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1336. 
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 3 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  
ЗА СУДСКИОТ БУЏЕТ  

Се прогласува Законот за судскиот буџет, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 10 септември 2003 година. 
 

          Бр. 07-4494/1                 Претседател 
10 септември 2003 година     на Република Македонија, 
 
 
             Скопје         Борис Трајковски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

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

 
3 А К О Н 

ЗА СУДСКИОТ БУЏЕТ  
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој закон се уредува постапката за изготвува-
ње, утврдување и извршување на судскиот буџет и ос-
новањето и работењето на Судскиот буџетски совет. 
Со судскиот буџет се финансира судската власт во 

Република Македонија. 
 

Член 2 
Судскиот буџет претставува годишна процена на 

приходите и трошоците на судската власт, што ги утвр-
дува Собранието на Република Македонија и е наменет 
за финансирање на судската власт. 
Судскиот буџет е дел од Буџетот на Република Ма-

кедонија издвоен како посебен дел означен со "Судска 
власт". 

 
ПРИХОДИ И ТРОШОЦИ НА СУДСКИОТ БУЏЕТ  

 
Член 3 

Приходи на судскиот буџет се средствата определе-
ни од Буџетот на Република Македонија. 

 
Член 4 

Делот на средствата "Судска власт" во Буџетот на 
Република Македонија, се утврдува во вкупен износ во 
согласност со критериуми утврдени од Судскиот буџет-
ски совет, врз основа на фискалната политика и главни-
те параметри за процена на приходите и трошоците. 
Средствата од делот "Судска власт", Судскиот бу-

џетски совет ги распределува на судовите. 
При распределувањето на средствата од ставот 2 на 

овој член, најмалку 2% задолжително се издвојуваат за 
стручно усовршување на судиите, државните службени-
ци, удската полиција и другите вработени во судовите. с

 
Член 5 

Трошоците на судскиот буџет ги сочинуваат:  
1. Тековни трошоци: 
- за платите и надоместоците на судиите; 

- за платите и надоместоците на државните службени-
ци, судската полиција и другите вработени во судовите; 

- за стоки и услуги за работа на судовите; 
- за трошоци во постапките; 
- плаќањата за други трошоци од редовната работа 

на судовите и 
- за стручно усовршување на судиите, државните 

службеници, судската полиција и другите вработени во 
судовите. 

2.  Капитални трошоци: 
- набавката на капитални средства за судовите и 
- инвестиционо одржување на објектите и опремата 

на судовите. 
 

СУДСКИ БУЏЕТСКИ СОВЕТ 
 

Член 6 
За вршење на работите во врска со судскиот буџет 

се основа Судски буџетски совет. 
Судскиот буџетски совет ги врши работите опреде-

лени со овој закон, Деловникот за работа на Судскиот 
буџ тски совет и други акти. е

 
Член 7 

Судскиот буџетски совет го сочинуваат претседа-
тел и осум членови.  
Претседател на Судскиот буџетски совет е претсе-

дателот на Врховниот суд на Република Македонија. 
Членови на Судскиот буџетски совет се: 
- претседателот на Републичкиот судски совет; 
- министерот за правда; 
- претседателите на Апелациониот суд Скопје, Апе-

лациониот суд Штип и Апелациониот суд Битола и 
- тројца претседатели на основни судови по редо-

следот предвиден во Законот за судовите, од кои двајца 
претседатели се од судовите со зголемена надлежност, 
по систем на ротација, со мандат од две години. 
Во работата на Судскиот буџетски совет учествува 

претставник на Министерството за финансии без право 
на одлучување.  

Член 8 
Судскиот буџетски совет работи на седници. Сед-

ниците на Судскиот буџетски совет ги свикува и со нив 
раководи претседателот на Судскиот буџетски совет. 
Судскиот буџетски совет одлуките ги донесува со 

мнозинство гласови од вкупниот број на членови. 
На седницата на Судскиот буџетски совет присус-

твува и раководителот на стручната служба на Судски-
от буџетски совет без право на одлучување. 
Претседателот на Судскиот буџетски совет го заста-

пува делот на средства "Судска власт" од Буџетот на Ре-
публика Македонија, на седницата на Владата кога се 
усвојува предлогот на Буџетот на Република Македонија 
и пред работните тела и на седницата на Собранието ко-
га с  донесува Буџетот на Република Македонија. е

 
Член 9 

Судскиот буџетски совет ги има следниве надлеж-
ности: 

- ги утврдува критериумите и методологијата за из-
готвување на судскиот буџет; 

- врши распределба на средствата од судскиот бу-
џет на судовите и презема мерки за навремено извршу-
вање на судскиот буџет; 
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- одобрува средства за нови вработувања во судови-
те во рамките на утврдениот судски буџет за маса на 
исплата на плати; 

- го назначува внатрешниот ревизор; 
- го донесува Деловникот за работа на Судскиот бу-

џетски совет и другите внатрешни акти; 
- го изготвува годишниот извештај за извршување-

то на судскиот буџет; 
- врши пренамена на намената на средствата опре-

делени во делот "Судска власт" и 
-
 
 врши други работи предвидени со закон. 

СТРУЧНА СЛУЖБА  
 

Член 10 
Стручните и административните работи на Судски-

от буџетски совет ги врши стручна служба на Судскиот 
буџетски совет. 
Стручната служба се формира како внатрешна ор-

ганизациона единица на Врховниот суд на Република 
Македонија.  

Член 11 
Стручната служба ги врши следниве работи: 
- ги извршува одлуките на Судскиот буџетски совет; 
- ги разработува финансиските показатели поврзани 

со барањата на судовите и ги следи материјалните по-
треби на судството; 

- ги изготвува Деловникот за работа на Судскиот 
буџетски совет и другите внатрешни акти, како и кри-
териумите и методологијата за подготвување на суд-
скиот буџет и ги поднесува на Судскиот буџетски со-
вет на усвојување и 

- врши други работи доверени од Судскиот буџет-
ски совет. 

 
ИЗГОТВУВАЊЕ, УТВРДУВАЊЕ, ДОСТАВУВАЊЕ  

И ИЗВРШУВАЊЕ НА СУДСКИОТ БУЏЕТ 
 

Член 12 
Изготвувањето на судскиот буџет се врши врз осно-

ва на фискалната политика и главните категории за 
проценетите приходи и расходи и буџетскиот циркулар 
утврден од Владата на Република Македонија за наред-
ната буџетска година и внатрешните критериуми и ме-
тодологија утврдени од Судскиот буџетски совет. 

 
Член 13 

Судскиот буџетски совет изготвува циркулар во кој се 
содржани главните насоки за изготвување на финансиски-
те планови на судовите и ги доставува до судовите. 
Во циркуларот од ставот 1 на овој член е содржана 

методологијата за изготвување на финансискиот план на 
корисниците (клучните параметри, постапката и рокот 
за изготвување на финансиските планови), како и инди-
кативните вкупни трошоци за секој корисник, во чии 
рамки треба да биде изготвена процената по видови и 
неопходните податоци кои се приложуваат кон буџетот. 

 
Член 14 

Судовите најдоцна до 1 јуни во тековната година до 
Судскиот буџетски совет ги доставуваат следниве по-
датоци: 

- процена на трошоците за фискалната година, спо-
ред трошковни ставки и потставки; 

- процена на трошоците за наредните две фискални 
години по трошковни ставки и потставки; 

- преглед на потребните расходи за неопходното вра-
ботување за извршување на функциите на корисниците; 

- предлози кои ги содржат идните обврски или по-
веќегодишните трошоци, вклучувајќи ги инвестицио-
ните проекти искажани поединечно и 

- трошоците за секоја идна година искажани одделно. 
Покрај податоците од ставот 1 на овој член, корис-

ниците доставуваат и образложение за висината на из-
носите по позиции. 

Член 15 
По добивањето на податоците од членот 14 на овој 

закон, Судскиот буџетски совет го изготвува предлогот 
на судскиот буџет и заедно со образложението за виси-
ната на износот го доставува до Министерството за фи-
нансии. 
Пред доставувањето на предлогот на Буџетот на Ре-

публика Македонија до Владата на Република Македони-
ја, министерот за финансии задолжително го усогласува 
делот на средствата "Судска власт" од предлогот на Буџе-
тот на Република Македонија со претседателот на Суд-
скиот буџетски совет. Доколку не се постигне согласност, 
Министерството за финансии изготвува извештај и го до-
ставува до Владата на Република Македонија. 

 
Член 16 

Претседателот на судот е одговорен за извршување-
то на финансискиот план во судот. 

 
Член 17 

Судскиот буџетски совет го следи извршувањето на 
финансискиот план и доколку во извршените контроли 
се констатираат неправилности и злоупотреби од прет-
седателот на судот во процесот на извршувањето на 
финансискиот план, ги известува Врховниот суд на Ре-
публика Македонија, Министерството за правда, Ре-
публичкиот судски совет, Министерството за финан-
сии и Државниот завод за ревизија. 
Внатрешна ревизија на извршувањето на финанси-

ските планови во судовите врши внатрешен ревизор 
назначен од Судскиот буџетски совет. 

 
Член 18 

Контрола на извршувањето на судскиот буџет се 
врши согласно со одредбите од Законот за буџетите. 
Судскиот буџетски совет е должен најмалку еднаш 

годишно да доставува извештај за извршувањето на 
судскиот буџет до Министерството за финансии, Вла-
дата на Република Македонија и Собранието на Репуб-
лика Македонија. 

 
Член 19 

На судскиот буџет се применуваат одредбите од За-
конот за буџети, доколку со овој закон поинаку не е 
определено. 

 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 20 

Судскиот буџетски совет ќе се конституира најдоц-
на 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој за-
кон. 
Деловникот за работа на Судскиот буџетски совет и 

критериумите и методологијата за изготвување на суд-
скиот буџет ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на 
конституирањето на Судскиот буџетски совет. 

 
Член 21 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија", а ќе се применува од 1 јануари 2004 година. 

___________ 
 
 

L I GJ I 
PËR BUXHETIN GJYQËSOR 

 
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

Me këtë ligj rregullohet procedura për përgatitjen, 
përcaktimin dhe ekzekutimin e buxhetit gjyqësor dhe 
themelimi dhe puna e Këshillit buxhetor gjyqësor. 

Me buxhetin gjyqësor financohet pushteti gjyqësor në 
Republikën e Maqedonisë.  
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Neni 2 
Buxheti gjyqësor paraqet vlerësim vjetor të të hyrave 

dhe shpenzimeve të pushtetit gjyqësor, që i përcakton 
Kuvendi i Republikës së Maqedonisë dhe është i destinuar 
për financimin e pushtetit gjyqësor. 

Buxheti gjyqësor është pjesë nga Buxheti i Republikës 
së Maqedonisë i ndarë si pjesë e posaçme e shënuar me 
"Pushtet gjyqësor". 

 
TË HYRAT DHE SHPENZIMET E BUXHETIT 

GJYQËSOR 
 

Neni 3 
Të hyra të buxhetit gjyqësor janë mjetet e caktuara nga 

Buxheti i Republikës së Maqedonisë.  
Neni 4 

Pjesa e mjeteve "Pushtet gjyqësor" në Buxhetin e 
Republikës së Maqedonisë, përcaktohet në shumë të plotë 
në pajtim me kriteret e përcaktuara nga Këshilli buxhetor 
gjyqësor, në bazë të politikës fiskale dhe parametrave 
kryesore për vlerësimin e të hyrave dhe shpenzimeve. 

Mjetet nga pjesa "Pushtet gjyqësor", Këshilli buxhetor 
gjyqësor ua shpërndan gjyqeve. 

Gjatë shpërndarjes së mjeteve nga paragrafi 2 i këtij 
neni, së paku 2% domosdo ndahen për aftësimin 
profesional të gjykatësve, nëpunësve shtetëror, policisë 
gjyqësore dhe të punësuarit tjerë në gjyqet. 

 
Neni 5 

Shpenzimet e buxhetit gjyqësor i përbëjnë: 
1. Shpenzimet rrjedhëse: 
- për rrogat dhe kompensimet e gjykatësve; 
- për rrogat dhe kompensimet e nëpunësve shtetëror, 

policisë gjyqësore dhe të punësuarve tjerë në gjykata; 
- për mallrat dhe shërbimet për punën e gjykatave; 
- për shpenzime në procedurat; 
- pagesat për shpenzime tjera nga puna e rregullt e 

gjyqeve, dhe 
- për aftësimin profesional të gjykatësve, nëpunësve 

shtetëror, policisë gjyqësore dhe të punësuarve tjerë në 
gjykata. 

2. Shpenzimet kapitale: 
- furnizimi i mjeteve kapitale për gjykatat, dhe 
- mirëmbajtja investuese e objekteve dhe e pajisjes së 

gjykatave. 
 

KËSHILLI BUXHETOR GJYQËSOR 
 

Neni 6 
Për kryerjen e punëve në lidhje me buxhetin gjyqësor 

themelohet Këshilli buxhetor gjyqësor. 
Këshilli buxhetor gjyqësor i kryen punët e përcaktuara 

me këtë ligj, Rregulloren për punën e Këshillit buxhetor 
gjyqësor dhe aktet tjera. 

 
Neni 7 

Këshillin buxhetor gjyqësor e përbëjnë kryetari dhe tetë 
anëtarë. 

Kryetar i Këshillit buxhetor gjyqësor është kryetari i 
Gjyqit suprem i Republikës së Maqedonisë. 

Anëtarë të Këshillit buxhetor gjyqësor janë: 
- kryetari i Këshillit republikan gjyqësor; 
- ministri i drejtësisë; 
- kryetarët e Gjyqit të apelit Shkup, Gjyqit të apelit 

Shtip dhe Gjyqit të apelit Manastir, dhe 
- tre kryetarë të gjyqeve themelore sipas radhitjes të 

paraparë në Ligjin për gjyqet, prej të cilëve dy kryetarë 
janë nga gjyqet me përgjegjësi të zmadhuar, me sistem të 
rotacionit, me mandat prej dy vjetësh. 

Në punën e Këshillit buxhetor gjyqësor merr pjesë 
përfaqësuesi i Ministrisë së financave pa të drejtë 
vendosjeje.  

Neni 8 
Këshilli buxhetor gjyqësor punon në seanca. Seancat e 

Këshillit buxhetor gjyqësor i konvokon dhe me to udhëheq 
kryetari i Këshillit buxhetor gjyqësor. 

Këshilli buxhetor gjyqësor vendimet i merr me shumicë 
votash nga numri i përgjithshëm i anëtarëve. 

Në seancën e Këshillit buxhetor gjyqësor është prezent 
edhe udhëheqësi i shërbimit profesional i Këshillit 
buxhetor gjyqësor pa të drejtë vendosjeje. 

Kryetari i Këshillit buxhetor gjyqësor e përfaqëson 
pjesën e mjeteve "Pushtet gjyqësor" nga Buxheti i 
Republikës së Maqedonisë në seancën e Qeverisë kur 
miratohet propozimi i Buxhetit i Republikës së 
Maqedonisë dhe para trupave punuese si dhe në seancën e 
Kuvendit kur miratohet Buxheti i Republikës së 
Maqedonisë. 

