АД Скопје, за обезбе-
дување на парично побарување во износ од 10.000,00 
ЕВРА во денарска противвредност.                      (11020) 

___________ 
 
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 Васил 
Кузманоски од Охрид, под ОДУ книга II реден број 
208/03 од 24.04.2003 година склучен помеѓу �СТО-
ПАНСКА БАНКА� АД Скопје со седиште на ул. �11 
Октомври� бр. 7 во Скопје како заложен доверител и 
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Градежното друштво �ГРАНИТ� АД Скопје со седи-
ште на ул. �Димитрије Чуповски� бр. 8 во Скопје, како 
заложен должник, засновано е заложно право-хипотека 
од втор ред врз недвижниот имот сопственост на за-
ложниот должник и тоа: хотел �Гранит� (стар и нов 
дел) изграден со пропратни содржини лоциран на КП 
број 987 на место викано �Лагадин� под објект со по-
вршина од 1773 м2 со висина С+С1+П+3 кат. +Под-гра-
дежните објекти со основна површина околу ц со вкуп-
на површина по катови и тераси цца П=6.100 м2 во КО 
Конско по Одобрение за градба Уп. бр. 11-10156/90-3 
од 08.05.1991 година и Одобрение за градба Уп. бр. 11-
9240/91-2 од 11.12.1991 година и двете издадени од Ре-
публичкиот комитет за урбанизам, градежништво, соо-
браќај и заштита на човековата околина - Секретаријат 
за урбанизам и станбено комунални работи - Охрид, 
евидентиран во Поседовен лист број 315 за КО Конско. 

                                                                            (11026) 
___________ 

 
Врз основа на нотарски акт - Договор за залог врз 

подвижни предмети (со својство на извршна исправа) 
составен од нотарот Васил Кузманоски од Охрид, под 
ОДУ книга II реден број 200/03 од 21.04.2003 година 
склучен помеѓу �ТУТУНСКА БАНКА� АД Скопје со 
седиште на ул. �12 Ударна бригада� бб во Скопје, како 
заложен доверител и Трговското друштво за произ-
водство, трговија и услуги - Димитриески Тони и Ди-
митриески Жарко - �МИК� с. Климештани, Мешеишта 
ДОО со седиште во с. Климештани, Мешеишта како 
заложен должник, засновано е заложно право-реги-
стриран залог од прв ред врз подвижни предмети сопс-
твеност на заложниот должник, кое заложно право е 
регистрирано во Централниот регистар на 23.04.2003 
година со деловоден број 10320030000047.         (11028) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за невладетелски залог ОДУ 

бр. 98/03 од 23.04.2003 година, со својство на извршна 
исправа, составен од нотарот Кирил Грков од Кавадар-
ци, склучен помеѓу Друштвото за трговија, производс-
тво и услуги ИМАКО ДООЕЛ увоз-извоз Штип, со се-
диште на ул. �Михајло Апостолски� број 34/5, Штип, 
како заложен доверител и Акционерското друштво   за 
земјоделско производство КРАИШТЕ ТИКВЕШ екс-
порт-импорт Кавадарци, со седиште на ул. �29-ти Но-
ември� бр. 5, Кавадарци, како заложен должник, заради 
обезбедување на парично побарување на заложниот до-
верител во износ од 14.000.000,00 денари, заснован е 
невладетелски залог од прв ред врз дел од идното про-
изводство во количина од 3.500.000 кгр. од иден при-
нос на грозје од реколтата за 2003 година, од лозовите 
насади од околу 400 ха во КО Паликура, КО Манасти-
рец и КО Кавадарци 1 вон, сопственост на заложниот 
должник, кој залог е запишан во Централниот регистар 
под идентификационен број 11420030000365.    (11029) 

___________ 
 
Врз обичните акции со ISIN број 4052676ОБД01, од 

емисијата  на Словин Југококта сопственост на залож-
ниот должник Друштво за трговија на големо и мало, 
угостителство и услуги КОМЕТА увоз-извоз Радован 
Стефановски ДООЕЛ Кичево, ул. �11- Септември� бр. 
75, Кичево, воспоставен е рачен залог од прв ред под 
единствен деловоден идентификационен број на доку-
ментот 10120030000351 при Централниот регистар на 
Република Македонија - регистриран залог на подвиж-
ни предмети и права на 18.04.2003 година во полза на 
заложниот доверител Тутунска банка АД Скопје за 
обезбедување на парично побарување во износ од 
200.000.00 ЕУР, а врз основа на нотарски акт - Договор 
за рачен залог од прв ред ОДУ. бр.  62/03 од 15.04.2003 
година, сочинет од страна на нотарот Нада Палиќ од 
Скопје.                                                                      (11043) 

Врз недвижниот имот сопственост на заложниот 
должник �Печатница 11 Октомври� - Прилеп воспоста-
вен е залог-хипотека од прв  и втор ред во полза на за-
ложниот доверител �Стопанска банка� АД Скопје, за 
обезбедување на парично побарување од 1.000.000,00 
евра и износ од 120.000 евра, а врз основа на нотарски 
акт-Договор за залог на недвижен имот со својство на 
извршна исправа ОДУ - 18/03 од 04.03.2003 година и 
ОДУ 38/03 од 18.04.2003 година, сочинет од страна на 
нотарот Марија Ѓорѓиоска од Прилеп, и тоа врз: недви-
жен имот во Прилеп, на ул. �Ладо Лапецо� зграда 1 
влез 1 кат ПР стан 00 во површина од 594 м2, зграда 2 
влез 00, кат ПР стан 00 во површина од 1186 м2, зграда 
2 влез 00 кат ПР стан 00 во површина од 230 м2, зграда 
3 влез 00 кат ПР во површина од 235 м2, зграда 6 влез 
00 кат ПР во површина од 12 м2, зграда 11 влез 00 кат 
ПР во површина од 2235 м2, зграда 11 влез 00 кат СУ 
во површина од 1364 м2, зграда 11 стан 00 кат ХС во 
површина од 31 м2 на Катастарска парцела 11976/1 и 
недвижен имот на ул. �Борка Талески� зграда 1 влез 00 
кат СУ во површина од 50 м2 на Катастарска парцела 
14023 за КО Прилеп или вкупна површина од 5892 м2, 
евидентирано во Имотен  лист 15831 за КО Прилеп. 
Врз подвижниот имот-опрема сопственост на �Пе-

чатница 11 Октомври� АД Прилеп, воспоставен е реги-
стриран залог од прв ред во корист на заложниот дове-
рител �Стопанска банка� АД Скопје, за износ  од 
1.000.000,00 евра, а врз основа на нотарски акт-Дого-
вор за регистриран залог врз подвижни предмети ОДУ 
- 19/03 од 04.03.2003 година и тоа врз: 1. машина за пе-
чатење на картон Б 1 форма во 4 бои со лакирање ЦПЦ 
систем производител Heilderberg Speedmaster, тип CP-
ZRO 102 V-L, фабрички број 535330, година на произ-
водство 1993; 2. машина за печатење картон А2, фор-
мат во 3 бои двострано со печатење нумерација и пер-
форирање, производител Heilderberg CP-ZRIO-53, фа-
брички број 611590,  година на производство 1991; 3. 
машина за штанцирање картон за кутии, производител 
Bobs-Lozana тип SP-102-F, фабрички број 057115904. 