 
Neni 9 

Këshilli buxhetor gjyqësor i ka këto përgjegjësi: 
- i përcakton kriteret dhe metodologjinë për përgatitjen 

e buxhetit gjyqësor; 
- bën shpërndarjen e mjeteve nga buxheti gjyqësor 

gjyqeve dhe ndërmerr masa për ekzekutimin e buxhetit 
gjyqësor me kohë; 

- miraton mjete për punësime të reja në gjyqet në 
suazat e buxhetit gjyqësor të përcaktuar në sasinë e pagesës 
së rrogave; 

- e emëron revizorin e brendshëm; 
- e nxjerr Rregulloren për punë të Këshillit buxhetor 

gjyqësor dhe aktet tjera të brendshme; 
- e përgatit raportin vjetor për ekzekutimin e buxhetit 

gjyqësor; 
- bën ridestinim të destinimit të mjeteve të përcaktuara 

në pjesën "Pushtet gjyqësor", dhe 
- kryen punë të tjera të parapara me ligj. 
 

SHËRBIMI PROFESIONAL 
 

Neni 10 
Punët administrative dhe profesionale të Këshillit 

buxhetor gjyqësor i kryen shërbimi profesional i Këshillit 
buxhetor gjyqësor. 

Shërbimi profesional formohet si njësi e brendshme 
organizative e Gjyqit suprem të Republikës të Maqedonisë. 

 
Neni 11 

Shërbimi profesional i kryen këto punë: 
- i zbaton vendimet e Këshillit buxhetor gjyqësor; 
- i përpunon treguesit financiar në lidhje me kërkesat e 

gjyqeve dhe i përcjell nevojat materiale të gjyqtarisë; 
- e përgatit Rregulloren për punë të Këshillit buxhetor 

gjyqësor dhe aktet tjera të brendshme, si dhe kriteret dhe 
metodologjinë për përgatitjen e buxhetit gjyqësor dhe ia 
paraqet Këshillit buxhetor gjyqësor për miratim, dhe  

- kryen punë të tjera të besuara nga Këshilli buxhetor 
gjyqësor.  

 
PËRGATITJA, PËRCAKTIMI, DORËZIMI 

DHE EKZEKUTIMI I BUXHETIT GJYQËSOR 
 

Neni 12 
Përgatitja e buxhetit gjyqësor kryhet në bazë të 

politikës fiskale dhe kategorive kryesore  për të hyrat dhe 
të dalat e vlerësuara dhe qarkorin buxhetor të përcaktuar 
nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë për vitin e 
ardhshëm buxhetor dhe kriteret e brendshme dhe 
metodologjinë e përcaktuar nga Këshillit buxhetor 
gjyqësor.  

Neni 13 
Këshilli buxhetor gjyqësor përgatit qarkor në të cilin 

përmbahen drejtimet kryesore për përgatitjen e planeve 
financiare të gjyqeve dhe i dorëzon deri te gjyqet. 

Në qarkorin  nga paragrafi 1 të këtij neni është e 
përfshirë metodologjia për përgatitjen e planit financiar të 
shfrytëzuesve (parametrat kyçe, procedura  dhe afati për 
përgatitjen e planeve financiare), si dhe shpenzimet e 
përgjithshme indikative për çdo shfrytëzues, në suazat e të 
cilit duhet të përgatitet vlerësimi sipas llojeve dhe të dhënat 
e domosdoshme të cilat  i bashkangjiten buxhetit. 
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Neni 14 
Gjyqet më së voni deri më 1 qershor të vitit në vijim ia 

dorëzojnë Këshillit buxhetor gjyqësor të dhënat vijuese: 
- vlerësim të shpenzimeve për vitin fiskal, sipas 

shkallëve dhe nënshkallëve  shpenzuese; 
- vlerësim të shpenzimeve për dy vitet e ardhshme 

fiskale, sipas shkallëve dhe nënshkallëve  shpenzuese; 
- pasqyrën e të dalave të duhura për punësimin e 

nevojshëm për   kryerjen e funksioneve të shfrytëzuesve; 
- propozime të cilat i përmbajnë obligimet e ardhshme 

ose shpenzimet shumëvjeçare, duke i përfshirë projektet 
investuese të shprehura veç e veç, dhe 

- shpenzimet për çdo vit të ardhshëm të shprehura veç e veç. 
Përveç të dhënave nga paragrafi 1 i këtij neni 

shfrytëzuesit dorëzojnë edhe arsyetim për lartësinë e 
shumave sipas pozitave. 

 
Neni 15 

Pas marrjes së të dhënave nga neni 14 të këtij ligji, 
Këshilli buxhetor gjyqësor e përgatit propozimin e buxhetit 
gjyqësor dhe së bashku me arsyetimin për lartësinë e 
shumës i dorëzon pranë Ministrisë së Financave. 

Para dorëzimit të propozimit të Buxhetit të Republikës 
së Maqedonisë deri në Qeverinë e Republikës së 
Maqedonisë, ministri i Financave domosdo e harmonizon 
pjesën e mjeteve "Pushtet gjyqësor" nga propozimi i 
Buxhetit  i Republikës së Maqedonisë me kryetarin e 
Këshillit buxhetor gjyqësor. Në qoftë se nuk arrihet 
pëlqim, Ministria e Financave përgatit raport dhe ia 
dorëzon Qeverisë së Republikës së Maqedonisë. 

 
Neni 16 

Kryetari i gjyqit është përgjegjës për ekzekutimin e 
planit financiar në gjyq. 

 
Neni 17 

Këshilli buxhetor gjyqësor e përcjell ekzekutimin e 
planit financiar dhe në qoftë se në inspektimet e bëra 
konstatohen parregullsi dhe keqpërdorime  nga kryetari i 
gjyqit në procesin e ekzekutimit të planit financiar, i 
njofton Gjyqin suprem të Republikës së Maqedonisë, 
Ministrinë e Drejtësisë, Këshillin republikan gjyqësor, 
Ministrinë e Financave dhe Entin shtetëror për revizion. 

Revizion të brendshëm të ekzekutimit të planeve 
financiare në gjyqet kryen revizori i brendshëm i emëruar 
nga Këshilli buxhetor gjyqësor. 

 
Neni 18 

Kontrolli i ekzekutimit të buxhetit gjyqësor bëhet në 
pajtim me dispozitat e Ligjit për buxhetet. 

Këshilli buxhetor gjyqësor është i obliguar që së paku 
një herë në vit t’iu dorëzojë raport për ekzekutimin e 
buxhetit gjyqësor Ministrisë së Financave, Qeverisë së 
Republikës së Maqedonisë dhe Kuvendit të Republikës së 
Maqedonisë. 

 
Neni 19 

Për buxhetin gjyqësor zbatohen dispozitat nga Ligji për 
buxhete, në qoftë se me këtë ligj nuk është përcaktuar 
ndryshe. 

 
DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

Neni 20 
Këshilli buxhetor gjyqësor do të konstituohet më së 

voni 30 ditë nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 
Rregullorja për punën e Këshillit buxhetor gjyqësor dhe 

kriteret dhe metodologjia për përgatitjen e buxhetit 
gjyqësor do të sillen në afat prej 30 ditësh nga dita e 
konstituimit të Këshillit buxhetor gjyqësor. 

 
Neni 21 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në 
"Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do 
të zbatohet prej 1 janar të vitit 2004. 

1337. 
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 ОСНОВА-
ЊЕ НА АГЕНЦИЈА ЗА ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИ-
ЕМНИШТВОТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
Се прогласува Законот за основање на Агенција за 

поддршка на претприемништвото на Република Маке-
донија, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 10 септември 2003 година.  
          Бр. 07-4505/1                 Претседател 
10 септември 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 ОСНОВАЊЕ НА АГЕНЦИЈА ЗА ПОДДРШКА 
НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој закон се уредува основањето, организира-
њето и работењето на Агенцијата за поддршка на прет-
приемништвото на Република Македонија (во ната-
мошниот текст: Агенција). 

 
ЦЕЛИ НА АКОНОТ З 

Член 2 
Агенцијата се основа за реализација на Програмата на 

мерки и активности за поддршка на претприемништвото 
и создавање конкурентност на малото стопанство во Ре-
публика Македонија и за реализација на други програми 
донесени од Владата на Република Македонија кои се од-
несуваат на претприемништвото и малото стопанство. 

 
ДЕФИНИЦИИ  

Член 3 
(1) Мало стопанство во смисла на овој закон се сме-

таат правните и физичките лица и тоа: 
- трговски друштва кои: 
1) имаат помалку од 50 вработени; 
2) остваруваат вкупен годишен обрт кој не надмину-

ва 1,5 милиони евра во денарска противвредност или 
вкупен биланс на состојба кој не надминува износ од 1,1 
милиони евра изразена во денарска противвредност; 

3) се независни во работењето; 
4) се најмалку 51 % во приватна сопственост: 
- трговци поединци; 
- лица кои вршат занаетчиска дејност и 
- други вршители на дејност. 
(2) Независност во работењето, во смисла на овој 

член, значи дека учеството во сопственоста на основна-
та  главнина, односно правото на глас во субјектот на 
малото стопанство, на едно или здружени неколку 
претпријатија, кои самите не спаѓаат во малото сто-
панство, не надминува 25%. 

(3) Независност во работењето постои и кога е над-
минато учеството од 25% од ставот 2 на овој член во 
сопственоста на основната главнина, односно правото 
на глас, во случај кога инвестиционен фонд основан 
согласно со закон има учество во основната главнина,  
односно правото на глас во субјектот на малото сто-
панство, но не повеќе од 49%. 
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ПРОГРАМА  
Член 4 

(1) За реализација на целите и политиките за поддр-
шка на развојот на малото стопанство и претприем-
ништвото, Владата на Република Македонија на пред-
лог од Министерството за економија донесува Програ-
ма на мерки и активности за поддршка на претприем-
ништвото и создавање конкурентност на малото сто-
панство (во натамошниот текст: Програма) за период 
од четири години. 

(2) Програмата ќе се раководи од принципите и по-
лињата на активностите утврдени во Европската повел-
ба за мали претпријатија. 

(3) Со Програмата се утврдуваат и потребните 
средства, изворите на средства, роковите и други ин-
ституции кои учествуваат во нејзината реализација. 

 
АГЕНЦИЈА ЗА ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИШ-

ТВОТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
Член 5 

(1) Агенцијата има својство на правно лице. 
(2) Агенцијата е самостојна во својата работа. 
(3) Скратениот назив на Агенцијата е АППРМ. 
(4) Седиштето на Агенцијата е во Скопје. 
(5) Доколку со работата на Агенцијата се остварат 

поголеми приходи од расходи, истите ќе се употребат 
за остварување на задачите на Агенцијата. 

 
ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕ НА АГЕНЦИЈАТА 

 
Член 6 

Предмет на работење на Агенцијата е: 
- реализација на Програмата; 
- координација и развој на мрежа на институции за 

поддршка на развојот на претприемништвото и малото 
стопанство; 

- давање поддршка за примена на иновации и вове-
дување современи технологии во малото стопанство; 

- учество во реализација на проекти кои обезбеду-
ваат деловна соработка, партнерство и поврзување на 
економиите во регионот, во ЕУ и пошироко; 

- помагање на интегрирањето на малото стопанство 
во меѓународниот пазар; 

- давање поддршка за самовработување, како и за 
зголемување на вработеноста и едукација на претприе-
мачите за започнување и водење сопствен бизнис; 

- создавање и одржување бази на податоци во врска 
со стопанските субјекти, пазарните потреби, актуелни-
те трендови во стопанството и друго; 

- обработка и дистрибуција на пакети информации 
за различни целни групи-корисници; 

- обезбедување информации за закони и други пропи-
си поврзани со започнување и водење сопствен бизнис и 

- други работи во врска со поттикнувањето на раз-
војот на претприемништвото и конкуретноста на мало-
то стопанство. 

 
ПРИНЦИПИ НА РАБОТЕЊЕ НА АГЕНЦИЈАТА  

Член 7 
Основните принципи на работењето на Агенцијата се: 
- стручност; 
- професионалност; 
- транспарентност и 
- одговорност за работењето и постигнатите резул-

тати.  
СРЕДСТВА ЗА ОСНОВАЊЕ И ВРШЕЊЕ  

НА ДЕЈНОСТА  
Член 8 

(1) Средствата за основање на Агенцијата ги обез-
бедува Владата на Република Македонија. 

(2) Агенцијата  може да остварува средства за вр-
шење  на својата дејност од следниве извори: 

- трансфер од Буџетот на Република Македонија, по  
претходно донесена годишна програма за работа на Аген-
цијата од страна на Владата на Република Македонија; 

- приходи од вршење на дејноста; 
- донации и 
- други извори согласно со закон. 
(3) Средствата од ставот (2) алинеја 1  на овој член 

ќе зависат од степенот на остварување на Програмата 
за работа на Агенцијата во претходната година. 

(4) Приходите од вршењето на дејноста од ставот 2 
алинеја 2 на овој член, Агенцијата ги остварува соглас-
но со тарифник. 

(5) Тарифникот од ставот 4 на овој член го донесува 
Управниот одбор на Агенцијата. 

 
ОРГАНИ НА АГЕНЦИЈАТА 

 
Член 9 

Органи на Агенцијата се Управен одбор и директор. 
 

УПРАВЕН ОДБОР 
 

Член 10 
(1) Управниот одбор е составен од пет члена, и тоа 

претседател и четири члена. 
(2) Членовите на Управниот одбор ги именува Вла-

дата на Република Македонија на предлог на министе-
рот за економија. 

(3) Претседателот и членовите на Управниот одбор 
треба да имаат најмалку три години работно искуство 
во областа на економијата во последните пет години. 

(4) Еден член на Управниот одбор се предлага од 
Министерството за економија, а четири члена од редот 
на здруженијата на правни и физички лица од областа 
на  стопанството, деловните банки, донаторите и екс-
пертите. 

(5) Управниот одбор од редот на членовите имену-
ва претседател на Управниот одбор. 

(6) Мандатот на претседателот и на членовите на 
Управниот одбор трае четири години со можност за 
повторен избор. 

 
НАДЛЕЖНОСТИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 

 
Член 11 

(1) Управниот одбор ги има следниве надлежности: 
- донесува статут на Агенцијата; 
- се грижи за спроведувањето на деловната полити-

ка на Агенцијата; 
- донесува програма за работа и развој на Агенцијата; 
- го именува и разрешува директорот на Агенцијата; 
- ги разгледува и одобрува извештаите за активно-

стите на Агенцијата; 
- донесува годишен финансиски план; 
- усвојува годишна финансиска сметка на Агенцијата; 
- донесува  критериуми  за избор  на институции  за 

соработка во остварувањето на својата функција и вр-
ши нивен избор; 

- донесува методологија на подготовка и следење 
на развојните проекти од малото стопанство; 

- ги донесува општите акти за организација и систе-
матизација и други општи акти на Агенцијата; 

- одлучува во втор степен по поединечните акти од 
работен однос донесени од директорот на Агенцијата; 

- ги утврдува критериумите за користење и распо-
лагање со средствата и употреба на средствата остваре-
ни со работењето на Агенцијата; 

- донесува одлуки за други прашања сврзани со ос-
тварување на надлежностите на Агенцијата и врши и 
други работи утврдени со закон. 

(2) На Програмата за работа и развој на Агенцијата 
од ставот 1 алинеја 3 од овој член, согласност дава 
Владата на Република Македонија, во рок од 15 дена 
од денот на доставувањето на Програмата на Владата. 
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ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА 
 

Член 12 
(1) Со работата на Агенцијата раководи директор. 
(2) Именувањето на директорот се врши преку ја-

вен оглас. 
(3) Право на учество на јавниот оглас имаат домаш-

ни и странски физички лица, кои ги исполнуваат след-
ниве услови: 

- да има завршено најмалку високо образование; 
- да има најмалку пет години работно искуство во  

областа на економијата; 
- да има најмалку три години работно искуство на 

раководно место и 
- да има искуство од соработка со меѓународни ор-

ганизации и институции, а странските физички лица 
покрај условите предвидени во овој закон и Законот за 
условите за засновање на работен однос со странски 
државјани, треба да имаат искуство во работа на слич-
ни проекти. 