(11044) 
___________  

Над подвижните предмети, основни средства за 
производство, сопственост на Трговското друштво за 
вработување на инвалидни лица за производство на 
пластична и картонска амбалажа и регенерација на от-
падна пластика со трговија ПОЛЕТ А.Д. со П.О. Кума-
ново, е заснован залог, со Договор за залог над под-
вижни предмети, заверен кај нотар Драган Георгиев од 
Куманово, под ОДУ бр. 100/03 во корист на заложниот 
доверител Друштво за услуги и трговија СКОТИХА 
Тихама Оверсис Лимитид ДООЕЛ Скопје, за обезбеду-
вање на парично побарување во износ од 16.123.854,00 
денари.                                        (10727) 

___________  
Врз основа на Договор за залог (хипотека), со својс-

тво на извршна исправа, составен во форма на нотар-
ски акт, од нотарот Стојаноска Елизабета под ОДУ бр. 
43/03 од 16.04.2003 година, склучен помеѓу Тутунска 
банка АД Скопје, како заложен доверител и Друштвото 
за производство, промет и услуги на Мирчески Киро 
�Астоп�, со седиште на ул. �Круме Јаскоски� бр. 37, 
засновано е заложно право-хипотека од прв ред врз 
недвижен имот сопственост на заложниот должник и 
тоа деловен објект, дуќан на ул. �Војводинска� бб, на 
К.П. бр. 12420, зграда 4, влез 2, приземје, со вкупна по-
вршина од 136м2, по Имотен лист број 34256, за КО 
Прилеп, со вредност од 27.200,00 ЕУР, во корист на за-
ложниот должник.                                                   (10728) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште, сопственост на 
Димишковска Верка, нива во КО Драчево, заведена во 
Поседовен лист бр. 1904 на К.П. 3516/2, план 8, скица 
20, во м.в. �Лјубош�, култура нива, класа 6, со вкупна 
површина од 2830м2, сосопственост на продавачот. 
Предмет на продажба е 314м2, за вкупна купопродажна 
цена од 157.000,00 денари. 
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Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твеници и непосредните соседи како и лица со првенс-
твено право на купување, изјавите за прифаќање на по-
нудите да ги достават до нотарот Хакија Чоловиќ, на 
ул. �Ниџе Планина� бр/ 16, нас. Драчево-Скопје, во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во 
спротивно, го губат правото на првенство.        (10723) 

___________ 
 

Се продава една идеална половина од земја во гра-
дежен реон, која се наоѓа во м.в. �Кафтанџица�, со по-
вршина од 3119м2, што претставува К.П. 11839/1, опи-
шано во ПЛ бр. 14138 за КО Битола, и една половина 
од земја која се наоѓа во м.в. �Кафтанџица�, со повр-
шина од 3120м2, што претставува К.П. 11839/2, опиша-
на во ПЛ бр. 11860 за КО Битола, сосопственост на Кр-
стевски Томе од Битола, а сега во Канада и Крстевски 
Кирил, со непозната адреса. 
Наведените недвижности се продаваат за цена од 

1.055.155,00 денари. 
Се повикува сосопственикот Кирил Крстевски, чија 

адреса е непозната во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, пис-
мено да се изјасни за прифаќање на истата. Во спротив-
но, го губи правото на предимствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достави 

до нотарот Билјана Дамјановска-Јанчевска, ул. �Иван 
Милутиновиќ� бб, локал 9, Битола.         (10743) 

___________ 
 

Маневски Андреја од с. Еловец, општина Чашка, го 
продава своето земјоделско земјиште-катастарска кул-
тура нива, шеста бонитетна класа, со површина од 
2202м2, на К.П. бр. 316, план 004, скица 009, м.в. �Си-
ривница�, запишана во Имотен лист број 10 за КО Ело-
вец, за купопродажна цена од 400 ЕУР, во денарска 
противвредност. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-

ште, право на првенство на купување имаат заеднички-
те сопственици, сосопствениците и соседите кои грани-
чат со земјиштето што се продава, па се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
до нотарот Елена Мартинова од Велес, со седиште на 
ул. �Маршал Тито� бб. Во спротивно, го губат правото 
на првенствено купување.                                      (10744) 

___________ 
 

Се продава нива класа 2, на К.П. бр. 323/2, во м.в. 
�Оводеници�, со површина од 3910м2, заведена во 
Имотен лист бр. 18058 за КО Прилеп, сопственост на 
Башески Александар Сотир од Прилеп, ул. �11 Октом-
ври� бр. 89, за цена од 90.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите кои граничат со горенаведената 
парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во �Службен весник на РМ�, писмено да се из-
јаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. �Сотка 
Ѓорѓиоски� бб.           (10745) 

___________ 
 
Над недвижен имот сопственост на �Макомаркет� - 

стан во станбена зграда на ул. �Исаија Мажовски� бр. 
44, населба Ѓорче Петров, стан 5, кат 2, влез 1, со нето 
станбена површина 76,88 м2, балкони лоѓе 1,69 м2 и ло-
ѓии 3,11 м2 или вкупна станбена површина 81,68 м2 и 
подрум 4,38 м2 се вкупно 83,87 м2 како и гаража бр. 25 
во подрум 15,08 м2 со доказ на сопственост соинвести-
торска спогодба - Договор бр. 04/162 од 23.11.2000 го-
дина, заснован е залог, со Анекс - Договор кон Догово-
рот за обезбедување на рамковен револвинг кредит-ли-
мит врз основа на заложно право на недвижност и со 

засновање на регистриран залог врз подвижни предме-
ти бр. 09-1342 од 28.04.1999 година, заверен кај нота-
рот Слободан Поповски од Скопје, под ОДУ бр. 
35/2003 од 06.03.2003 година, во корист на заложниот 
доверител Тутунска банка АД Скопје, за обезбедување 
на парично побарување во износ од 1.100.000,00 ЕУР. 
Над подвижни предмети - машини и возила, сопс-

твеност на  �Макомаркет�, определени во Анекс- Дого-
вор кон Договорот за обезбедување на рамковен револ-
винг кредит-лимит врз основа на заложно право на 
недвижност и со засновање на регистриран залог врз 
подвижни предмети бр. 09-1342 од 28.04.1999 година, 
заверен кај нотарот Слободан Поповски од Скопје, под 
ОДУ бр. 34/2003 година, заснован е залог во корист на 
заложниот доверител Тутунска банка АД Скопје, за 
обезбедување на парично побарување во износ од 
1.100.000,00 ЕУР.                                                    (10968) 

___________ 
 
Над подвижен предмет-асфалтна база �Марини�, 

тип MAR 155 Е 190 L/R со 101/99, сопственост на за-
ложниот должник Градежно друштво ГРАНИТ, АД 
Скопје, ул. �Димитрија Чуповски� бр. 8, според факту-
ра бр. 6095 од 28.07.1999 година, издадена од MARINI 
Fayat Group, заснован е залог, со Договор за залог (рач-
на залога) составен од нотарот Светлана Петровска, 
Центар, Скопје, под ОДУ бр. 168/2003 од 24.05.2003 
година во корист на заложниот доверител СТОПАН-
СКА БАНКА А.Д. Скопје, за обезбедување на парично 
побарување во износ од 5.500.000,00 ЕУР.          (10916) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа 3/4 идеален 

дел од  К.П. бр. 3508/1-61-1 нива од 1 класа на м.в. �Бу-
нарче� во површина од 743  м2  заведена во П.Л. бр. 6327 
за К.О. Гостивар, сопственост на Емини Абдураман, Еми-
ни Џеврије и Емини Ширин од Гостивар, ул. �Шумато-
ска� бр. 52,  за купопродажна цена од 2.500 ЕУР. 

 Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделското земјиште (�Службен весник 
на РМ� бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање (заедничките сопственици, сосопствениците и со-
седите чие земјиште се граничи со земјиштето што се 
продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во �Службен весник на РМ�, писмено да се из-
јаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. �Кеј 
Братство� бр. 5-А.                                                   (10966) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште сосопственост на 

Блажевски Коста и Панушковски Милан, нива во КО 
Илинден, заведена во Поседовен лист бр. 35 на КП 
1146, план 1, скица 17 во место викано �Село� култура 
нива класа 3, во вкупна површина од 5800 м2, сопстве-
ност на продавачите, предмет на продажба за вкупна 
купопродажна цена од 128.588,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и непосредните соседи како и лица со пр-
венствено право на купување, изјавите за прифаќање 
на понудата да ги достават до нотарот Хакија Чоловиќ, 
на ул. �Ниџе Планина� бр. 16, нас. Драчево-Скопје, во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во 
спротивно, го губат правото на првенство.    (10914) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште сопственост на Трај-

ковски Трајче, Велковски Петар и Пецевски Трајан, нива 
во КО Драчево, заведена во Поседовен лист бр. 292 на КП 
5062, план 11, скица 24 во место викано �Средни Рид� 
култура нива класа 6, во вкупна површина од 1884 м2, 
сопственост на продавачите, предмет на продажба 564 м2 
за купопродажна цена од 200 денари по м2. 
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Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и непосредните соседи како и лица со пр-
венствено право на купување, изјавите за прифаќање 
на понудата да ги достават до нотарот Хакија Чоловиќ, 
на ул. �Ниџе Планина� бр. 16, нас. Драчево-Скопје, во 
рок од 30 ден а од денот на објавувањето на огласот. 
Во спротивно, го губат правото на првенство.    (10915) 

___________ 
 

Се врши продажба на земјоделско земјиште во Скопје, 
построено на КО Раштак, на КП 597, на м.в. �Табачица�, 
ливада 5 класа, со површина од 501 м2, за цена од 90.000 
денари, на која сопственик е Смилевски Трајко. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

до нотарот Марковска Дојчиновска Снежана, ул. �Пал-
миро Тољати� бр. 173.                                            (11016) 

___________ 
 

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште, 
сопственост на Талески Петре од Прилеп, ул. �Круме 
Волнароски� бр. 3, заведено во имотен лист број 1845 
за КО Варош, парцела број 3093, м.в. �Разлеите�, нива 
класа 2, со површина од 5728 м2, купопродажната цена 
изнесува 15 денари за метар квадратен, можна е и про-
дажба на повеќе купувачи. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците, сопствениците чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во �Службен весник на 
РМ�, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, 
во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-

ваат до нотарот Боге Дамески, ул. �Кузман Јосифоски� 
бр. 8, Прилеп.                                                          (11036) 

___________ 
 
Се продаваат недвижности: 5/43 идеални делови од 

КП 587 на м.в.  �Пандарица� нива, класа 2, од вкупна 
површина 2579 м2 кои изнесуваат 300м2; 5/43 идеални 
делови од КП 587 на м.в.  �Пандарица� нива, класа 2, 
од вкупна површина 2579 м2 кои изнесуваат 300м2; 
5/43 идеални делови од КП 587 на м.в.  �Пандарица� 
нива, класа 2, од вкупна површина 2579 м2 кои изнесу-
ваат 300м2, кој имот подробно е опишан во Поседовен 
лист 156 за КО Буково, сопственост на Василије Педев-
ски од Битола, за вкупна купопродажна цена од 
540.000,00 денари.  
Се повикуваат лицата кои полагаат право на пре-

димство на купување и тоа сосопствениците, заеднич-
ките сопственици и соседите чие земјиште граничи со 
недвижниот имот, предмет на продажба, во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот во �Службен 
весник на Р. Македонија� писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат пра-
вото на предимствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Виолета Ангеловска, ул. �Јосиф Јосифов-
ски� бб, 7000 Битола.                                              (11091) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште 

за КО Д. Оризари и тоа: КП 732 кат. кул. 11000 кл. 2 на 
м.в. �Брегови� во површина од 4905 м2,  КП 734 кат. 
кул. 11000 кл. 2 на м.в. �Брегови� во површина од 2828 
м2,  КП 735 кат. кул. 11000 кл. 2 на м.в. �Брегови� во 
површина од 2953м2,  сите запишани во Имотен лист 
бр. 1451 за КО Д. Оризари, за вкупна купопродажна це-
на од 240.000,00 денари, сопственост на Мустафоски 
Асан од Битола, ул. �Цар Самоил� бр. 196. 

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

до нотарот м-р Веселинка Здравкова од Битола, ул. 
�Мечкин Камен� бр. 20 Битола   или до продавачот на 
назначената адреса.                                                 (11092) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот-земјоделско земјиште за 

КО Оптичари и тоа во ПЛ. бр. 274 за КО Оптичари: КП 
317/2 на м.в. �Тумба� нива, класа 6 во површина од 
7383 м2 сопственост на Боневски Александар од с. Ле-
скоец, Охрид, преку полномошник Бесимовски Бајрам 
од с. Жабени, Битолско, за вкупна купопродажна цена 
од 100.000,00 денари.  
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

до нотарот м-р Веселинка Здравкова од Битола, ул. 
�Мечкин Камен� бр. 20 Битола.                            (11093) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште за 

КО Лознани и тоа: КП 387 кат. кул. 15000 кл. 4 на м.в. 
�Крушка� во површина од 1346 м2,  КП 837/1 кат. кул. 
11000 кл. 3 на м.в. �Под Брест� во површина од 681 м2,  
КП 837/2 кат. кул. 11000 кл. 3 во површина од 80 м2, КП 
838/1 кат. кул. 17000 кл. 3 на м.в. �Под Брест� во површи-
на од 586 м2, КП 838/2 кат. кул. 17000 кл. 3 во површина 
од 50 м2, КП 1037/3 кат. кул. 11000 кл. 3 на м.в. �Огради� 
во површина од 2953 м2,  се продава 1953 м2, сите запиша-
ни во Имотен лист бр. 149 за КО Лознани, една идеална 
половина од КП 1433 кат. кул. 11000 кл. 4 на м.в. �Долни 
Пат� од вкупната површина која изнесува 12380 м2, од-
носно предмет на  купопродажба се 6190 м2, запишана во 
Имотен лист бр. 154 за КО  Лознани за вкупна купопро-
дажна цена од 30.000,00 денари, сопственост на Нешков-
ски Јонче од Прилеп, ул. �Илка Присаганка� бр. 54, за 
вкупна купопродажна сума од 30.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

до нотарот м-р Веселинка Здравкова од Битола, ул. 
�Мечкин Камен� бр. 20 Битола   или до продавачот на 
назначената адреса.                                                 (11094) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште - нива на КП. бр. 