(4) Мандатот на директорот трае четири години со 
можност за повторен избор. 

 
Член 13 

Директорот ги врши следниве работи: 
- ја претставува и застапува Агенцијата; 
- изготвува програма за работа и финансиски план 

за потребните средства и нивните извори; 
- учествува во спроведувањето на основите на про-

грамата за работа и развој; 
- врши усогласување на деловните активности на 

Агенцијата; 
- именува и разрешува работници на работни места 

со  посебни овластувања и одговорности; 
- врши и други извршни работи во врска со работа-

та и работењето на Агенцијата; 
- ја организира работата на Агенцијата; 
- раководи со стручната служба на Агенцијата; 
- донесува поединечни акти за вработените од обла-

ста на работните односи; 
- ги спроведува одлуките од Управниот одбор и 
- одлучува и за други прашања утврдени со Стату-

тот на Агенцијата. 
 

Член 14 
Директорот одговора за работата и законитоста на 

работата на Агенцијата пред Управниот одбор. 
 

СТРУЧНА СЛУЖБА НА АГЕНЦИЈАТА 
 

Член 15 
Стручните, административно-техничките, помош-

ните и другите работи за потребите на Агенцијата ги 
врши стручната служба на Агенцијата. 

 
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕС 

 
Член 16 

(1) Членовите на Управниот одбор и директорот се 
должни  на почетокот на секоја година, да депонираат 
изјава за постоење или непостоење на конфликт на 
интереси. 

(2) Лицата од ставот 1 на овој член не смеат да 
учествуваат во донесувањето на одлуки доколку нивна-
та објективност е доведена во прашање заради постое-
ње на заемен интерес со лицата кои аплицираат за реа-
лизација на проектите. 

(3) За целите од ставот 1 на овој член интересот се 
смета за материјален доколку членовите на Управниот    
одбор и директорот остваруваат материјална корист. 

(4) Доколку лице од ставот 1 на овој член премолчи 
постоење на материјален интерес во согласност со овој 
член, надлежниот суд, на барање на Агенцијата може 
да го поништи договорот или правната работа. 

РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ВРШЕЊЕ НА ФУНКЦИЈА 
 

Член 17 
Член на Управниот одбор и директорот се разрешу-

ва во следниве случаи:  
- по истекот на мандатот; 
- на негово барање; 
- во случај на издржување казна за кривично дело 

за кое му е изречена казна затвор во траење од повеќе 
од шест месеци; 

- во случај на спреченост поради болест, повеќе од 
шест месеци по ред; 

- кога работи спротивно на овој закон и 
- други случаи предвидени со закон. 
 

СТА УТ Т
 

Член 18 
(1) Со Статутот на Агенцијата поблиску се уредува 

работењето и организацијата на Агенцијата. 
(2) На Статутот на Агенцијата согласност дава Вла-

дата на Република Македонија, во рок од 30 дена од де-
нот на доставувањето на Статутот од Управниот одбор. 

 
ИЗВЕШТАИ НА АГЕНЦИЈАТА 

 
Член 19 

(1) Агенцијата за своето работење и за користењето 
на средствата поднесува извештај до Министерството 
за економија најмалку два пати годишно. 

(2) Агенцијата за своето работење и за користењето 
на средствата поднесува детален годишен извештај до 
Владата на Република Македонија на усвојување. 

(3) Годишниот извештај од ставот 2  на овој член се 
однесува за работењето во претходната година, а се 
поднесува до 31 март од тековната година. 

 
ИНСТИТУЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ПОДДРШКА НА 
ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО И МАЛОТО СТОПАНСТВО 

 
Член 20 

Агенцијата за реализација на мерките и активности-
те од Програмата може да воспоставува соработка со 
институции чиј предмет на работа е поддршка на прет-
приемништвото и малото стопанство, како што се: 

- фондации за поддршка на претприемништвото и ма-
лото стопанство (регионални центри и ЕСА агенции); 

- институции за поддршка на претприемништвото 
основани од единиците на локалната самоуправа; 

- развојни центри; 
- центри за трансфер на технологија; 
- претприемачки инкубатори; 
- еуро инфо центри; 
- приватни консултанти и 
- други институции и организации за поддршка на 

претприемништвото и развој на малото стопанство. 
 

Член 21 
Соработката на Агенцијата со институциите од чле-

нот 20 на овој закон се воспоставува врз основа на об-
лигационен договор со кој особено се утврдува: 

- правата и обврските на договорните страни; 
- предметот на договорот; 
- начинот на финансирање; 
- следењето и процена на остварувањето на резул-

татите; 
- учеството на претставници во управните тела на 

институциите и контрола. 
 

Член 22 
(1) Реализацијата на проектите финансиски поддр-

жани од Владата на Република Македонија, кои се ос-
тваруваат преку институционалната мрежа за поддр-
шка на развојот на малото стопанство и поттикнување 
на претприемништвото и со приватни консултанти се 
врши по пат на јавен повик - тендер, врз основа на од-
напред поставени критериуми. 

(2) Агенцијата врши редовен надзор на реализацијата 
на проектите и услугите согласно на јавниот повик. 
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НАДЗОР ВО РАБОТЕЊЕТО 
 

Член 23 
Министерството за економија врши постојана и це-

лосна контрола на законитоста, правилноста и ажурно-
ста на работењето на Агенцијата, како и следењето на 
интерните политики, правила и процедури за работење. 

 
ПРЕОДНИ И ЗАВ ШНИ ОДРЕДБИ Р

 
Член 24 

(1) Агенцијата почнува со работа со денот на име-
нувањето на членовите на Управниот одбор. 

(2) Членовите на Управниот одбор на Агенцијата, 
Владата ќе ги именува во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

(3) Опремата, инвентарот и другите работи, архива-
та, документацијата и другите средства од Национал-
ната агенција за развој на мали и средни претпријатија 
- НЕПА - ДООЕЛ- во сопственост на државата, преми-
нуваат во Агенцијата. 

(4) Со отпочнување на работа на Агенцијата, врабо-
тените од Националната агенција за развој на мали и 
средни претпријатија - НЕПА- ДООЕЛ - во сопстве-
ност на државата, ги презема Агенцијата, согласно со 
актите за организација и систематизација. 

(5) Одредбата од ставот (3) од членот 8 на овој за-
кон ќе се применува од 1 јануари 2006 година.  

 
Член 25 

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

___________ 
 

L I GJ I 
PËR THEMELIMIN E AGJENCISË PËR 

PËRKRAHJEN E NDËRMARRJES SË BIZNESIT NË 
REPUBLIKËN E MAQEDONISË 

 
Dispozita të përgjithshme 

 
Neni 1 

Me këtë ligj rregullohet themelimi, organizimi dhe 
puna e Agjencisë për përkrahjen e ndërmarrjes së biznesit 
në Republikën e Maqedonisë (në tekstin e mëtejmë: 
Agjencisë).  

Qëllimet e ligjit  
Neni 2 

Agjencia themelohet për realizimin e Programit të 
masave dhe aktiviteteve për përkrahjen e ndërmarrjes së 
biznesit dhe krijimin e konkurrencës së ekonomisë së vogël 
në Republikën e Maqedonisë dhe për realizimin e 
programeve të tjera të përcaktuara nga Qeveria e 
Republikës së Maqedonisë që kanë të bëjnë me 
ndërmarrjen e biznesit dhe ekonominë e vogël. 

 
Përkufizimet  

Neni 3 
Ekonomi e vogël sipas këtij ligji llogariten personat 

fizik dhe juridik si vijon: 
shoqatat tregtare të cilat: 
1) kanë më pak se 50 të punësuar; 
2) realizojnë qarkullim të përgjithshëm vjetor që nuk 

tejkalon 1,5 milion euro me kundërvlerë në denarë ose 
bilans të përgjithshëm të gjendjes që nuk tejkalon shumën 
prej 1,1 milion euro shprehur me kundërvlerë në denarë; 

3) janë të pavarur në punë; 
janë së paku 51% në pronësi private. 
- tregtarë individual; 
- persona të cilët kryejnë veprimtari zejtare, dhe 
- kryes të tjerë të veprimtarisë. 
(2) Pavarësia në punë, sipas këtij neni, domethënë që 

pjesëmarrja në pronësi të kryegjësë, përkatësisht e drejta 
për votë në subjektin e ekonomisë së vogël, të një ose disa 
ndërmarrjeve të bashkuara, të cilat vetë nuk bëjnë pjesë në 
ekonominë e vogël, nuk tejkalon 25%. 

(3) Pavarësia në punë ekziston edhe kur tejkalohet 
pjesëmarrja prej 25% nga paragrafi 2 i këtij neni në 
pronësinë e kryegjësë, përkatësisht e drejta në votë, në rast 
kur fondi investues i themeluar sipas ligjit ka pjesëmarrje 
në kryegjënë, përkatësisht e drejta në votë në subjektin e 
ekonomisë së vogël, por jo më shumë se 49%. 

 
Programi 

 
Neni 4 

(1) Për realizimin e qëllimeve dhe politikave për 
përkrahjen e zhvillimit të ekonomisë së vogël dhe 
ndërmarrjes së biznesit, Qeveria e Republikës së 
Maqedonisë me propozim të Ministrisë së Ekonomisë 
nxjerr Programin e masave dhe aktiviteteve për përkrahjen 
e ndërmarrjes së biznesit dhe krijimin e konkurrencës në 
ekonominë e vogël (në tekstin e mëtejmë: Programi) për 
periudhë 4 vjeçare. 

(2) Programi do të udhëhiqet nga parimet dhe fushat e 
aktiviteteve të përcaktuara në Kartën evropiane për 
ndërmarrjet e vogla. 

(3) Me Programin përcaktohen edhe mjetet e duhura, 
burimet e mjeteve, afatet dhe institucionet tjera që marrin 
pjesë në realizimin e tij. 

 
Agjencia për përkrahjen e ndërmarrjes së biznesit 

në Republikën e Maqedonisë 
 

Neni 5 
(1) Agjencia ka cilësinë e personit juridik. 
(2) Agjencia është e pavarur në punën e saj. 
Emërtimi i shkurtuar i agjencisë është APNBRM. 
(4) Selia e Agjencisë është në Shkup. 
(5) Nëse me punën e Agjencisë realizohen më shumë të 

hyra se të dala, të njëjtat do të shfrytëzohen për realizimin 
e detyrave të Agjencisë. 

 
Lënda e punës së Agjencisë  

Neni 6 
Lënda e punës së Agjencisë është: 
-   realizimi i Programit; 
-   koordinimi dhe zhvillimi i rrjetit të institucioneve 

për përkrahjen dhe zhvillimin e ndërmarrjes së biznesit dhe 
ekonomisë së vogël; 

-  dhënie përkrahje për aplikimin e inovacioneve dhe 
aplikimi i teknologjive bashkëkohore në ekonominë e vogël; 

-  pjesëmarrje në realizimin e projekteve të cilat 
sigurojnë bashkëpunim afarist, partneritet dhe lidhshmëri të 
ekonomive në rajon, në UE dhe më gjerë; 

-   ndihmesë në integrimin e ekonomisë së vogël në 
tregun ndërkombëtar; 

-   dhënie përkrahje për vetëpunësim si dhe për rritjen e 
punësimit dhe edukimit të biznesmenëve për fillimin dhe 
udhëheqjen e biznesit të vet; 

-   krijimi dhe mbajtja e bazës së të dhënave lidhur me 
subjektet afariste, nevojat e tregut, trendet aktuale në 
ekonomi e të tjera; 

- përpunimi dhe distribuimi i pako-informacioneve për 
grupe qëllimore – shfrytëzues të ndryshëm; 

-  sigurimi i informatave për ligjet dhe rregullat tjera 
lidhur me fillimin dhe udhëheqjen e biznesit të vet, dhe 

-  punë të tjera lidhur me nxitjen e zhvillimit të ndërmarrjes 
së biznesit dhe konkurrencës së ekonomisë së vogël. 

 
Parimet e punës së Agjencisë 

 
Neni 7 

Parimet themelore të punës së Agjencisë janë: 
- profesionizmi; 
- profesionalizmi; 
- transparenca, dhe 
- përgjegjësia në punë dhe rezultatet e arritura. 
 

Mjetet për themelimin dhe kryerjen e veprimtarisë 
 

Neni 8 
(1) Mjetet për themelimin e Agjencisë i siguron 

Qeveria e Republikës së Maqedonisë. 



Стр. 8 - Бр. 60 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 септември 2003 
 

(2) Agjencia mund të realizojë mjete për kryerjen e 
veprimtarisë së vet nga burimet vijuese: 

- transferit nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë, me 
programin e nxjerrur paraprak vjetor për punën e Agjencisë 
nga ana e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë; 

- të hyrat nga kryerja e veprimtarisë; 
- donacionet, dhe 
- burimet tjera në pajtim me ligjin. 
(3) Mjetet nga paragrafi (2) alineja 1 e këtij neni do të 

varen nga shkalla e realizimit të Programit për punë të 
Agjencisë në vitin paraprak. 

(4) Të hyrat nga kryerja e veprimtarisë nga paragrafi 2 
alineja 2 e këtij neni, Agjencia i realizon sipas tarifës. 

(5) Tarifën nga paragrafi 4 të këtij neni e nxjerr 
Këshilli drejtues i Agjencisë. 

 
Organet e Agjencisë 

 
Neni 9 

Organet e Agjencisë janë Këshilli drejtues dhe drejtori. 
 

Këshilli drejtues 
 

Neni 10 
(1) Këshilli drejtues përbëhet prej 5 anëtarëve, dhe atë 

kryetarit dhe 4 anëtarë. 
(2) Anëtarët e Këshillit drejtues i emëron Qeveria e 

Republikës së Maqedonisë me propozim të ministrit të 
Ekonomisë. 

(3) Kryetari dhe anëtarët e Këshillit drejtues duhet të 
kenë së paku 3 vjet përvojë pune në lëmin e ekonomisë në 
5 vitet e fundit. 

(4) Një anëtar i Këshillit drejtues propozohet nga 
Ministria e Ekonomisë, kurse katër anëtarë nga radhët e 
shoqatave të personave fizik dhe juridik nga lëmi i 
ekonomisë, bankave afariste, donatorëve dhe ekspertëve. 

(5) Këshilli drejtues nga radhët e anëtarëve emëron 
kryetarin e Këshillit drejtues. 

(6) Mandati i kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit 
drejtues zgjat 4 vjet me mundësi për zgjedhje të sërishme. 

 
Kompetencat e Këshillit drejtues 

 
Neni 11 

(1) Këshilli drejtues i ka kompetencat si vijojnë: 
- nxjerr statutin e Agjencisë; 
- kujdeset për zbatimin e politikës afariste të Agjencisë; 
- nxjerr programin për punën dhe zhvillimin e 

Agjencisë; 
- e emëron dhe shkarkon drejtorin e Agjencisë; 
- i shqyrton dhe miraton raportet për aktivitetet e 

Agjencisë; 
- miraton planin vjetor financiar të Agjencisë; 
- nxjerr kritere për zgjedhjen e institucioneve për 

bashkëpunim në realizimin e funksionit të tij dhe bën 
zgjedhjen e tyre; 

- nxjerr metodologjinë e përgatitjes dhe përcjelljes të 
projekteve zhvillimore të ekonomisë së vogël; 

- nxjerr aktet e përgjithshme për organizimin dhe 
sistematizimin dhe akte të tjera të përgjithshme të 
Agjencisë; 

- vendos në shkallë të dytë për aktet e veçanta nga 
marrëdhënia e punës të nxjerrura nga drejtori i Agjencisë; 

- përcakton kriteret për shfrytëzimin dhe disponimin 
me mjetet dhe përdorimin e mjeteve të relizuara me punën 
e Agjencisë; 

- merr vendime për çështje të tjera lidhur me realizimin 
e kompetencave të Agjencisë, dhe 

- kryen edhe punë të tjera të përcaktuara me ligj. 
(2) Për Programin e punës dhe zhvillimit të Agjencisë 

nga paragrafi 1 alineja 3 e këtij neni pëlqim jep Qeveria e 
Republikës së Maqedonisë, në afat prej 15 ditësh nga dita e 
dorëzimit të Programit në Qeveri. 

 
Drejtori i Agjencisë 

 
Neni 12 

(1) Me punën e Agjencisë udhëheq drejtori. 
(2) Emërimi i drejtorit bëhet përmes shpalljes publike. 

(3) Të drejtë pjesëmarrjeje në shpalljen publike kanë 
personat fizik të vendit dhe të jashtëm, të cilët i plotësojnë 
kushtet si vijojnë: 

- të ketë të kryer së paku arsimin e lartë; 
- të ketë së paku 5 vjet përvojë pune në lëmin e 

ekonomisë; 
- të ketë së paku tre vjet përvojë pune në vend 

udhëheqës, dhe 
- të ketë përvojë nga bashkëpunimi me organizatat 

ndërkombëtare dhe institucione, kurse personat e huaj fizik 
përveç kushteve të parapara me këtë ligj dhe Ligjin për 
kushtet e themelimit të marrëdhënies së punës me shtetas të 
huaj, duhet të kenë përvojë pune në projekte të ngjashme. 

(4) Mandati i drejtorit zgjat 4 vjet me mundësi për 
zgjedhje të sërishme.  

Neni 13 
Drejtori i kryen punët si vijojnë: 
- e paraqet dhe përfaqëson Agjencinë; 
- përgatit program për punë dhe plan financiar për 

mjetet e nevojshme dhe burimet e tyre; 
- merr pjesë në zbatimin e bazave të programit për punë 

dhe zhvillim; 
- bën harmonizimin e aktiviteteve afariste të Agjencisë; 
- emëron dhe shkarkon punëtorë në vende të punës me 

autorizime dhe përgjegjësi të veçanta; 
- kryen edhe punë të tjera ekzekutive lidhur me punën 

dhe të punuarit e Agjencisë; 
- e organizon punën e Agjencisë; 
- udhëheq me shërbimet financiare të Agjencisë; 
- nxjerr akte të veçanta për të punësuarit nga lëmi i 

marrëdhënieve të punës; 
- i zbaton vendimet e Këshillit drejtues, dhe  
- vendos edhe për çështje të tjera të përcaktuara me 

statutin e Agjencisë.  
Neni 14 

Drejtori përgjigjet për punën dhe ligjshmërinë e punës 
së Agjencisë para Këshillit drejtues. 

 
Shërbimi profesional i Agjencisë 

 
Neni 15 

Punët profesionale, administrativo-teknike, ndihmëse 
dhe të tjera për nevojat e Agjencisë i kryen shërbimi 
profesional i Agjencisë. 

 
Konflikt i interesit  

Neni 16 
(1) Anëtarët e Këshillit drejtues dhe drejtori janë të 

obliguar në fillim të çdo viti, të deponojnë deklaratë për 
ekzistimin ose mosekzistimin e konfliktit të interesit. 

(2) Personat nga paragrafi 1 të këtij neni nuk guxojnë të 
marrin pjesë në marrjen e vendimeve nëse objektiviteti i 
tyre është vënë në pikëpyetje për arsye të ekzistimit të 
interesit të përbashkët me personat që aplikojnë për 
realizimin e projekteve. 

(3) Për qëllimet nga paragrafi 1 të këtij neni interesi 
konsiderohet material nëse anëtarët e Këshillit drejtues dhe 
drejtori realizojnë interes material. 

(4) Nëse personi nga paragrafi 1 i këtij neni e hesht 
ekzistimin e interesit mareial sipas këtij neni, gjyqi 
kompetent, me kërkesë të Agjencisë mund ta anulojë 
kontratën ose punën juridike. 

 
Shkarkimi nga kryerja e funksionit 

 
Neni 17 

Anëtari i Këshillit drejtues dhe drejtori shkarkohen, në 
këto raste: 

- pas skadimit të mandatit; 
- me kërkesë të tij; 
- në rast të mbajtjtes së dënimit për vepër penale për të 

cilën i është shqiptuar dënimi me burg në kohëzgjatje prej 
më shumë se gjashtë muajsh; 

- në rast të pengesës për shkak të sëmundjes, më shumë 
se 6 muaj me radhë; 

- kur punon në kundërshtim me këtë ligj, dhe 
- raste të tjera të parapara me ligj. 
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Statuti  
Neni 18 

(1) Me statutin e Agjencisë më për së afërmi 
rregullohet puna dhe organizimi i Agjencisë. 

(2) Pëlqim për statutin e Agjencisë jep Qeveria e 
Republikës së Maqedonisë, në afat prej 30 ditësh nga dita e 
dorëzimit të statutit në Këshillin drejtues. 

 
Raportet e Agjencisë  

Neni 19 
(1) Agjencia për punën e vet dhe për shfrytëzimin e 

mjeteve dorëzon raport në Ministrinë e Ekonomisë së paku 
dy herë në vit. 

(2) Agjencia për punën e vet dhe shfrytëzimin e 
mjeteve i dorëzon raport detal vjetor Qeverisë së 
Republikës së Maqedonisë për miratim. 

(3) Raporti vjetor nga paragrafi 2 i këtij neni ka të bëjë 
për punën e vitit të kaluar dhe dorëzohet deri më 31 mars të 
vitit në vijim. 

 
Rrjeti institucional për përkrahjen e ndërmarrjes 

së biznesit dhe ekonomisë së vogël  
Neni 20 

Agjencia për realizimin e masave dhe aktiviteteve të 
Programit mund të vendosë bashkëpunim me institucione, 
lëndë pune e së cilës është përkrahja e ndërmarrjes së 
biznesit dhe ekonomisë së vogël, siç janë: 

- fondacionet për përkrahjen e ndërmarrjes së biznesit 
dhe ekonomisë së vogël (qendrat rajonale dhe ECA 
Agjencitë); 

- institucionet për përkrahjen e ndërmarrjes së biznesit 
të themeluara nga njësitë e vetadministrimit lokal; 

- qendrat zhvillimore; 
- qendrat për transferin e teknologjisë; 
- inkubatorë të ndërmarrjes së biznesit; 
- qendrat euro-info 
- konsultantë privat, dhe 
- institucione të tjera dhe organizata për përkrahjen e 

ndërmarrjes së biznesit dhe zhvillimin e ekonomisë së 
vogël.  

Neni 21 
Bashkëpunimi i Agjencisë me institucionet nga neni 20 

i këtij ligji vendoset në bazë të marrëveshjes obligative me 
të cilën veçanërisht përcaktohen: 

- të drejtat dhe obligimet e palëve të kontraktuara; 
- lënda e kontratës; 
- mënyra e financimit; 
- përcjellja dhe vlerësimi i rezultateve të realizuara; 
- pjesëmarrja e përfaqësuesve në trupat drejtuese të 

institucioneve, dhe 
-  kontrolli. 

Neni 22 
(1) Realizimi i projekteve të përkrahura financiarisht nga 

Qeveria e Republikës së Maqedonisë të cilat realizohen 
përmes rrjetit institucional për përkrahjen e zhvillimit të 
ekonomisë së vogël dhe nxitjen e ndërmarrjes së biznesit dhe 
me konsultantë privat bëhet përmes thirrjes publike - 
tenderit, në bazë të kritereve paraprakisht të caktuara. 

(2) Agjencia kryen mbikëqyrje të rregullt në realizimin 
e projekteve dhe shërbimeve sipas thirrjes publike. 

 
Mbikëqyrja në punë  

Neni 23 
Ministria e Ekonomisë bën kontroll të përhershëm dhe 

të plotë të ligjshmërisë, rregullshmërisë dhe azhuritetit në 
punën e Agjencisë, si dhe përcjelljen e politikave interne, 
rregullave dhe procedurave në punë. 

 
Dispozitat kalimtare dhe përfundimtare  

Neni 24 
(1) Agjencia fillon me punë në ditën e emërimit të 

anëtarëve të Këshillit drejtues. 
(2) Anëtarët e Këshillit drejtues të Agjencisë, Qeveria 

do t’i emërojë në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në 
fuqi të këtij ligji. 

(3) Pajisja, inventari, dhe punët tjera, arkivi, 
dokumentacioni dhe mjetet tjera të Agjencisë nacionale për 
zhvillim të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme - NEPA- 
SHPKPV - në pronësi të shtetit, kalojnë në Agjenci. 

(4) Me fillimin e punës së Agjencisë, të punësuarit nga 
Agjencia nacionale për zhvillim të ndërmarrjeve të vogla 
dhe të mesme - NEPA - SHPKPV - në pronësi të shtetit, i 
merr Agjencia, në pajtim me aktet për organizim dhe 
sistematizim. 

(5) Dispozita nga paragrafi (3) e nenit 8 të këtij ligji do 
të zbatohet nga 1 janari i vitit 2006. 

 
Neni 25 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në 
"Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

___________ 
1338. 
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  3 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  
ЗА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ 

 
Се прогласува Законот за Народниот правобранител, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 10 септември 2003 година. 
 

          Бр. 07-4502/1                  Претседател 
10 септември 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 НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ 
 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат условите за избор и раз-

решување, надлежноста и начинот на работата на На-
родниот правобранител. 

 
Член 2 

Народниот правобранител е орган на Република 
Македонија кој ги штити уставните и законските права 
на граѓаните и на сите други лица кога им се повредени 
со акти, дејствија и пропуштања на дејствија од орга-
ните на државната управа и од други органи и органи-
зации што имаат јавни овластувања и кој презема дејс-
твија и мерки за заштита на начелата на недискримина-
ција и соодветна и правична застапеност на припадни-
ците на заедниците во органите на државната власт, ор-
ганите на единиците на локалната самоуправа и јавни-
те установи и служби. 

 
Член 3 

Народниот правобранител е независен и самостоен 
во вршењето на функцијата. 
Народниот правобранител работите од својата над-

лежност ги врши врз основа и во рамките на Уставот, 
законот и меѓународните договори ратификувани во 
согласност со Уставот. 
Во постапката Народниот правобранител може да 

се повика и на начелото на правичност. 
 

Член 4 
Седиштето на Народниот правобранител е во Скопје. 
Народниот правобранител има печат во кој е содр-

жан називот и седиштето, грбот и името Република 
Македонија. 
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На зградата во која е сместен Народниот правобра-

нител се истакнува називот и седиштето, грбот и зна-
мето на Република Македонија. 

 
II. УСЛОВИ ЗА ИЗБОР И РАЗРЕШУВАЊЕ  
НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ 

 
Член 5 

Собранието на Република Македонија, по предлог на 
надлежната комисија на Собранието, го избира и разре-
шува Народниот правобранител со мнозинство гласови 
од вкупниот број пратеници, при што мора да има мно-
зинство гласови од вкупниот број пратеници кои припа-
ѓаат на заедниците што не се мнозинство во Република 
Македонија. Народниот правобранител се избира за вре-
ме од осум години, со право на уште еден избор. 
Народниот правобранител има повеќе заменици. 

Бројот на замениците на Народниот правобранител го 
определува Собранието на Република Македонија на 
предлог на народниот правобранител. 
Замениците на народниот правобранител, по пред-

лог на народниот правобранител ги избира и разрешува 
Собранието на Република Македонија со мнозинство 
гласови од вкупниот број пратеници, при што мора да 
има мнозинство гласови од вкупниот број пратеници 
кои припаѓаат на заедниците што не се мнозинство во 
Република Македонија. Замениците на народниот пра-
вобранител се избираат за време од осум години, со 
право на повторен избор. 
Постапката за избор на народниот правобранител и 

неговите заменици започнува три месеци пред истекот 
на нивниот мандат. 
Во случај на отсуство или спреченост народниот 

правобранител го заменува заменикот според утврден 
распоред од народниот правобранител. 

 
Член 6 

За народен правобранител може да биде избрано 
лице кое ги исполнува општите услови определени со 
закон за засновање на работен однос во орган на др-
жавната управа, дипломиран правник кој има работно 
искуство над девет години на правни работи и чија 
активност е докажана во областа на заштитата на пра-
вата на граѓанинот и ужива углед за вршење на функ-
цијата народен правобранител. 
За заменик на народниот правобранител може да 

биде избрано лице кое ги исполнува општите услови 
определени со закон за засновање на работен однос во 
орган на државната управа, дипломиран правник кој 
има работно искуство над седум години на правни ра-
боти и чија активност е докажана во областа на зашти-
тата на правата на граѓанинот и ужива углед за вршење 
на функцијата заменик на народниот правобранител. 
При избор на заменици на народниот правобрани-

тел без да се нарушат условите пропишани со закон се 
обезбедува соодветна и правична застапеност на граѓа-
ните кои припаѓаат на сите заедници во Република Ма-
кедонија.  

Член 7 
Народниот правобранител пред стапувањето на 

функцијата дава свечена изјава пред претседателот на 
Собранието на Република Македонија, која гласи: 

"Изјавувам дека функцијата народен правобранител 
ќе ја вршам совесно и одговорно и ќе ги почитувам 
Уставот и законите на Република Македонија."  

Член 8 
Функцијата народен правобранител е неспојлива со 

вршење на друга јавна функција и професија или со 
чле ување во политичка партија. н

 
Член 9 

Народниот правобранител се разрешува: 
1) ако сам го побара тоа; 
2) ако биде осуден за кривично дело на безусловна 

казна затвор од најмалку шест месеци; 

3) ако трајно ја загуби психофизичката способност  
за вршење на функцијата народен правобранител што 
се утврдува врз основа на наод и мислење на надлежна 
здравствена институција; 

4) ако ги исполнува условите за старосна пензија и 
5) заради нестручно, пристрасно и несовесно врше-

ње на функцијата народен правобранител. 
 

Член 10 
Одредбите од членовите 7, 8 и 9 на овој закон се од-

несуваат и на замениците на народниот правобранител. 
 

III. НАДЛЕЖНОСТ И НАЧИН НА РАБОТА 
 

Член 11 
Народниот правобранител во вршењето на работите 

од својата надлежност презема дејствија и мерки за кои 
е овластен со овој закон заради заштита на уставните и 
законските права на граѓаните или заштита на начелата 
на недискриминација и соодветна и правична застапе-
ност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници кога 
се повредени од органите од членот 2 на овој закон. 