1916, класа 2 во површина од 1906 м2, место викано 
�Пуфла�, и.лозје на КП 1916, класа 1 во површина од 
1905 м2 и двете заведени во И.Л. бр. 517 за КО Ѓавато, 
по цена од 90.000,00 денари, сопственост на Дуев Или-
ја, ул. �Јосиф Јосифовски� бр. 30, Гевгелија. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-

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

до нотарот Ѓорѓи Николов, ул. �Димитар Влахов� бр. 3, 
Гевгелија.                                                                 (11095) 
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М А Л И   О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважечки следните документи: 
Пасош бр. 1280289 на име Ѓорѓиев Петре, ул. "Браќа 
Ставреви" бр. 11-А, Кочани.          (28264) 
Пасош бр. 440978 на име Рувинов Никола, ул. "Ма-
кедонски просветители" бр. 27/2-5, Охрид.           (9752) 
Пасош бр. 1792292 на име Ибраими Тесќир, с. 
Врапчиште, Гостивар.                                              (7055) 
Пасош бр. 1202334/99 издаден од СВР-Тетово на име 
Неџбедин Челеби, с. Желино, Тетово.            (10822) 
Пасош бр. 1238335/99 издаден од СВР-Велес на име 
Владимир Ристиќ, ул. "В. Ѓоргов" бр. 3/2, Велес. (10886) 
Пасош бр. 1728823 на име Артан Шерифи, с. Каме-
њане, Тетово.                                                     (10898) 
Пасош бр. 1132948/98 издаден од СВР-Гостивар на 
име Мустафи Шермин, с. Дебреше, Гостивар.    (10905) 
Пасош бр. 1132809/98 издаден од СВР-Гостивар на 
име Мистафи Асрет, с. Дебреше, Гостивар.        (10906) 
Пасош бр. 741854/96 издаден од СВР-Гостивар на 
име Алиу Исхак, с. Форино, Гостивар.        (10908) 
Пасош бр. 1256996/99 издаден од СВР-Куманово на 
име Настасиојевиќ Зорица, ул. "Б. Шабани" бр. 105, 
Куманово.                                                     (10912) 
Пасош бр. 1693525/02 издаден од СВР-Скопје на име 
Адеми Џељал, с. Сарај, ул. "4" бр. 15, Скопје.     (10959) 
Пасош бр.334498/94 издаден од СВР-Гостивар на име 
Касами Садије, ул. "ЈНА" бр. 275, Гостивар.       (10967) 
Пасош бр. 92776/93 издаден од СВР-Гостивар на име 
Сулаи Невзат, ул. "Ленинградска" бр. 7, Гостивар.                                                                     

Пасош бр. 200593 издаден од СВР-Скопје на име Бут-
лески Спасоја, ул. "Илија Димовски" бр. 18-б. нас. 
"Лисиче", Скопје.                                       (11136) 

       (10969) 
Пасош бр. 1566935/01 издаден од СВР-Тетово на име 
Муртезани Бесник, ул. "108" бр. 41, с. М. Речица, 
Тетово.                                                            (10975) 
Пасош бр. 1170969 издаден од СВР-Скопје на име 
Хаџиу Алберт, с. Рашче, Скопје.                       (10978) 
Пасош бр. 1395142 издаден од СВР-Скопје на име 
Хаџиу Азем, с. Рашче, Скопје.                       (10979) 
Пасош бр. 1233626/99 издаден од СВР-Скопје на име 
Адалет Тодоровиќ, ул. "С. Максут" бр. 10/4, Скопје.                                                                     Пасош бр. 1551210/01 издаден од СВР-Скопје на име 

Намичев Борислав, ул. "Копачка" бр. 2-а, Скопје.                                       (10987) 
Пасош бр. 268596/94 издаден од СВР-Куманово на 
име Мамутовски Рамадан, ул. "Х.Т.Карпош" бр. 16, 
Куманово.                                                     (11015) 
Пасош бр. 0442602/94 издаден од СВР-Скопје на име 
Здравко Јакимовски, ул. "Ѓорѓи Поп Христов" бр. 9/2-
4, Скопје.                                                           (11018) 
Пасош бр. 1291580/99 издаден-а од СВР-Скопје на 
име Севдил Илази, с. Бојане, Скопје.        (11019) 
Пасош бр. 1724878/02 издаден од СВР-Скопје на име 
Димитар Божинов, ул. "Радишанска" бр. 21/1-32, 
Скопје.                                                             (11037) 
Пасош бр. 249976/94 на име Адеми Адем, с. Одри, 
Тетово.                                                                    (11038) 
Пасош бр. 729637 на име Садем Алиески, с. Ка-
натларци, Прилеп.                                      (11039) 
Пасош бр. 1518675 на име Василков Гоце, ул. "Ма-
кедонска" бр. 28, Кочани.                              (11040) 
Пасош бр. 1392880 на име Зарев Николче, ул. "Ко-
совска" бр. 139, Штип.                              (11042) 
Пасош бр. 1202959/99 издаден од СВР-Тетово на име 
Мисими Дашмир, с. Доброште, Тетово.          (11046) 
Пасош бр. 1465242/00 издаден од СВР-Тетово на име 
Нуредин Ибраими, ул. "И.Р.Лола" бр. 307, Тетово.                                                                    

Чекови од тековна сметка бр. 12685942 од бр. 806183 
до бр. 806191 и  бр. 692664 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Палевски Ацо, Скопје. (11032) 

       (11050) 
Пасош бр. 736357/95 издаден од СВР-Тетово на име 
Јакупи Саит, с. Јеловјане, Тетово.               (11052) 
Пасош бр. 1455573/93 издаден од СВР-Гостивар на 
име Анифе Реџепи-Сефулаи, ул. "18 Ноември" бр. 12, 
Гостивар.                                                     (11053) 
Пасош бр. 1157919 издаден од СВР-Скопје на име 
Арсеновски Даниел, Скопје.                       (11057) 
Пасош бр. 655688 издаден од СВР-Скопје на име 
Тања Миленковска, Скопје.                       (11061) 
Пасош бр. 1353053/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Јашари Фатмир, ул. "Божин Стијков" бр. 11, Скопје.                                                                     Работна книшка на име Фазли Мустафа, Скопје. 

       (11064) 

Пасош бр. 1614845/01 издаден од СВР-Гостивар на 
име Африм Фејзулахи, ул. "И.Л.Рибар" бр. 54, Гос-
тивар.                                                                    (11065) 
Пасош бр. 1533158 издаден од СВР-Скопје на име 
Ненад Ристевски, ул. "Железничка" бр. 10, Скопје. 

                                                                    (11066) 
Пасош бр. 704786/95 издаден од СВР-Скопје на име 
Трпко Гугулевски, ул. "И. Мажовски" бр. 40/4-8, 
Скопје.                                                             (11069) 
Пасош бр. 457001/94 издаден од СВР-Тетово на име 
Зеќири Идриз, с. Боговиње, Тетово.        (11071) 
Пасош бр. 0793700 издаден од СВР-Скопје на име 
Атанасов Ванчо, с. Д. Лисиче, Скопје.        (11081) 
Пасош бр. 1264390 на име Елез Арслани, нас. "Мла-
ки" бр. 10, Гостивар.                              (11104) 
Пасош бр. 804537 издаден од СВР-Битола на име  
Ангеловска Марија, ул. "Партизанска" бр. 30/6, Битола.
                                                                    (11129) 
Пасош бр. 1395239/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Аделина Белули, с. Кондово, Кондовски пат десно, 
Скопје.                                                             (11130) 
Пасош бр. 1483006/00 издаден од СВР-Тетово на име 
Ибраими Фадиљ, с. Теарце, Тетово.        (11132) 
Пасош бр. 1741645 издаден од СВР-Скопје на име 
Парговска Маја, ул. "Никола Тесла" бр. 4/1-16, Скопје.
                                                                    (11135) 

Пасош бр. 100593 издаден од СВР-Скопје на име Бут-
леска Цвета, ул. "Илија Димовски" бр. 18-б, нас. 
"Лисиче", Скопје.                                       (11137) 
Пасош бр. 050493 издаден од СВР-Скопје на име 
Снежана Кокоровска, бул. "Видое Смилевски-Бато" бр. 
77/2-38, Скопје.                                              (11138) 
Пасош бр. 1326750 издаден од СВР-Скопје на име 
Буцевски Дејан, ул. "Поп Богомил" бр. 2-а, Скопје. 