 
Член 12 

Народниот правобранител презема дејствија и мер-
ки за заштита од неоправдано одолжување на судските 
постапки или несовесно и неодговорно вршење на ра-
ботите на судските служби, неповредувајќи ги принци-
пите на самостојност и независност на судската власт. 
Народниот правобранител не постапува по предме-

ти за кои е во тек судска постапка, освен во случаите 
од с авот 1 на овој член. т 

Член 13 
Постапката за заштита на уставните и законските 

права на граѓаните пред народниот правобранител се 
покренува со поднесување претставка. 
Секое лице може да поднесе претставка до Народ-

ниот правобранител кога ќе оцени дека му се повреде-
ни уставните и законските права или кога се повредени 
начелата на недискриминација и соодветна и правична 
застапеност на припадниците на заедниците во органи-
те од член 2 на овој закон. 
Народниот правобранител може да покрене постап-

ка и по сопствена иницијатива, доколку оцени дека на 
граѓаните им се повредени уставните и законските пра-
ва утврдени во членот 2 на овој закон. 

 
Член 14 

Во постапката пред Народниот правобранител службен 
јазик е македонскиот јазик и неговото кирилско писмо. 
Во постапка што се води пред Народниот правобра-

нител друг јазик што го зборуваат најмалку 20 % од 
граѓаните и неговото писмо, исто така, е службен јазик. 
Одредбите на Законот за општа управна постапка 

кои се однесуваат на употребата на јазиците соодветно 
се применуваат и во постапката пред Народниот право-
бра ител. н 

Член 15 
Секое лице во комуникацијата со Народниот право-

бранител може да употреби еден од службените јазици 
и неговото писмо, а Народниот правобранител одгово-
ра на македонски јазик и неговото кирилско писмо, ка-
ко и на службениот јазик и писмо што го употребува 
под осителот на претставката. н

 
Член 16 

Претставката поднесена до Народниот правобрани-
тел треба да биде потпишана и да содржи лични пода-
тоци за подносителот и да ги содржи околностите, фак-
тите и доказите врз кои се темели претставката. 
Во претставката треба да бидат наведени органот, 

организацијата, установата или лицето на кое се одне-
сува претставката, како и да се наведе дали подносите-
лот веќе вложил правни средства и кои правни средст-
ва ги вложил. 
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Претставката за покренување на постапка се подне-

сува писмено или усно на записник. 
Претставката со која се иницира постапката нема 

пропишана форма. 
Подносителот на претставката е ослободен од плаќа-

ње акси за постапката пред Народниот правобранител. т
 

Член 17 
Народниот правобранител е должен по претставка-

та да постапува совесно, непристрасно, ефикасно и од-
говорно. 
При постапувањето по претставката Народниот 

правобранител од заинтересираните страни е должен 
да ги прибави сите факти и докази што се од суштес-
твено значење за одлучување по претставката. 

 
Член 18 

Народниот правобранител во текот на постапката 
по претставката е должен да ја почитува приватноста и 
тајноста на податоците што се однесуваат на подноси-
телите од членот 16 на овој закон.  

Член 19 
Народниот правобранител, постапувајќи по прет-

ставката, може:  
- да не покрене постапка,  
- да покрене постапка и 
-  да ја запре или прекине постапката. 

Член 20 
Народниот правобранител нема да покрене постап-

ка по претставката ако: 
- претставката е анонимна, освен ако се работи за 

прашање од општ интерес; 
- со претставката се навредува органот или се злоу-

потребува правото на поднесување претставка; 
- претставката не е комплетна и ако подносителот  

по претходното укажување од Народниот правобрани-
тел не ја дополнил претставката; 

- од претставката се констатира дека се работи за 
помалку значаен случај кој и по завршеното испитува-
ње не би можел да даде соодветни резултати; 

- од самата претставка, околностите и приложените 
факти и докази произлегува дека не се работи за повре-
да на уставните и законските права на подносителот 
или лицето во име на кое е поднесена претставката од 
органите од членот 2 на овој закон; 

- не е надлежен да постапува; 
- од дејствието или од последната одлука на орга-

нот, организацијата или установата изминало повеќе од 
една година, освен ако оцени дека подносителот го 
пропуштил рокот од оправдани причини и 

- по предметот на претставката во тек е судска по-
стапка, освен за работите од членот 12 став 1 на овој 
закон. 
Кога Народниот правобранител нема да покрене 

постапка по претставката согласно со ставот 1 на овој 
член е должен во рок од 15 дена од денот на приемот 
на претставката да го извести подносителот на претста-
вката и да му ги објасни причините поради кои ја отфр-
ла претставката и по можност да му го појасни начинот 
на кој може да го оствари правото.  

Член 21 
Народниот правобранител ќе покрене постапка по 

поднесена претставка или по сопствена иницијатива 
ако од наводите, доказите и фактите приложени кон 
претставката или од сознанијата добиени на друг начин 
основано произлегува дека од страна на органите од 
членот 2 на овој закон се повредени уставните и закон-
ските права на граѓаните или се повредени начелата на 
недискриминација и соодветна и правична застапеност 
на припадниците на заедниците. 
Ако Народниот правобранител покрене постапка по 

сопствена иницијатива или ако друго лице во име на 
оштетениот му се обрати со претставка, за покренува-
ње на постапката е потребна согласност од оштетениот 

на кого му се повредени уставните и законските права 
или се повредени начелата на недискриминација и со-
одветна и правична застапеност на припадниците на за-
едниците. 
Кога Народниот правобранител покренува постапка 

по сопствена иницијатива за повреда на уставните и за-
конските права на поголем број граѓани, малолетни, 
немоќни и лица со одземена деловна способност, не е 
потребна согласност од ставот 2 на овој член. За покре-
нувањето на постапката Народниот правобранител ги 
известува лицата на кои таа се однесува, во рок од 15 
ден  од денот на покренувањето на постапката. а

 
Член 22 

Кога народниот правобранител ќе одлучи да покре-
не постапка за тоа го известува подносителот на прет-
ставката во рок од 15 дена од денот на приемот на 
претставката.  

Член 23 
Народниот правобранител ќе ја запре или прекине 

постапката по претставката ако: 
- по завршувањето на постапката по претставката се 

констатира дека не се работи за повреда на уставните и 
законските права на подносителот од органите од чле-
нот 2 на овој закон; 

- во текот на постапката по претставката подноси-
телот поведе судска постапка; 

- подносителот на претставката не покажува инте-
рес за натамошно водење на постапката; 

- подносителот во текот на постапката ја повлече 
претставката; 

- во текот на постапката подносителот на претста-
вката починал, освен ако наследниците не бараат про-
должување на започнатата постапка и 

- подносителот во меѓувреме го остварил правото 
од претставката. 
Кога Народниот правобранител ќе ја запре или пре-

кине постапката по претставката, должен е веднаш, а 
најдоцна во рок од 15 дена од денот на настанувањето 
на околноста за запирање или прекинување на постап-
ката, да го извести подносителот на претставката и да 
му ги објасни причините поради кои ја запира или пре-
кинува постапката и по можност да му го појасни начи-
нот на кој може да го оствари правото. 

 
Член 24 

Заради испитување на претставката, Народниот 
правобранител во рамките на својата надлежност, кон 
органите од членот 2 на овој закон, може да ги преземе 
следниве дејствија и мерки: 

- да побара потребни објаснувања, информации и 
докази за наводите во претставката; 

- да влезе во службените простории и да изврши не-
посреден увид во предметите и работите од нивна над-
лежност; 

- да  повика на разговор избрано или именувано ли-
це, службено лице и секое друго лице кое може да даде 
определени податоци во постапката; 

- да побара мислење од научни и стручни институ-
ции и 

- да преземе други дејствија и мерки определени со 
закон или друг пропис. 
Бараните објаснувања, информации и докази од 

ставот 1 алинеја 1 на овој член, органите од членот 2 на 
овој закон се должни да му ги достават на Народниот 
правобранител веднаш, а најдоцна во рок од осум дена 
од денот на приемот на барањето за доставување на по-
датоците. Ако од објективни причини се спречени тоа 
да го сторат се должни, без одлагање, писмено да го из-
вестат Народниот правобранител за причините поради 
кои не се во можност да постапат. 
Ако народниот правобранител оцени дека причини-

те од ставот 2 на овој член се оправдани ќе определи 
нов рок за доставување на бараните објаснувања, ин-
формации и докази. 
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Одбивањето и непочитувањето на барањата на На-

родниот правобранител за преземањето на дејствијата 
од ставот 2 на овој член се смета за попречување на ра-
ботата на Народниот правобранител.  

Член 25 
Народниот правобранител може за попречувањето 

на работата од членот 24 став 4 на овој закон со посе-
бен извештај да го информира непосредно повисокиот 
орган, функционерот кој раководи со органот од чле-
нот 2 на овој закон или Владата на Република Македо-
нија, а доколку тие не ги преземат потребните мерки, 
Собранието на Република Македонија. 
Народниот правобранител може, кога е утврдена 

повреда на уставните и законските права, на трошок на 
органот од членот 2 на овој закон на која се однесува 
предметот, случајот да го објави во средствата за јавно 
информирање.  

Член 26 
Лицата од членот 24 став 1 алинеја 3 на овој закон 

се должни да се јават на поканата на Народниот право-
бранител и да ги дадат потребните објаснувања во вр-
ска со поднесената претставка. 
На барање на народниот правобранител, претседа-

телот на Република Македонија, претседателот на Со-
бранието на Република Македонија, претседателот на 
Владата на Република Македонија и другите функцио-
нери кои раководат со органите од членот 2 на овој за-
кон, се должни лично да го примат без одлагање. 

 
Член 27 

Органите од членот 2 на овој закон се должни да 
соработуваат со Народниот правобранител и на негово 
барање да му ги обезбедат сите докази, податоци и ин-
формации, без оглед на степенот на доверливост и да 
му овозможат спроведување на постапката. 
Народниот правобранител е должен да ја чува др-

жавната и службената тајна на начин и под услови 
утв дени со закон и со друг пропис. р

 
Член 28 

Народниот правобранител може да го даде своето 
мислење на органите од членот 2 на овој закон во од-
нос на заштитата на уставните и законските права и за-
штитата на начелата на недискриминација и соодветна-
та и правична застапеност на припадниците на заедни-
ците за предметот што е во постапка, без оглед на ви-
дот и степенот на постапката што е во тек пред органи-
те од членот 2 на овој закон. 
Во однос на состојбите со обезбедувањето почитува-

ње и заштита на уставните и законските права и начела-
та на недискриминација и соодветна и правична застапе-
ност на припадниците на заедниците, народниот право-
бранител, во рамките  на  својата  надлежност,  може по 
сопствена  иницијатива  да  упатува препораки, мислења 
и критики до органите од членот 2 на овој закон. 

 
Член 29 

Народниот правобранител, во рамките на својата 
надлежност, ги следи состојбите во однос на обезбеду-
вањето почитување и заштита на уставните и законски-
те права на граѓаните и почитување на начелата на не-
дискриминација и соодветна и правична застапеност на 
припадниците на заедниците и со вршење посети и 
уви и во органите од членот 2 на овој закон. д

 
Член 30 

Народниот правобранител може до овластените 
предлагачи да дава иницијатива за измена и дополнува-
ње на закони и други подзаконски акти и нивно усогла-
сување со меѓународни договори ратификувани во сог-
ласност со Уставот на Република Македонија. 
Народниот правобранител може да поднесе предлог 

до Уставниот суд на Република Македонија за оцену-
вање на уставноста на законите и уставноста и закони-
тоста на другите прописи или општи акти. 

Член 31 
Народниот правобранител ги следи состојбите на 

почитувањето и заштитата на уставните и законските 
права на лицата во органите, организациите и устано-
вите во кои слободата на движење е ограничена. 
Народниот правобранител особено ги следи состојби-

те на почитувањето и заштитата на уставните и законски-
те права на приведените, притворените и лицата кои издр-
жуваат казна затвор или воспитно-поправна мерка во каз-
нено-поправните и воспитно-поправните установи. 
Посетите и увидите од ставовите 1 и 2 на овој член, 

народниот правобранител може да ги изврши во секое 
време без претходна најава и одобрение, како и да раз-
говара со лицата сместени во овие органи, организации 
или установи без присуство на службени лица. 
Лицата лишени од слобода имаат право претставка-

та да ја достават до Народниот правобранител во затво-
рен плик без проверка од службените лица на органот, 
организацијата или установата во која се сместени и да 
добијат одговор во затворен плик без проверка од 
слу бените лица. ж 

Член 32 
Кога народниот правобранител ќе констатира дека се 

повредени уставните и законските права на подносите-
лот на претставката од органите од членот 2 на овој за-
кон или пак се направени други неправилности, може: 

- да даде препораки, предлози, мислења и укажува-
ња за начинот на отстранување на констатираните по-
вреди; 

- да предложи повторно да се спроведе определена 
постапка согласно со законот; 

- да покрене иницијатива за поведување на дисцип-
линска постапка против службено, односно одговорно 
лице и 

- да поднесе барање до надлежниот јавен обвинител 
за покренување на постапка заради утврдување на каз-
нен  одговорност. а

 
Член 33 

Кога Народниот правобранител ќе констатира дека 
се повредени уставните и законските права на подноси-
телот на претставката од органите на државната управа 
и од други органи и организации што имаат јавни овла-
стувања или дека се повредени начелата на недискри-
минација и соодветна и правична застапеност на при-
падниците на заедницата во органите на државната 
власт, органите на единиците на локалната самоуправа 
и јавните установи и служби или пак се направени дру-
ги неправилности и доколку оцени дека извршувањето 
на управниот акт ќе произведе ненадоместлива штета 
за правото на заинтересираното лице, ќе бара: 

- времено одложување на извршувањето на управ-
ниот акт до одлуката на второстепениот орган и 

- времено одложување на извршувањето на управ-
ниот акт до донесување на одлука од надлежниот суд. 
Органите од членот 2 на овој закон се должни вед-

наш, а најдоцна во рок од три дена од денот на приемот 
на барањето доставено од Народниот правобранител да 
ја донесат и да ја достават до народниот правобранител 
одлуката со која управниот акт е времено одложен од 
извршување. 
Надлежните органи се должни по завршувањето на 

постапката, одлуката да ја достават и до Народниот 
правобранител.  

Член 34 
Органите од членот 2 на овој закон се должни да го 

известат народниот правобранител за преземените мерки 
за спроведување на неговите барања, предлози, мислења, 
препораки или укажувања, во рокот што тој ќе го опреде-
ли, а најдоцна во рок од 30 дена од денот на приемот на 
барањето доставено од Народниот правобранител. 
Ако органот не го извести Народниот правобранител 

согласно со ставот 1 на овој член или пак неговите зак-
лучоци, барања, предлози, мислења, препораки или ука-
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жувања само делумно ги прифати, Народниот правобра-
нител со посебен извештај за тоа го информира непо-
средно повисокиот орган, функционерот кој раководи со 
органот од членот 2 на овој закон или Владата на Репуб-
лика Македонија, а доколку тие не ги преземат потреб-
ните мерки, Собранието на Република Македонија. 
Народниот правобранител може, кога е утврдена 

повреда на уставните и законските права, на трошок на 
органот од ставот 2 на овој закон на која се однесува 
предметот, случајот да го објави во средствата за јавно 
информирање.  

Член 35 
Ако органите од членот 2 на овој закон постапат по 

барањата, препораките, мислењата, предлозите и ука-
жувањата од членот 34 на овој закон во определениот 
рок, Народниот правобранител ќе констатира дека по-
стапката е завршена и за тоа веднаш ќе го извести под-
носителот на претставката. 

 
IV. ЈAВНОСТ НА РАБОТАТА  

Член 36 
За степенот на обезбедувањето почитување, унапреду-

вање и заштита на уставните и законските права на граѓа-
ните и за почитувањето на начелата на недискриминација 
и соодветна и правична застапеност на припадниците на 
заедниците од страна на органите од членот 2 на овој за-
кон, Народниот правобранител го информира Собранието 
на Република Македонија со годишен извештај. 
Извештајот од ставот 1 на овој член Собранието на 

Република Македонија го разгледува на седница на Со-
бранието на која задолжително присуствуваат членови 
на Владата на Република Македонија, односно нејзини 
претставници. 
Извештајот на Народниот правобранител задолжи-

телно се објавува во средствата за јавно информирање.  
Член 37 

Народниот правобранител за работите од својата 
надлежност на органите на единиците на локалната са-
моуправа на чие подрачје е организирана канцеларија 
како организациона единица на Народниот правобра-
нител, може да им достави посебен извештај. 
Посебните извештаи од ставот 1 на овој член, сооп-

штенијата и другите преземени дејствија Народниот 
правобранител може да ги објави во средствата за јав-
но информирање. 

 
V. ПРАВНА ПОЛОЖБА НА НАРОДНИОТ  

ПРАВОБРАНИТЕЛ  
Член 38 

Народниот правобранител и замениците на народ-
ниот правобранител не можат да бидат повикани на од-
говорност за дадено мислење и преземени дејства, мер-
ки и активности во вршењето на својата функција. 

 
Член 39 

Народниот правобранител, замениците на народниот 
правобранител и вработените во стручната служба на На-
родниот правобранител имаат службена легитимација. 
Образецот, содржината, постапката и начинот на 

издавање, користење и одземање на службената леги-
тимација со општ акт ги пропишува народниот право-
бра ител. н 

Член 40 
Народниот правобранител и замениците на народ-

ниот правобранител кои до изборот биле во работен 
однос, имаат право во рок од 30 дена од престанокот на 
мандатот да се вратат на работно место кое одговара на 
нив иот степен на стручна подготовка. н 

Член 41 
Народниот правобранител, замениците на народни-

от правобранител и вработените во стручната служба 
на Народниот правобранител имаат право и обврска на 
постојано стручно оспособување и усовршување. 

За потребите на стручното оспособување и усовр-
шување се обезбедуваат посебни средства во делот на 
Буџетот наменет за Народниот правобранител.  

Член 42 
Како посебни права на народниот правобранител и 

на замениците на народниот правобранител при врше-
њето на функцијата се сметаат: 

- правото да влегуваат и да имаат слободен пристап 
на станиците, аеродромите и пристаништата само со 
покажување на службената легитимација; 

- правото на бесплатна употреба на јавен, сувозе-
мен   или езерски сообраќај на територијата на Репуб-
лика Македонија и 

- правото на посебна заштита на неговата личност, 
семејството и имотот, по негово барање доставено до 
полицијата во местото на живеење, секогаш кога за тоа 
постојат сериозни причини за неговата безбедност. 

 
VI. СТРУЧНА СЛУЖБА  

Член 43 
Општите акти за организација на работата и систе-

матизација на работните места со кои се утврдува и ви-
дот и бројот на државните службеници и работниците 
и нивните работни задачи, ги донесува народниот пра-
вобранител.  

Член 44 
Заради извршување на работите од надлежност на 

народниот правобранител се организираат следниве 
канцеларии како подрачни организациони единици на 
Народниот правобранител: 

1. Канцеларија на Народниот правобранител во Те-
тово; 

2. Канцеларија на Народниот правобранител во Ки-
чево; 

3. Канцеларија на Народниот правобранител во 
Штип; 

4. Канцеларија на Народниот правобранител во 
Струмица; 

5. Канцеларија на Народниот правобранител во Ку-
маново и 

6. Канцеларија на Народниот правобранител во Би-
тола. 
Со канцелариите на Народниот правобранител ра-

ководи заменик на народниот правобранител. 
Народниот правобранител со општ акт поблиску го 

регулира начинот на работата и бројот на вработените, 
во канцелариите на Народниот правобранител, кои ги 
вршат работите од надлежност на Народниот право-
бра ител. н 

Член 45 
Заради поефикасна и поуспешна заштита на устав-

ните и законските права на граѓаните во одделни обла-
сти, Народниот правобранител може да формира и ор-
ганизира одделенија. 
Народниот правобранител со општ акт поблиску го 

регулира начинот на работа и бројот на вработените во 
одделенијата кои ќе ги вршат работите во областа од 
надлежност на Народниот правобранител. 

 
Член 46 

Народниот правобранител од редот на раководните 
државни службеници именува генерален секретар. 
Мандатот на генералниот секретар на Народниот 

правобранител трае колку и мандатот на народниот 
правобранител. 
Генералниот секретар на Народниот правобранител 

рак води со стручната служба. о
 

Член 47 
Народниот правобранител за својата работа донесу-

ва Деловник за работа на Народниот правобранител. 
Со Деловникот за работа на Народниот правобра-

нител поблиску се уредуваат начинот на работењето и 
постапката пред Народниот правобранител. 
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Деловникот за работа на Народниот правобрани-

тел се објавува во "Службен весник на Република Ма-
кедонија".  

VII. СРЕДСТВА ЗА РАБОТА 
 

Член 48 
Народниот правобранител заради извршување на  

неговата функција во неговата служба има соодветни 
ресурси, средства и персонал. 
Средствата  за  работа  на  Народниот правобранител 

се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија. 
Собранието посебно го гласа разделот наменет за  

Народниот правобранител во Буџетот на Република 
Ма едонија. к 

Член 49 
Платата и другите надоместоци на народниот пра-

вобранител и замениците на народниот правобранител 
се определуваат со закон. 

 
VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  

Член 50 
Деловникот за работа на Народниот правобранител 

и актите за организација на работата и систематизација 
на работните места, ќе се усогласат со одредбите на 
овој закон во рок од шест месеци од денот на влегува-
њето во сила на законот. 
Актот за начинот на остварување на посебните права 

на народниот правобранител, замениците на народниот 
правобранител и овластените лица од народниот право-
бранител од членот 42 на овој закон и актот за начинот 
на работата и бројот на вработените во оргазнизациони-
те единици на Народниот правобранител од членот 44 
став 3 на овој закон, ќе се донесат во рок од шест месеци 
од денот на влегувањето во сила на овој закон. 
Одлуката за бројот на замениците на народниот 

правобранител од членот 5 став 2 на овој закон, ја до-
несува Собранието на Република Македонија во рок од 
30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

 
Член 51 

Организационите единици ќе започнат со работа 
најдоцна во рок од шест месеци од денот на влегување-
то во сила на овој закон.  

Член 52 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

станува да важи Законот за Народниот правобранител 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 7/97).  

Член 53 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

___________ 
 

L I GJ I   P Ë R 
AVOKATIN E POPULLIT 

 
I. DISPOZITA TË GJITHSHME PËR 

Neni 1 
Me këtë ligj rregullohen kushtet për emërim dhe 

shkarkim, kompetencat dhe mënyra e punës e Avokatit të 
popullit.  

Neni 2 
Avokati popullit është organ i Republikës së 

Maqedonisë i cili i mbron të drejtat  kushtetuese dhe ligjore 
të qytetarëve dhe të gjithë personave tjerë kur ato u shkelen 
me akte, veprime dhe lëshim të veprimeve nga organet e 
administratës shtetërore dhe nga organet dhe organizatat 
tjera që kanë autorizime publike dhe i cili ndërmerr masa 
dhe veprime për mbrojtjen e parimeve të mosdiskriminimit 
dhe përfaqësimit adekuat dhe të drejtë të pjesëtarëve të 
bashkësive  në organet e pushtetit shtetëror, organet e 
njësive të vetadministrimit lokal dhe të enteve dhe 
shërbimeve publike. 

Neni 3 
Avokati i popullit është i pavarur dhe i mëvetësishëm 

në kryerjen e funksionit. 
Avokati i popullit punët nga kompetencat e tij i kryen 

në bazë dhe në kuadër të Kushtetutës, ligjit dhe 
marrëveshjeve ndërkombëtare të ratifikuara në pajtim me 
Kushtetutën. 

Në procedurë Avokati i popullit mund të thirret edhe në 
parimin e drejtësisë. 

 
Neni 4 

Selia e Avokatit të popullit është  në  Shkup. 
Avokati i popullit ka vulë e cila përmban emrin dhe 

selinë, stemën dhe emrin Republika e Maqedonisë. 
Në ndërtesën në të cilën është i vendosur Avokati i 

popullit  vendoset emërtimi dhe selia, stema dhe flamuri i 
Republikës së Maqedonisë. 

 
II. KUSHTET PËR EMËRIMIN DHE 

SHKARKIMIN E AVOKATIT TË POPULLIT 
 

Neni 5 
Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, me propozim të 

komisionit kompetent të Kuvendit, e zgjedh dhe shkarkon 
avokatin e popullit me shumicë votash nga numri i 
përgjithshëm i deputetëve, gjatë së cilës duhet patjetër të 
ketë shumicë votash nga numri i përgjithshëm i deputetëve 
që u takojnë bashkësive që nuk janë shumicë në Republikën 
e Maqedonisë. Avokati i popullit zgjedhet për kohëzgjatje 
prej tetë vjetësh me të drejtë edhe të një zgjedhje.  

Avokati i popullit ka më shumë zëvendës. Numrin e 
zëvendësve të avokatit të popullit e cakton Kuvendi i 
Republikës së Maqedonisë me propozim të avokatit të 
popullit.  

Zëvendësit e avokatit të popullit, me propozim të 
avokatit të popullit i zgjedh dhe i shkarkon Kuvendi i 
Republikës së Maqedonisë me shumicë votash nga numri i 
përgjithshëm i deputetëve, gjatë së cilës patjetër duhet të 
ketë shumicë votash nga numri i përgjithshëm i deputetëve 
që u takojnë bashkësive që nuk janë shumicë në 
Republikën e Maqedonisë. Zëvendësit e avokatit të popullit 
zgjedhen me kohëzgjatje prej tetë vjetësh, me të drejtë 
edhe të një zgjedhje.  

Procedura e zgjedhjes së avokatit të popullit dhe 
zëvendësve të tij fillon tre muaj para skadimit të mandatit 
të tyre. 

Në rast të mungesës ose pengesës, avokatin e popullit e 
zëvendëson zëvendësi sipas radhitjes së caktuar nga 
avokati i popullit. 

 
Neni 6 

Për avokat të popullit mund të zgjedhet personi i cili i 
plotëson kushtet e përgjithshme të caktuara me ligj për 
themelimin e marrëdhënies së punës në organin e 
administratës shtetërore, jurist i diplomuar që ka përvojë 
pune mbi nëntë vjet në çështje juridike dhe aktiviteti i të 
cilit është dëshmuar në sferën e mbrojtes së të drejtave të 
qytetarit dhe gëzon respekt për kryerjen e funksionit avokat 
i popullit. 

Për zëvendës të avokatit të popullit mund të zgjedhet 
personi i cili i plotëson kushtet e përgjithshme të caktuara  
me ligj për themelimin e marrëdhënies së punës në organin 
e administratës shtetërore, jurist i diplomuar i cili ka 
përvojë pune mbi shtatë vjet në çështje juridike dhe 
aktiviteti i të cilit është dëshmuar në sferën e mbrojtjes së 
të drejtave të qytetarit dhe gëzon respekt për kryerjen e 
funksionit zëvendës i avokatit të popullit.  

Gjatë zgjedhjes së zëvendësve të avokatit të popullit, pa 
i shkelur kushtet e përcaktuara me ligj, sigurohet 
përfaqësim adekuat dhe i drejtë i qytetarëve që u përkasin 
të gjitha bashkësive në Republikën e Maqedonisë. 

 
Neni 7 

Avokati i popullit para marrjes së funksionit jep 
deklaratë solemne para kryetarit të Kuvendit të Republikës 
së Maqedonisë, si vijon:  

“Deklaroj se funksionin avokat i popullit do ta ushtroj 
me ndërgjegje dhe përgjegjësi dhe do t`i respektoj 
Kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Maqedonisë“. 
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Neni 8 
Funksioni avokat i popullit është jokoherent me 

kryerjen e ndonjë funksioni dhe profesioni tjetër publik ose 
me anëtarësimin në parti politike. 

 
Neni 9 

Avokati i popullit shkarkohet: 
1) nëse vetë e kërkon atë; 
2) nëse dënohet për vepër penale me dënim me burg pa 

kusht prej së paku gjashtë muaj; 
3) se përgjithmonë e humb aftësinë psiko-fizike për 

kryerjen e funksionit avokat i popullit që vërtetohet në bazë 
të mendimit dhe konstatimit të institucionit kompetent 
shëndetësor; 

4) nëse i plotëson kushtet për pensionim sipas moshës, 
dhe 

5) për shkak të kryerjes së funksionit avokat i popullit 
në mënyrë joprofesionale, të njëanshme dhe të 
pandërgjegjshme. 

 
Neni 10 

Dispozitat nga nenet 7, 8 dhe 9 të këtij ligji kanë të 
bëjnë edhe për zëvendësit e avokatit të popullit.  

 
III. KOMPETENCAT DHE MËNYRA E PUNËS 

 
Neni 11 

Avokati i popullit në kryerjen e detyrave nga 
kompetenca e tij ndërmerr masa dhe veprime për të cilat 
është i autorizuar me këtë ligj për mbrojtjen e të drejtave 
kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve ose mbrojtjen e 
parimeve të mosdiskriminimit dhe përfaqësimit adekuat 
dhe të drejtë të qytetarëve  që u përkasin të gjitha 
bashkësive kur ato u janë shkelur nga organet nga neni 2 i 
këtij ligji . 

 
Neni 12 

Avokati i popullit ndërmerr masa dhe veprime për 
mbrojtjen nga zvarritja e pa arësyeshme e proceseve 
gjyqësore ose të kryerjes  së punëve të shërbimeve 
gjyqësore me papërgjegjësi dhe pa ndërgjegje, duke mos i 
cenuar principet e mëvetësisë dhe pavarësisë së pushtetit 
gjyqësor. 

Avokati i popullit nuk vepron për lëndë për të cilat 
procesi gjyqësor është në vijim, përveç rasteve nga 
paragrafi 1 i këtij neni. 

 
Neni 13 

Procedura për mbrojtjen e të drejtave kushtetuese dhe 
ligjore të qytetarëve pranë avokatit të popullit ngritet me 
dorëzimin e parashtresës. 

Secili person mund t`i paraqesë parashtresë Avokatit të 
popullit kur të vlerësojë se i janë shkelur të drejtat dhe liritë 
kushtetuese dhe ligjore ose kur janë shkelur parimet e 
mosdiskriminimit dhe përfaqësimit adekuat dhe të drejtë të 
pjesëtarëve të bashkësive në organet sipas nenit 2 të këtij ligji. 

Avokati i popullit mund të ngrejë procedurë edhe me 
iniciativë të vet, nëse vlerëson se qytetarëve u janë shkelur 
të drejtat kushtetuese dhe ligjore të përcaktuara në nenin 2 
të këtij ligji. 

    
Neni 14 

Në procedurë para Avokatit të popullit gjuhë zyrtare 
është gjuha maqedonase dhe alfabeti i saj cirilik. 

Në procedurë që mbahet para Avokatit të popullit gjuhë 
tjetër që e flasin së paku 20%  e qytetarëve  dhe alfabeti i 
saj, gjithashtu është gjuhë zyrtare. 

Dispozitat e Ligjit për procedurë të përgjithshme 
administrative që kanë të bëjnë për përdorimin e gjuhëve 
në mënyrë adekuate aplikohen edhe në procedurën para 
Avokatit të popullit.  