                                                                    (11140) 

      (11145) 
Пасош бр. 0618540/95 на име Ристовска Нацка, ул. 

"Херој Карпош" бр. 29/20, Крива Паланка.          (11151) 
Пасош бр. 0512474 на име Стоилов Драги, с. Цера, 
Кочани.                                                                    (11152) 
Пасош бр. 636875 на име Штерјов Јосив, ул. "Срем-
ска" бр. 22, Штип.                                      (11153) 
Пасош бр. 1282743 на име Јашари Ќани, с. Чегране, 
Гостивар.                                                     (11154) 
Во огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 

30/03 за пасош бр. 1128427 на име Димовска Елена, ул. 
"Дане Крапчев" бр. 2/1-2, Скопје, наместо "Димовска" 
треба да стои "Димановска".         (10630)  
Чекови од тековна сметка бр. 06042638 со бр. 0009-

005209938, 0009005209939 и бр. 0009005209940 изда-
дени од Комерцијална банка на име Димовски Трајчо, 
Скопје.                                                             (10980) 
Чек од тековна сметка бр. 2109106 со бр. 00160004-

74745 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Боцевска Павлина, Скопје.              (11030) 

Чекови од тековна сметка бр. 11662-55 од бр. 1288-
695 до бр. 1288699 издадени од Македонска банка АД 
Скопје на име Штерјов Виолета, Скопје.        (11049) 
Чекови од тековна сметка бр. 16913343 од бр. 1007-

091 до бр. 1007030 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Петар Ивановски, Скопје.      (11073) 
Чекови од тековна сметка бр. 0002791221 од бр. 00-

08005175846 до бр. 0008005175860 и од бр. 0008005-
185370 до бр. 0008005185379 издадени од Стопанска 
банка-Филијала Гостивар на име Илиевска Борка, 
Гостивар.                                             (11109) 

                                                                   (10815) 
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Работна книшка на име Талевски Златко, ул. "4- ти 
Јули" бр. 4, Битола.                                      (10833) 
Работна книшка на име Валентина Митковиќ, ул. 

"Октомвриска револуција" бр. 4/2/4, Куманово. (10842) 
Работна книшка на име Јашари Ридван, с. Матејче, 
Куманово.                                                     (10846) 
Работна книшка на име Ангеловски Сашо, с. Рома-
новце, Куманово.                                             (10852) 
Работна книшка на име Келтаноска Александра, ул. 

"Д. Наредникот" бр. 1, Прилеп.               (10857) 
Работна книшка на име Мулиќ Изет, с. Десово, При-
леп.                                                              (10858) 
Работна книшка на име Ристов Марјан, ул. "Кукуш-
ка" бр. 9, Гевгелија.                                      (10862) 
Работна книшка на име Стојанова Милица, ул. "Сава 
Михајлов" бб, Гевгелија.                              (10864) 
Работна книшка на име Јагодини Тефик, Кичево.                                                                     

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "25 -ти 
Мај"-Скопје на име Авдула Алили, с. Синѓелиќ, Ско-
пје.                                                                    (10901) 

       (10868) 
Работна книшка на име Грашкоски Горан, Прилеп.                                                                     

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Васил 
Главинов"-Скопје на име Сузан Беќири, Скопје.(10911) 

       (10872) 
Работна книшка на име Каров Гоце, с. Тромеѓа, Ку-
маново.                                                            (10877) 
Работна книшка на име Драган Кипријановски, ул. 

"15 Мај" бр. 12, Куманово.                       (10878) 
Работна книшка на име Амет Лимановиќ, с. Ќојлија, 
Скопје.                                                             (10893) 
Работна книшка на име Топликлиев Влатко, ул. "С. 
Наумов" бр. 11, Штип.                              (10894) 
Работна книшка на име Далипова Ѓулџин, Велес. 
                                                                    (10896) 
Работна книшка на име Алили Авдула, с. Синѓелиќ, 
Скопје.                                                            (10899) 
Работна книшка на име Блажевска Катерина, Скопје.

                                                                    (10902) 
Работна книшка на име Илиевски Сашо, Скопје. 
                                                                    (10907) 
Работна книшка на име Владимир Петровиќ, Скопје.

                                                                    (10910) 
Работна книшка на име Нермине Љоки, с. Визбегово, 
Скопје.                                                             (10972) 
Работна книшка на име Никола Ѓорѓевиќ, Скопје. 
                                                                    (10981) 
Работна книшка на име Титизова Елица, Скопје. 
                                                                    (10982) 
Работна книшка на име Тодоровиќ Адалет, Скопје.                                                                    

Свидетелство издадено од "Гоце Делчев"-Куманово 
на име Арифовски Ирфан, Куманово.          (11118) 

       (10984) 
Работна книшка на име Аднан Азир,Скопје.    (10991) 
Работна книшка на име Али Усинов, Виница. (11111) 
Работна книшка на име Ирфан Асипи, с. Слупчане, 
Куманово.                                                     (11119) 
Работна книшка на име Хајдер Един, Делчево.(11120) 
Работна книшка на име Андонов Зоранчо, ул. "М. 
Ацев" бр. 38, Велес.                                      (11122) 
Работна книшка на име Стојков Александар, ул. 

"Довлеџик" бр. 26, Битола.                       (11123) 
Работна книшка на име Мујдин Даути, с. Равен, 
Гостивар.                                                     (11125) 
Работна книшка на име Велков Игор, с. Д. Полог, 
Кочани.                                                           (11126) 
Работна книшка на име Јосифоска Слободанка, ул. 

"Ц. Стени" бр. 13, Прилеп.                       (11133) 
Работна книшка на име Василков Слободан, ул. "Ј. 
Сандански" бр. 9, Кочани.                              (11158) 
Работна книшка на име Беврња Јасмина, ул. "5 Кон-
грес" бр. 37/6, Штип.                                      (11159) 
Работна книшка на име Идризи Екрем, Тетово. 
                                                                    (11162) 
Воена книшка на име Ристовски Горан, Скопје. 
                                                                    (10970) 
Воена книшка на име Бајрам Сејфула, Скопје. (11048) 
Воена книшка на име Дражанин Сенат, Скопје. 
                                                                    (11128) 
Воена книшка на име Лумоноски Кадри, ул. "А. 
Емин" бр. 30, Охрид.                                      (11143) 
Свидетелство од 8 одделение на име Башким Бајра-
ми, Куманово.                                             (10836) 

Свидетелство на име Келтаноска Александра, При-
леп.                                                             (10856) 
Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение на име Наим 
Зеќири, с. Ваксинце, Куманово.                       (10859) 
Свидетелство на име Карчов Дарко,Виница.    (10861) 
Свидетелство на име Енис Биба, Струга.          (10866) 
Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Меме-
довски Џевдет, с. Меџитлија, Битола.        (10875) 
Свидетелство на име Мухамет Мустафи, Тетово. 
                                                                    (10876) 
Свидетелство на име Митевска Александара, Проби-
штип.                                                             (10880) 
Свидетелство на име Зекирова Тахир Зекије, Велес.