 
Neni 15 

Secili person në komunikim me Avokatin e popullit 
mund të përdorë njërën nga gjuhët zyrtare dhe alfabetin e 
saj, ndërsa Avokati i popullit përgjigjet në gjuhën 
maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik, si dhe në gjuhën 
zyrtare dhe alfabetin që e përdor paraqitësi i parashtresës. 

Neni 16 
Parashtresa drejtuar Avokatit të popullit duhet të jetë e 

nënshkruar dhe të përmbajë të dhëna personale për 
paraqitësin dhe t`i përmbajë rrethanat, faktet dhe dëshmitë 
në  të cilat është bazuar parashtresa. 

Në parashtresë duhet të paraqiten organi, organizata, 
enti ose personi për të cilin bëhet parashtresa, si dhe të 
theksohet se a ka paraqitur masa juridike dhe cilat masa 
juridike i ka paraqitur parashtruesi. 

Parashtresa për ngritjen e procedurës paraqitet me 
shkrim ose gojarisht në procesverbal. 

Parashtresa me të cilin inicohet procedura nuk ka formë 
të përcaktuar. 

Paraqitësi i parashtresës lirohet nga pagesa e taksës për 
procedurën para Avokatit të popullit. 

 
Neni 17 

Avokati i popullit është i detyruar ndaj parashtresës të 
veprojë me ndërgjegje,  paanshmëri, efikasitet dhe me 
përgjegjësi. 

Gjatë procedurës për parashtresën Avokati i popullit 
nga palët e interesuara është i detyruar t`i grumbullojë të 
gjitha faktet dhe dëshmitë që kanë rëndësi esenciale për të 
marrë vendim për parashtresën . 

 
Neni 18 

Avokati i popullit gjatë procedurës për parashtresën 
është i detyruar ta respektojë sekretin dhe të drejtën private 
të të dhënave që kanë të bëjnë me parashtruesit sipas nenit 
16 të këtij ligji.  

Neni 19 
Avokati i popullit, duke vepruar ndaj parashtresës, 

mundet: 
- të mos ndërmerr procedurë,  
- të ndërmerr procedurë, dhe  
- ta ndalojë ose ta ndërprejë procedurën. 
 

Neni 20 
Avokati i popullit nuk do të ndërmerr procedurë për 

parashtresën: 
- nëse parashtresa është anonime, përveç nëse bëhet 

fjalë për çështje të interesit të përgjithshëm; 
- nëse me parashtresën ofendohet organi ose 

keqpërdoret e drejta e dorëzimit të parashtresës; 
- nëse parashtresa nuk është e kompletuar dhe nëse 

paraqitësi pas paralajmërimit paraprak nga Avokati i 
popullit nuk e ka plotësuar parashtresën; 

- nëse nga parashtresa konstatohet se bëhet fjalë për 
rast më pak të rëndësishëm i cili edhe pas analizave të 
kryera nuk do të mund të japë rezultate përkatëse; 

- nëse nga vetë parashtresa, rrethanat, dëshmitë dhe 
faktet e paraqitura rezulton se nuk bëhet fjalë për shkeljen 
e lirive dhe të drejtave kushtetuese dhe ligjore të 
parashtruesit ose personit në emër të të cilit paraqitet 
parashtresa nga organet sipas nenit 2 të këtij ligji; 

- nëse nuk është kompetent  të veprojë; 
- nëse nga veprimi ose vendimi i fundit i organit, 

organizatës ose entit ka kaluar më shumë se një vjet, 
përveç nëse vlerëson se paraqitësi e ka lëshuar afatin për 
shkaqe të arsyeshme dhe  

- nëse për lëndën e parashtresës është në rrjedhë e sipër 
procedurë gjyqësore, përveç punëve nga neni 12 paragrafi 
1 i këtij ligji . 

Kur Avokati i popullit nuk ndërmerr procedurë për 
parashtresën sipas paragrafit 1 të këtij neni është i obliguar 
në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të parashtresës ta 
informojë paraqitësin e parashtresës dhe t’ia sqarojë shkaqet 
për të cilat e hedh parashtresën dhe sipas mundësive t`ia 
sqarojë mënyrën se si mundet ta realizojë të drejtën. 

 
Neni 21 

Avokati i popullit do të ndërmerr procedurë për 
parashtresën e paraqitur ose me iniciativë personale nëse nga 
konstatimet, dëshmitë dhe faktet të paraqitura me parashtresë 
ose nga njohuritë e fituara në mënyrë tjetër ka bazë të 
rezultojë se nga ana e organeve nga neni 2 i këtij ligji janë 
shkelur të drejtat kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve ose 
është shkelur parimi i mosdiskriminimit dhe përfaqësimit 
përkatës dhe të drejtë të përfaqësuesve të bashkësive. 
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Nëse Avokati i popullit ndërmerr procedurë me 
iniciativë personale ose nëse person tjetër në emër të të 
dëmtuarit i drejtohet me parashtresë, për ngritjen e 
procedurës është i duhur pëlqimi nga i dëmtuari të cilit i 
janë shkelur të drejtat ligjore dhe kushtetuese ose janë 
shkelur parimi i mosdiskriminimit dhe përfaqësimit 
adekuat dhe të drejtë të pjesëtarëve të bashkësive. 

Kur Avokati i popullit ndërmerr procedurë me 
iniciativë personale lidhur me shkeljen e të drejtave dhe 
lirive të një numri më të madh të qytetarëve, të të miturve, 
të pafuqishmëve dhe personave me aftësi të humbura 
afariste, nuk është i nevojshëm pëlqimi nga paragrafi 2 i 
këtij neni. Për ngritjen e procedurës Avokati i popullit i 
informon personat me të cilët ka të bëjë ajo, në afat prej 15 
ditësh nga dita e ngritjes së procedurës.  

Neni 22 
Kur Avokati i popullit vendos të ndërmerr procedurë e 

informon paraqitësin e parashtresës në afat prej 15 ditësh 
nga dita e pranimit të parashtresës.    

Neni 23 
Avokati i popullit do ta ndalojë ose ndërprejë 

procedurën e parashtresës: 
- nëse pas mbarimit të procedurës për parashtresën 

konstatohet se nuk ka të bëjë me shkeljen e të drejtave dhe 
lirive kushtetuese dhe ligjore të paraqitësit nga organet 
sipas nenit 2 të këtij ligji; 

- nëse gjatë procedurës ndaj parashtresës paraqitësi 
ndërmerr procedurë gjyqësore; 

- nëse paraqitësi i parashtresës nuk tregon interesim për 
vazhdimin e mëtejmë të procedurës; 

- nëse paraqitësi gjatë procedurës e tërheq parashtresën; 
- nëse gjatë proceduës paraqitësi i parashtresës ka 

vdekur, përveç nëse trashëgimtarët nuk kërkojnë 
vazhdimin e procedurës së filluar; dhe 

- nëse e drejta e paraqitësit në ndërkohë është realizuar.  
Kur Avokati i popullit do ta ndërprejë ose ndalojë 

procedurën e parashtresës është i obliguar që menjëherë e më 
së voni në afat prej 15 ditëve nga dita e paraqitjes së 
rrethanave për ndalimin ose ndërprerjen e procedurës ta 
informojë paraqitësin e parashtresës dhe t’ia sqarojë arsyet për 
se ndërpritet ose ndalohet procedura dhe sipas mundësive t’ia 
sqarojë mënyrën se si mund ta realizojë të drejtën.       

Neni 24 
Për shqyrtimin e parashtresës, Avokati i popullit në 

kuadër të kompetencave të tij, në organet nga neni 2 i këtij 
ligji, mund t’i ndërmarrë masat dhe aktivitetet si vijon: 

- të kërkojë sqarime të nevojshme, informata dhe 
dëshmi për shkaqet e parashtresës; 

- të hyjë në lokalet zyrtare dhe të kryejë shikimin e 
drejtpërdrejtë në lëndët dhe punët nga kompetenca e tyre; 

- të thërrasë në bisedë person të zgjedhur ose të 
emëruar, personin zyrtar dhe çdo person tjetër që mund të 
japë të dhëna të caktuara gjatë procedurës; 

- të kërkojë mendim nga institucionet kompetente dhe 
shkencore; dhe 

- të ndërmarrë masa dhe aktivitete tjera të përcaktuara 
me ligj ose rregullativë tjetër. 

 Sqarimet e kërkuara, informatat dhe dëshmitë nga 
paragrafi 1 alineja 1 e këtij neni, organet nga neni 2 të këtij 
ligji janë të obliguara t’ia paraqesin Avokatit të popullit 
menjëherë, ose së paku në afat prej 8 ditësh nga dita e 
pranimit të kërkesës për dërgimin e të dhënave. Nëse nga 
arsyet objektive janë të penguar që ta bëjnë këtë, janë të 
obliguar pa prolongim ta informojnë Avokatin e popullit 
për shkaqet për të cilat nuk kanë mundësi të veprojnë. 

Nëse Avokati i popullit vlerëson se shkaqet nga 
paragrafi 2 të këtij neni janë të arësyeshme do të caktojë 
afat të ri për dorëzimin e sqarimeve, informatave dhe 
dëshmive të kërkuara. 

Refuzimi dhe mosrespektimi i kërkesave të Avokatit të 
popullit për marrjen e vendimeve nga paragrafi 2 të këtij 
neni konsiderohet për pengim të punës së Avokatit të 
popullit.  

Neni 25 
Avokati i popullit, për pengimin e punës nga neni 24 

paragrafi 4 me informatë të veçantë, mundet ta informojë 
drejtpërdrejtë organin më të lartë, funksionarin që  udhëheq 
me organin nga neni 2 i këtij ligji, ose Qeverinë e 
Republikës së Maqedonisë, dhe nëse ata nuk ndërmarrin 
masa të duhura Kuvendin e Republikës së Maqedonisë.  

Avokati i popullit mund, kur është konstatuar shkelja e 
të drejtave dhe lirive kushtetuese dhe ligjore, që me 
shpenzime të organit nga neni 2 i këtij ligji, me të cilin ka 
të bëjë lënda ta publikojë rastin në mjetet e informimit 
publik.  

Neni 26 
Personat nga neni 24 paragrafi 1 alineja 3 e këtij ligji 

janë të obliguar të paraqiten në ftesën e Avokatit të popullit 
dhe t`i japin sqarimet e duhura lidhur me parashtresën e 
paraqitur. 

Me kërkesë të Avokatit të popullit, kryetari i 
Republikës së Maqedonisë, kryetari i Kuvendit të 
Republikës së Maqedonisë, kryetari i Qeverisë së 
Republikës së Maqedonisë dhe funksionarët tjerë që 
udhëheqin me organe nga neni 2 i këtij ligji, janë të 
obliguar ta pranojnë pa shtyrje . 

 
Neni 27 

Organet nga neni 2 të këtij ligji janë të obliguara të 
bashkëpunojnë me Avokatin e popullit dhe me kërkesë të 
tij t`ia sigurojnë të gjitha dëshmitë, të dhënat dhe 
informatat, pa dallim nga shkalla e besueshmërisë dhe t`ia 
mundësojnë zbatimin e procedurës. 

Avokati i popullit është i obliguar ta ruajë sekretin 
shtetëror dhe zyrtar  në mënyrë dhe kushte të përcaktuara  
me ligj dhe me rregullativë tjetër. 

 
Neni 28 

Avokati i popullit mund t’ua japë mendimin e tij organeve 
nga neni 2 të këtij ligji që kanë të bëjnë me mbrojtjen e të 
drejtave kushtetuese dhe ligjore dhe mbrojtjes së parimit të 
mosdiskriminimit dhe përfaqësimin përkatës dhe të drejtë të 
pjesëtarëve të bashkësive për lëndën që është në procedurë, pa 
marrë parasysh llojin dhe shkallën e procedurës në vijim, para 
organeve nga neni 2 të këtij ligji. 

Lidhur me çështjen për sigurimin, respektimin dhe 
mbrojtjen e të drejtave kushtetuese dhe ligjore dhe 
parimeve të mosdiskriminimit dhe përfaqësimit adekuat 
dhe të drejtë të pjesëtarëve të bashkësive, Avokati i 
popullit në kuadër të kompetencës së tij, me iniciativë të 
vetë mund të ofroj rekomandime, mendime dhe kritika në 
organet nga neni 2 të këtij ligji. 

 
Neni 29 

Avokati i popullit, në kuadër të kompetencës së tij i 
përcjell gjendjet lidhur me garantimin, respektimin dhe 
mbrojtjen e të drejtave kushtetuese dhe ligjore të 
qytetarëve dhe respektimin e parimeve të mosdiskriminimit 
dhe përfaqësimit adekuat dhe të drejtë të pjesëtarëve të 
bashkësive, dhe me kryerjen e vizitave dhe shikimeve në 
organet nga neni 2 të këtij ligji. 

  
Neni 30 

Avokati i popullit mundet deri te propozuesit e autorizuar 
të ngrejë iniciativë për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve 
dhe akteve tjera nënligjore dhe harmonizimin e tyre me 
marrëveshjet ndërkombëtare, të ratifikuara në pajtim me 
Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë. 

Avokati i Popullit mund të paraqesë propozim në 
Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë për 
vlerësimin e kushtetutshmërisë së ligjeve dhe 
kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë të rregullave ose akteve 
të përgjithshme.  

Neni 31 
Avokati i popullit i përcjell gjendjet e respektimit dhe 

mbrojtjes së të drejtave kushtetuese dhe ligjore të 
personave, në organe, organizata dhe ente, në të cilat liria e 
lëvizjes është e kufizuar. 

Avokati i popullit përcjell sidomos gjendjen e 
respektimit dhe mbrojtjes së të drejtave të të arrestuarve, të 
paraburgosurve dhe të personave që vuajnë dënimin me 
burg ose masën edukative-përmirësuese në entet 
ndëshkuese-përmirësuese dhe edukative-përmirësuese. 

Vizitat dhe inspektimet nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij 
neni, Avokati i popullit mund t’i bëjë në çdo kohë, pa 
paralajmërim dhe leje paraprake, si dhe të bisedojë me 
personat e vendosur në këto organe, organizata ose ente, pa 
praninë e personave zyrtarë. 
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Personat e privuar nga liria kanë të drejtë që 
parashtresën t`ia dorëzojnë Avokatit të popullit dhe të 
marrin përgjigje në zarf të mbyllur, pa e kontrolluar 
personi zyrtar i organit, organizatës apo entit në të cilin 
janë të vendosur dhe të marrin përgjigje në zarf të mbyllur 
pa kontroll të personave zyrtarë. 
 

Neni 32 
Kur Avokati i popullit do të konstatojë se janë cenuar 

liritë dhe të drejtat kushtetuese dhe ligjore të paraqitësit të 
parashtresës nga organet e nenit 2 të këtij ligji, ose nëse 
janë bërë parregullshmëri të tjera, mundet: 

- të japë rekomandime, propozime dhe mendime për 
mënyrën e evitimit të shkeljeve të konstatuara; 

- të propozojë që sërish të zbatohet procedura e caktuar 
në pajtim me ligjin; 

- të ngrejë procedurë disiplinore kundër personit zyrtar, 
përkatësisht përgjegjësit dhe të paraqesë iniciativë për 
ngritjen e procedurës disiplinore kundër personit zyrtar ose 
personit përgjegjës, dhe  

- t’i paraqesë kërkesë prokurorit publik kompetent për 
ngritjen e procedurës për konstatimin e përgjegjësisë 
ndëshkuese.  