                                                                    (10895) 

Свидетелство за 5 одделение издадено од ОУ "Ли-
рија"-Скопје на име Фари Љамалари, Скопје.     (10995) 
Свидетелство за 5 одделение издадено од ОУ "Ли-
рија"-Скопје на име Фатиме Љамаљари, Скопје.(10997) 
Свидетелство за 6 одделение издадено од ОУ "Браќа 
Миладиновци"-с. Миладиновци-Скопје на име Ивана 
Вучковска, с. Мршевци, Скопје.            (11023) 
Свидетелства за 3 и 4 год издадени од ДСУ "Цветан 
Димов"-Скопје на име Коста Котев, Скопје.       (11058) 
Свидетелство за 7 одделение издадено од ОУ "25-ти 
Мај"-Скопје на име Кенан Муртезани, с. Синѓелиќ, 
Скопје.                                                             (11063) 
Свидетелство на име Мустафи Хикмет, Тетово. 
                                                                    (11108) 
Свидетелство на име Јованова Анка, с. Зрновци, 
Виница.                                                       (11112) 
Свидетелство на име Стојанова Деса, Велес.   (11113) 
Свидетелство на име Демири Зејадин, Гостивар. 
                                                                    (11114) 
Свидетелство на име Ристевски Станимир, Тетово.                                

       (11115) 
Свидетелство на име Бесиме Сејфулаи, с. Пирок, Те-
тово.                                                                    (11116) 
Свидетелство на име Суља Мемеди, Тетово.   (11117) 

Свидетелство од 1 година издадено од ГУЦ "Здравко 
Цветковски"-Скопје на име Сулејман Ајнур, Скопје.                                

       (11134) 
Свидетелства од 1 и 2 година издадени од "Васил Ан-
тевски Дрен"-Скопје на име Нада Пржовска, Скопје.                                

       (11139) 
Свидетелство од 8 одделение на име Јуриќ Кире, 
Прилеп.                                                            (11144) 
Свидетелство од 8 одделение на име Љатифи Сатки 
Емине, Тетово.                                             (11156) 
Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и диплома на име 
Јелена Гадуловиќ, Стар Дојран.               (11173) 
Индекс бр. 10334 издаден од Машински факултет - 
Скопје на име Костов Ристе, Скопје.        (10956) 
Индекс бр. 1008 издаден од Педагошки факултет - 
Скопје на име Фатмир Ибраим, Скопје.        (10963) 
Диплома од средно образование на име Костадинов 
Благојчо, Кочани.                                      (10879) 
Диплома издадена од ЕМУЦ "Никола Тесла"-Скопје 
на име Божиновски Роберт, Скопје.          (11051) 
Диплома од средно образование издадена од ДСУ 

"Н.Н.Борче" на име Горгиевски Александар, Проби-
штип.                                                            (11124) 
Диплома од средно образование на име Митровска 
Виолета, Мак. Каменица.                              (11157) 
Диплома на име Милошевска Анета, с. Челопек, Те-
тово.                                                                    (11161) 
Диплома од средно образование на име Наунова Ва-
лентина, с. Псача, Крива Паланка.               (11163) 
Здравствена книшка на име Стојановска Иванка, Ве-
лес.                                                                    (11121) 
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Здравствена книшка на име Фаик Мустафов, с. Слив-
ник, Велес.                                                     (11160) 
Решение на име Реџепи Ариф, с. Г. Речица, Тетово.

                                                                    (10900) 
Уверение на име Османи Шефкет, с. Челопек, Тето-
во.                                                                    (10897) 
Уверение бр. 09-1277/1 за додипломско образование 
издадено од ФМУ-Скопје на име Наковска Елена, Би-
тола.                                                            (11022) 
Штедни книшки бр. 9001000 и бр.9000812 издадена 
од Тутунска банка АД Скопје на име Конџели Агрон, 
Скопје.                                                            (11062) 
Даночна картичка бр. 4030994382862 издадена од 
Управа за јавни приходи Скопје на име Антонио 
Компанија Симоновски, Скопје.                       (10795) 
Даночна картичка бр. 5030995118100 издадена од 
Управа за јавни приходи на име Бифе ДАРТАС, Ско-
пје.                                                                    (11017) 
Даночна картичка бр. 4030992252554 издаденаод Уп-
рава за јавни приходи-Скопје на име МАГОР Павлина 
и др. ДОО, Скопје.                              (11068) 
Даночна картичка бр. 5030988142977 издадена од 
Управа за јавни приходи Скопје на име Ташнар 
квалитет, Скопје.                                             (11105) 
_______________________________________________ 

 
Ј А В Н И   П О В И Ц И 

 
Врз основа на член 11, член 15, став 1 алинеја 1 и 

член 16, став 1 и членовите од 17 до член 34 од Законот 
за јавни набавки-пречистен текст (�Службен весник на 
РМ� бр. 21/01), Комисијата за јавни набавки на Мини-
стерството за култура, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ВРШЕЊЕ НА 
УСЛУГИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 

 
1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Нарачател на повикот: Министерство за култу-

ра на Република Македонија-Скопје, ул. �Илинденска� 
бб. 

1.2. Предмет на  набавката: услуги на осигурување 
за деловната 2003 година на Министерството за култу-
ра и тоа: 
А. Градежни објекти и целокупната опрема во обје-

ктите на установите од областа на културата од опас-
ност од пожар и некои други опасности;  
Б. Опрема, машини, инсталации и апарати од ризик 

за кршење и некои други опасности;  
В. Осигурување на стакло од кршење и специфика-

ција по видови на стакло;  
Г. Осигурување на компјутери, според условите за 

комбинирано осигурување на електронски сметачи, 
процесори и сл.;  
Д. Осигурување на животи. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 

на учество на сите правни лица регистрирани за врше-
ње на осигурителна дејност. 

1.4. Спроведување на постапката: со отворен повик, 
во согласност со Законот за јавни набавки (�Службен 
весник на РМ� бр. 21/02). 

1.5. Осигурувањето треба да се изврши согласно За-
конот за супервизија на осигурување (�Службен весник 
на РМ� бр. 27/02) и други прописи кои ја регулираат 
оваа материја во Република Македонија и со меѓуна-
родните прописи кои се прифатени во Република Ма-
кедонија. 

1.6. Рок за поднесување на понудите: до 22.05.2003 
година до 10 часот, кога е и јавното отворање на пону-
дите. 

1.7. Спецификацијата може да се подигне, без надо-
мест во архивата на Министерството за култура, секој 
работен ден од 9 до 14 часот. 

1.8. Набавката не е делива, понудувачот мора да да-
де понуда за целокупниот обем на набавката, наведена 
во спецификација. 

1.9. Со најповолниот понудувач ќе се склучи дого-
вор за осигурување од денот на потпишувањето на до-
говорот до 31.12.2003 година. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи обемот на покри-

тие на осигурувањето, со наброени ризици наведени во 
спецификацијата. 

2.3. Понудата треба да ги содржи висината на стап-
ките за осигурување на предметот на осигурување, 
изразени во проценти пооделно по предмети на осигу-
рување, со вкалкулирани бонификации-попусти по раз-
ни основи. Доколку понудувачот предвидува право на 
попуст за немање штета, посебно да ја искаже висината 
на попустот. 

2.4. Понудата треба да го содржи рокот и начинот 
на плаќање на премијата. 

2.5. Понудата треба да го содржи рокот на исплата 
на оштетеното побарување. 

2.6. Понудата треба да има рок на важност. 
2.7. Понудувачите задолжително да ја достават 

следната придружна документација:  
- Потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки;  
- Документ за бонитетот од Централниот регистар 

во оригинал и копија заверена кај нотар, за економска-
та и финансиска способност на понудувачот. 
Странскиот понудувач треба да достави ревизорски 

извештај од странска реномирана ревизорска институ-
ција, регистрирана за вршење на ревизија, кој треба да 
содржи податоци за вкупното економско работење на 
странскиот понудувач во последните три години, пре-
веден на македонски јазик и заверен кај нотар. 

- Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 
ликвидација;  

- Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 
изречена мерка за безбедност забрана на вршење на 
дејност;  

- Понудувачот треба да го достави актот за основа-
ње и работа на Друштвото и Решение за упис во тргов-
скиот регистар;  

- Понудувачот треба да достави дозвола за основа-
ње и работа на Друштвото за осигурување, согласно 
член 31, 32 и 33 од Законот за супервизија на осигуру-
вање;  

- Понудувачот треба да достави референца на Ком-
панијата. 
Горенаведените придружни документи потребно е 

да бидат доставени во оригинален примерок или исти-
те доколку се фотокопија да бидат заверени од страна 
на нотар и истите не  смеат да бидат постари од шест 
месеци. 

 
3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
3.1. Критериуми за најповолен понудувач се: 
а) висина на премијата, вклучувајќи ги и бонифика-

циите-попусти по разни основи                     50 бода; 
б) обем на покритие на осигурувањето      15 бода;  
в) рок и начин на плаќање на премијата      15 бода;  
г) рок на исплата на оштетно побарување    10 бода; 
д) право и висина на попуст за немање штета 10 бода. 
 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Понудата се доставува (согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки) во еден оригинален 
примерок кој треба да биде потпишан од страна на од-
говорно лице на субјектот. 
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4.2. Понудите се доставуваат препорачано по пошта 
или со предавање во архивата на Министерството за 
култура-Скопје, ул. �Илинденска� бб и тоа се до 10 ча-
сот на денот на отворањето на понудите. Понудувачите 
имаат задача да обезбедат докази за датумот на преда-
вањето на понудата (потврда од архивата на Мини-
стерството за култура). 

4.3. Понудата се доставува во запечатен плик. На 
предната страна од пликот, во горниот лев агол треба 
да биде назначено �не отворај� како и бројот на пови-
кот, во средината на пликот треба да биде назначена 
точната адреса на Министерството за култура. 
Во затворениот плик треба да има уште два затво-

рени и запечатени плика. 
Едниот внатрешен плик ја содржи понудата и носи 

ознака-понуда, а другиот внатрешен плик ја содржи 
документацијата и носи ознака-документација-и точна 
адреса на понудувачот. 

 
5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 

оние кои не се изработени според пропозициите на по-
викот, нема да бидат разгледувани. 

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе се изврши 
на ден 22.05.2003 година во 10 часот во просториите на 
Министерството за култура-Скопје. 

5.3. На отворањето на понудите ќе присуствува са-
мо претставникот на понудувачот кој на Комисијата на 
набавувачот ќе и предаде писмено овластување за за-
стапување на понудувачот. 

5.4. Секој понудувач може да учествува само со по 
една понуда. 

 
                     Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 16 и 19 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комисијата 
за јавни набавки при ЈП �Македонски шуми� - Скопје, 
објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-673/2 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА-ПРО-
БИВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ШУМСКИ 
ПАТИШТА  ВО  СТРУМИЦА, РАДОВИШ, ВЕЛЕС 

И КРИВА ПАЛАНКА 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на јавниот повик е ЈП �Македонски 

шуми�, ул. �Сава Ковачевиќ� бр. 15 А, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди 

за набавка на: 
- пробивање на шумски патишта во вкупна должина 

од 27,6 км. и реконструкција на шумски патишта во 
вкупна должина од 59 км. во: 

- ШС �Беласица� - Струмица пробивање 14,5 км. и 
реконструкција на шумски патишта 58 км., 

- ШС �Бабуна� - Велес пробивање на шумски пати-
шта во вкупна должина од 6 км., 

- ШС �Плачковица� - Радовиш 3,5 км и реконструк-
ција на шумски патишта во вкупна должина од 1 км., 

- ШС �Осогово� - Крива Паланка пробивање на 
шумски патишта во вкупна должина од 3,6 км.). 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

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

1.5. Техничките податоци за пробивање и рекон-
струкција на патиштата можат да се добијат во напред 
наведените подружници и дирекцијата на ЈП �Маке-
донски шуми� п.о. - Скопје. 

1.6. Набавувачот го задржува правото, реализација-
та на набавката да ја додели на еден или повеќе пону-
дувачи. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

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

2.2. Понудата треба да ги содржи сите  единечни и 
вкупни цени за секоја позиција од тендер документаци-
јата, како и вкупна цена за целата понуда  (со сите да-
вачки согласно член 57 од ЗЈН), изразени во ЕУР  и со 
посебно искажан ДДВ на вкупната вредност.  

2.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќа-
ње. 

2.4. Понудата треба да го содржи рокот на извршу-
вање на набавката. 

2.5. Рок на важност на понудата 30 дена. 
 
3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба  да приложи: 
3.2. Извод од регистрација на дејноста. 
3.3. Документ за бонитет од Централниот регистар. 
3.4. Доказ дека не е поведена постапка за стечај или 

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

е изречена мерка на безбедност, забрана на вршење на 
дејноста. 

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

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

- список на извршени услуги, предмет на набавката 
во последните три години со износите, датумите и при-
мачите; 

- доказ за техничка опременост (механизација и 
други технички средства). 

 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
4.1. Критериуми за избор на најповолна понуда се: 
- Цена ................................................40 поени; 
- Квалитет..........................................30 поени; 
- Начин на плаќање...........................20 поени; 
- Најкратко време за извршување  
на набавката......................................10 поени. 
 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
5.1. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват во согласност со член 55 и 56 од Законот за јавни 
набавки, пречистен текст (�Службен весник на РМ� бр. 
21/2002). 

5.2. Секој понудувач на отворениот повик може да 
учествува само со една понуда. 

5.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна 15 
дена од последното објавување на повикот во средства-
та за јавно информирање. 

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: Јавно претпријатие �Македон-
ски шуми� п.о., ул. �Сава Ковачевиќ� бр. 15 а, Скопје. 

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

дениот рок како и оние понуди кои не ја содржат по-
требната документација нема да се разгледуваат. 
Отворањето на понудите ќе се изврши во присуство 

на овластени претставници на понудувачите во просто-
риите на ЈП �Македонски шуми�п.о. - Скопје, на 
23.05.2003 година во 11 часот. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на 

телефон 02-775-711. 
 

Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 11, 15, 16, 17 и 45 од Законот за 

јавни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), 
Комисијата за јавни набавки на Oпштина Центар Жупа 
од Центар Жупа, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
МЕТАЛНИ КАПАЦИ И КОМПЛЕТ БЕТОНСКИ 

ШАХТИ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на јавниот повик е Општина центар 

Жупа-Центар Жупа. 
1.2. Предмет на набавката е метални капаци за ка-

нализација за прометна сообраќајница, како и комплет 
бетонски шахти-фи 1000мм. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Податоци на понудувачот согласно специфика-

цијата. 
2.2. Цена на понудата (согласно член 27 од Законот 

за јавни набавки) во денари. 
2.3. Начин и услови на плаќање. 
2.4. Рок на испорака. 
 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 

ПРАВНИТЕ И ФИЗИЧКИ ЛИЦА 
3.1. Потврда за стручна способност. 
3.2. Препораки. 
3.3. Документ за бонитетот на фирмата од Централ-

ниот регистар. 
3.4. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-

ни даноци, придонеси и др. 
3.5. Извод од регистрација на дејности. 
3.6. Потврда од надлежен суд дека фирмата не е 

под стечај. 
3.7. Потврда од надлежен суд дека не е изречена 

мерка за забрана на дејност. 
Потребните документи да се во оригинал или заве-

рено копие на оригиналот. 
 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
квалитет........................................40 поени; 
цена...............................................40 поени; 
рок на испорака............................10 поени;  
начин и услови на плаќање.........10 поени. 
Понудите да се достават во согласност со членови-

те 55, 56 и 57 од ЗЈН, во рок од 10 дена, а најдоцна до 
10 мај 2003 година, до Општина Центар Жупа за коми-
сијата. 

 
5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Секој понудувач има право да учествува само со ед-

на понуда. 
За се што не е наведено во повикот важат само 

одредбите од Законот за јавни набавки. 
 

    Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 17 од Законот за јавни набавки 

(пречистен текст), Основниот суд од Струга објавува 
 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2/2003 
ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ, ГРАДЕЖНО 
ЗАНАЕТЧИСКИ И ИНСТАЛАТЕРСКИ РАБОТИ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач:  
Основен суд од Струга.  
1.2. Предмет на набавката  
Изведување на градежни, градежно занаетчиски и ин-

сталатерски работи на објект: реконструкција на постоен 
објект, доградба од северната страна (влез) и надградба 
над постојниот објект - зграда на Основниот суд во Струга. 

2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
Обемот и количините на работите се дадени во тен-

дер-документацијата која заинтересираните понудува-
чи може да ја подигнат во Основен суд-Струга во пери-
од од 8,00 до 14,00 часот секој работен ден со уплата 
на износ од 3.000,00 денари (три илјади) денари во го-
тово на благајната на Основен суд од Струга. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да ги содржи сите барања при-

ложени во тендер-документацијата на соодветни места 
за пополнување. 

3.2. Понудувачот е должен да стави единечни цени 
за секоја позиција во приложениот предмер на работи-
те и вкупната вредност на работите без ДДВ и со ДДВ 
во денари. 

3.3. Понудувачот треба да ги прифати условите наз-
начени во тендер-документацијата за реализација на 
објектот. 

 
4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ШТО ПО-

НУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ДОСТАВИ 
4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот. 
4.2. Економско-финансиски бонитет од Централни-

от регистар - во оригинал или копија заверена од нотар. 
4.3. Техничко-технолошки бонитет согласно со 

член 25 од Законот за јавни набавки (пречистен текст). 
4.4. Извод од судска евиденција не постар од 6 месеци 

во оригинал или копија заверена од нотар како доказ дека 
понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација 
и не му е изречена мерка забрана за вршење на дејност. 

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

 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
5.1. Цена     40 бодови; 
5.2. Рок на изведување                                30 бодови; 
5.3. Начин на плаќање                                 10 бодови; 
5.4. Техничка и кадровска опременост     10 бодови; 
5.5. Референцна листа                                 10 бодови. 
 
6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Понудите се доставуваат согласно со член 55, 

56 и 57 од Законот за јавни набавки (пречистен текст). 
6.2. Рок за прием на понудите изнесува 15 дена од 

денот на последното објавување во јавните гласила. 
6.3. Понудите се доставуваат преку пошта, со пре-

давање во архивата на набавувачот или со предавање 
на комисијата за јавни набавки на лице место, но нај-
доцна до денот и часот на јавното отворање.  

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Јавното отворање на понудите ќе се изврши во 

присуство на овластени претставници на понудувачите 
во сала 1 на Основен суд Струга. За терминот за јавно-
то отворање заинтересираните понудувачи ќе бидат до-
полнително известени при подигањето на тендерската 
документација. 
Дополнителни информации може да се добијат на тел. 

046 781-608 или на приемното одделение во Судот.  
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 

JП �Македонски железници�, објавува 
 

И С П Р А В К А 
НА ОТВОРЕН ПОВИК БР.12-586/2 ОБЈАВЕН ВО 
ВЕСНИКОТ �УТРИНСКИ ВЕСНИК� НА 24.04.2003 ГОДИНА  
Исправката се однесува на точка: 
 
I. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА: 
- точка 1.2. став 4 треба да гласи: 
Д рвени импрегнирани цвикли 20.000 парчиња. 

Комисија за јавни набавки 
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АД "Електростопанство на Македонија", Скопје, 
Подружница РЕК "Осломеј"-Осломеј, објавува дека го 
повлекува барањето за отворен повик бр. 07-112/03 за 
ископ, транспорт и распостелување на јаловински маси 
во ПК "Осломеј", објавен во "Сл. весник на РМ" бр. 30 
од 24.04.2003 година. 
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С О О П Ш Т Е Н И Е 

 
Комисијата за набавки на Службата за општи и заед-

нички работи на Владата на Република Македонија, ги 
известува заинтересираните понудувачи дека отворање-
то на понудите по Отворениот повик бр. 1/2003, за при-
бирање понуди за преведувачки услуги со јавно отвора-
ње, ќе се изврши на ден 05.06.2003 година (четврток) во 
11,00 часот, во просториите на Службата за општи и за-
еднички работи на Владата на Република Македонија на 
ул. �Железничка� бб - Скопје, во барака бр. 4. 

 
Комисија за јавни набавки 

_______________________________________________ 
 
Врз основа на член 58 од Статутот на Акционерското 

друштво за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје, Собрание-
то на акционери на Друштвото на својата втора редовна 
седница одржана на 17.04.2003 година ја донесе след-
ната 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА 

НА ДРУШТВОТО ЗА 2002 ГОДИНА 
 
1. Се усвојува годишната сметка за 2002 година на 

Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК 
Скопје со остварен финансиски резултат од работењето: 

- Остварени приходи                                        609,570 
- Остварени расходи                                      4.153,580 
- Остварена загуба пред оданочување         3.544,010 
- Данок од добивка                                                 - 
- Загуба за финансиска година                     3.544,010 
2. Составен дел на оваа одлука е Билансот на успех 

и Билансот на состојба. 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето. 
Претседател на собрание 

                                                        на акционери, 
Паоло Паравичини, с.р. 

___________ 
 

ОКТА РАФИНЕРИЈА НА НАФТА А.Д. - СКОПЈЕ 
Финансиски резултат заклучно со 31 декември 2002 

година 
                                               2002                     2001 
                                           МКД 000             МКД 000 
Приходи од продажба    12,614,714           13,843,465 
Трошоци на продажби  (12,745,881)       (13,407,380) 
(Загуба) Добивка 
пред оданочување 
                                          (131,167)                436,085 
Данок од добивка-приход/ 
(трошоци)                                 24,796                     (34,754) 
Нето (загуба) добивка  
за годината                            (106,371)                    401,331 
                                                   ______                        ______ 
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