Neni 33 
Kur Avokati i popullit do të konstatojë se janë cenuar 

liritë dhe të drejtat kushtetuese të paraqitësit të 
parashtresës, nga organet e administratës shtetërore dhe 
nga organe dhe organizata të tjera që kanë autorizime 
publike, ose se është cenuar parimi i mosdiskriminimit dhe 
përfaqësimit përkatës dhe të drejtë të pjesëtarëve të 
bashkësisë në organet e pushtetit, organet e njësive të 
vetadministrimit lokal dhe enteve dhe shërbimeve publike 
ose nëse janë bërë parregullshmëri tjera dhe nëse vlerëson 
se ekzekutimi i aktit administrativ do të prodhojë dëm të 
pakompensueshëm për të drejtën e personit të interesuar, 
do të kërkojë: 

- shtyrje të përkohshme të ekzekutimit të aktit 
administrativ deri në vendimin e shkallës së dytë, dhe 

- shtyrje të përkohshme të ekzekutimit të aktit 
administrativ deri në marrjen e vendimit nga gjykata 
kompetente. 

Organet nga neni 2 të këtij ligji janë të obliguara që 
menjëherë e më së voni në afat prej tre ditësh nga dita e 
pranimit të kërkesës të dorëzuar nga Avokatit i popullit, ta 
sjellin dhe ta dërgojnë deri te Avokati i popullit vendimin 
me të cilin akti juridik është shtyrë përkohësisht për 
ekzekutim. 

Organet kompetente janë të obliguara që pas 
përfundimit të procedurës vendimin t’ia dorëzojnë edhe 
Avokatit të popullit.  

Neni 34 
Organet nga neni 2 të këtij ligji janë të obliguara ta 

njoftojnë Avokatin e popullit për masat e ndërmarrura për 
zbatimin e kërkesave, propozimeve, mendimeve apo 
rekomandimeve të tij, në aftin të cilin do ta caktojë ai, e më 
së voni në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të 
kërkesës së dorëzuar nga Avokati i popullit. 

Nëse organi nuk e njofton Avokatin e popullit konform 
paragrafit 1 të këtij neni ose nëse konkluzat, kërkesat, 
propozimet, mendimet ose rekomandimet e tij i pranon 
vetëm pjesërisht, Avokati i popullit me raport të posaçëm e 
informon organin më të lartë të drejtpërdrejtë, funksionarin 
që udhëheq me organin nga neni 2 i këtij ligji ose Qeverinë 
e Republikës së Maqedonisë, dhe nëse këta nuk i 
ndërmarrin masat e nevojshme, atëherë e informon 
Kuvendin e Republikës së Maqedonisë. 

Avokati i popullit mundet, kur është konstatuar cenimi 
i të drejtave kushtetuese dhe ligjore, me harxhim të organit 
nga paragrafi 2 i këtij ligji të cilit i përket lënda, rastin ta 
publikojë në mjetet e informimit. 

   
Neni 35 

Nëse organet nga neni 2 të këtij ligji veprojnë sipas 
kërkesave, rekomandimeve, mendimeve dhe propozimeve 
të nenit 34 të këtij ligji në afatin e caktuar, Avokati i 
popullit do të konstatojë se procedura ka përfunduar dhe 
për këtë do ta njoftojë menjëherë paraqitësin e 
parashtresës. 

IV. PUBLICITETI NË PUNË 
 

Neni 36 
Për shkallën e sigurimit të respektit, përparimit dhe 

mbrojtjes së të drejtave kushtetuese dhe ligjore të 
qytetarëve dhe për respektimin e parimeve të 
mosdiskriminimit dhe përfaqësimit adekuat dhe të drejtë të 
pjesëtarëve të bashkësive nga ana e organeve nga neni 2 të 
këtij ligji, Avokati i popullit e informon Kuvendin e 
Republikës së Maqedonisë me raport vjetor. 

Raportin nga paragrafi 1 të këtij neni Kuvendi i 
Republikës së Maqedonisë e shqyrton në mledhjen e 
Kuvendit, ku doemos marrin pjesë anëtarët e Qeverisë të 
Republikës së Maqedonisë, përkatësisht përfaqësuesit e saj. 

Raporti i Avokatit të popullit detyrimisht publikohet në 
mjetet e informimit publik. 

 
Neni 37 

Avokati i popullit, për punët nga kompetenca e tij, 
organeve të njësive të vetadministrimit lokal në rajonin e të 
cilave është e organizuar zyra si njësi organizative e 
Avokatit të popullit, mund t`u dërgojë raport të posaçëm. 

Raportet e posaçme nga paragrafi 1 të këtij neni, 
lajmërimet dhe veprimet tjera të ndërmarrura, Avokati i 
popullit mund t’i publikojë në mjetet e informimit publik. 

  
V. POZITA JURIDIKE E AVOKATIT TË POPULLIT 

 
Neni 38 

Avokati i popullit dhe zëvendësit e Avokatit të popullit 
nuk mund të merren në përgjegjësi për mendimin e dhënë 
dhe veprimet, masat dhe aktivitetet e ndërmarrura në 
kryerjen e funksionit të tij. 

  
Neni 39 

Avokati i popullit, zëvendësit e Avokatit të popullit dhe 
të punësuarit në shërbimin profesional kanë legjitimacion 
zyrtar. 

Formularin, përmbajtjen, procedurën dhe mënyrën e 
dhënies, shfrytëzimit  dhe marrjes së legjitimacionit zyrtar 
me akt të përgjithshëm e rregullon Avokati i popullit. 

  
Neni 40 

Avokati i popullit dhe zëvendësit e Avokatit të popullit 
të cilët deri në zgjedhjen e tyre kanë qenë në marrëdhënie 
pune, kanë të drejtë që në afat prej 30 ditësh nga ndërprerja 
e mandatit të kthehen në vendin e punës e cila i përgjigjet 
shkallës së tyre të përgatitjes profesionale. 

 
Neni 41 

Avokati i popullit, zëvendësit e Avokatit të popullit dhe 
të punësuarit në shërbimin profesional të Avokatit të 
popullit kanë të drejtë dhe obligim për aftësim dhe përsosje 
të përhershme profesionale. 

Për nevojat e aftësimit dhe përsosjes profesionale 
sigurohen mjete të posaçme nga pjesa e buxhetit, të 
destinuara për Avokatin e popullit. 

 
Neni 42 

Si të drejta të posaçme të Avokatit të popullit dhe 
zëvendësve të Avokatit të popullit, gjatë kryerjes së 
funksionit, konsiderohen: 

- e drejta të hyjnë dhe të kenë qasje të lirë në stacionet, 
aeroportet dhe portet, vetëm  duke e treguar legjitimacionin 
zyrtar; 

- e drejta për shfrytëzim pa pagesë të komunikacioni 
publik, tokësor ose të         liqeneve në territorin e 
Republikës së Maqedonisë, dhe 

- e drejta për mbrojtje të veçantë të personalitetit të tij, 
të familjes dhe pronës, me kërkesë të tij drejtuar policisë në 
vendin e banimit, çdo herë kur për këtë ekzistojnë arsye 
serioze për sigurinë e tij. 

 
VI. SHËRBIMI PROFESIONAL 

 
Neni 43 

Aktet e përgjithshme për organizimin e punës dhe 
sistematizimin e vendeve të punës me të cilat përcaktohet 
lloji dhe numri i nëpunësve shtetëror dhe punëtorëve dhe 
detyrat e tyre të punës, i nxjerr Avokati i popullit. 
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Neni 44 
Për kryerjen e detyrave nga kompetencat e Avokatit të 

popullit organizohen zyrat vijuese si njësi rajonale 
organizative të Avokatit të popullit: 

1. Zyra e Avokatit të popullit në Tetovë; 
2. Zyra e Avokatit të popullit në Kërçovë; 
3. Zyra e Avokatit të popullit në Shtip; 
4. Zyra e Avokatit të popullit në Strumicë; 
5. Zyra e Avokatit të popullit në Kumanovë, dhe 
6. Zyra e Avokatit të popullit në Manastir. 
Me zyrat e Avokatit të popullit udhëheq zëvendësi i 

Avokatit të popullit. 
Avokati i popullit me akt të përgjithshëm më për së 

afërmi e rregullon mënyrën e punës dhe numrin e të 
punësuarve në zyrat e Avokatit të popullit, të cilat i kryejnë 
punët nga kopetencat e Avokatit të popullit. 

 
Neni 45 

Për shkak të mbrojtjes më efikase dhe më të sukseshme 
të të drejtave kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve në sfera 
të caktuara, Avokati i popullit mund të organizojë dhe të 
formojë sektorë. 

Avokati i popullit me akt të përgjithshëm më për së 
afërmi e rregullon mënyrën e punës dhe numrin e të 
punësuarve nëpër sektorë, të cilët do t`i kryejnë punët  në 
sferën që janë në kompetencë të Avokatit të popullit. 

 
Neni 46 

Avokati i popullit nga radhët e nëpunësve udhëheqës 
shtetërorë emëron sekretarin e përgjithshëm. 

Mandati i sekretarit të përgjithshëm të Avokatit të 
popullit zgjat aq sa zgjat mandati i Avokatit të popullit.  

Sekretari i përgjithshëm i Avokatit të popullit udhëheq 
me shërbimin profesional. 

 
Neni 47 

Avokati i popullit për punën e tij nxjerr Rregullore për 
punën e Avokatit të popullit. 

Me Rregulloren për punë të Avokatit të popullit  
rregullohen më për së afërmi mënyra e punës dhe 
procedura para Avokatit të popullit. 

Rregullorja për punë e Avokatit të popullit shpallet në 
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë“. 

 
VII. MJETET PËR PUNË 

 
Neni 48 

Avokati i popullit për kryerjen e funksionit të tij, në 
shërbimin e tij ka resurse  adekuate, mjete dhe personel. 

Mjetet për punë të Avokatit të popullit sigurohen nga 
Buxheti i Republikës së Maqedonisë. 

Kuvendi veças e voton pjesën e destinuar për Avokatin 
e popullit në Buxhetin e Republikës së Maqedonisë. 

 
Neni 49 

Rrogat dhe kompensimet tjera të Avokatit të popullit 
dhe zëvendësve të Avokatit të popullit përcaktohen me ligj. 

 
VIII. DISPOZITAT KALIMTARE DHE 

PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 50 
Rregullorja për punë e Avokatit të popullit dhe aktet 

për organizimin e punës dhe sistematizimin e vendeve të 
punës do të harmonizohen me dispozitat e këtij ligji në afat 
prej 6 muajsh nga dita e hyrjes së ligjit në fuqi. 

Akti për mënyrën e realizimit të të drejtave të posaçme 
të Avokatit të popullit, të zëvendësve të Avokatit të 
popullit dhe personave të autorizuar nga Avokati i popullit 
nga neni 42 i këtij ligji dhe akti për mënyrën e punës dhe 
numrin e të punësuarve në njësitë organizative të Avokatit 
të popullit nga neni 44 paragrafi 3 të këtij ligji, do të 
nxirren në afat prej 6 muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të 
këtij ligji.  

Vendimin për numrin e zëvendësve të Avokatit të 
popullit nga neni 5 paragrafi 2 të këtij ligji e merr Kuvendi 
i Republikës së Maqedonisë në afat prej 30 ditësh nga dita 
e hyrjes në fuqi të këtij ligji.  

Neni 51 
Njësitë organizative do të fillojnë punën më së voni në 

afat prej 6 muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.  
 

Neni 52 
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji pushon të vlejë Ligji për 

Avokatin e popullit (”Gazeta zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” numër 7/97). 

 
Neni 53 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në 
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 

___________ 
1339. 
Врз основа на член 63 став 1 од Уставот на Република 

Македонија, Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 17 септември 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТОТ НА ПРАТЕНИК 
ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

1. Се верифицира мандатот на пратеникот 
Зоран Заев. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�.  
С ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

         Бр. 07-4586/1                            Претседател  
17 септември  2003 година         на Собранието на Република 
            Скопје                                    Македонија, 
                                               м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
1340. 
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), а во врска со 
членовите 4 и 17 од Законот за правата, обврските и 
одговорностите на органите на државната власт во пог-
лед на средствата во државна сопственост што тие ги 
користат и располагаат (�Службен весник на РМ� бр. 
61/2002), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15 септември 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ НА МОТОРНО ВОЗИЛО  

Член 1 
Се пренесува правото на времено користење на пат-

ничко моторно возило марка - �KRAJSLER� со регистар-
ски број SK 015 JZ, број на шасија: IC3EMB6HXYN297848, 
број на мотор: YN297848, година на производство 2000 и 
кубатура/киловати 120, од досегашниот корисник Мини-
стерство за внатрешни работи, на новиот корисник Основ-
ното јавно обвинителство во Скопје, во траење од пет годи-
ни од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.   

Член 2 
Примопредавањето на возилото од член 1 на оваа 

одлука, да се изврши меѓу Министерството за внатреш-
ни работи и Основното јавно обвинителство во Скопје, 
во рок од осум дена од денот на влегувањето во сила на 
ова  одлука. а 

Член 3 
Се задолжува Основното јавно обвинителство во 

Скопје, по истекот на рокот од член 1 на оваа одлука, да 
го врати возилото во владение на Министерството за 
внатрешни работи, во состојба во која што го примило.  

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к 

   Бр. 23-3997/1                  Претседател на Владата         
15 септември 2003 година     на Република Македонија, 
          Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 
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1341. 
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), а во врска со 
членовите 4 и 17 од Законот за правата, обврските и 
одговорностите на органите на државната власт во пог-
лед на средствата во државна сопственост што тие ги 
користат и располагаат (�Службен весник на РМ� бр. 
61/2002), Владата на Република Македонија, на седни-
цат  одржана на 15 септември 2003 година, донесе а

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ВРЕ-
МЕНО КОРИСТЕЊЕ НАМОТОРНО ВОЗИЛО   

Член 1 
Се пренесува правото на времено користење на пат-

ничко моторно возило марка - �AUDI� тип 80 1.8 S, 
број на шасија: WAUZZZ89ZJA384637, број на мотор: 
PMO12373, година на производство 1988, од досегаш-
ниот корисник, Основното јавно обвинителство во 
Скопје, на новиот корисник  Министерство за внатреш-
ни работи, во траење од пет години од денот на влегу-
вањето во сила на оваа одлука.  

Член 2 
Примопредавањето на возилото од член 1 на оваа 

одлука, да се изврши меѓу Основното јавно обвини-
телство во Скопје и Министерството за внатрешни ра-
боти, во рок од осум дена од денот на влегувањето во 
сил  на оваа одлука. а 

Член 3 
Се задолжува Министерството за внатрешни работи, 

по истекот на рокот од член 1 на оваа одлука, да го вра-
ти возилото во владение на Основното јавно обвини-
телство во Скопје, во состојба во која што го примило.  

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�.  
Бр. 23-3996/1                     Претседател на Владата         

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

__________ 
1342. 
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  
15.09.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИСПЛАТА 
НА ПАРИЧЕН НАДОМЕСТ ПО ОСНОВ НА СТРУК-
ТУРНИ  РЕФОРМИ ЗА  РАБОТНИЦИТЕ ОД  ХЕК 

�ЈУГОХРОМ� - ЈЕГУНОВЦЕ  
1. Во Одлуката за исплата на паричен надомест по ос-

нов на структурни реформи за работниците oд ХЕК �Југо-
хром� - Јегуновце (�Службен весник на РМ� бр. 39/2002) 
во точка 1 став 1 износот �135.051.866,00� се заменува со 
износот �135.346.337,00�, а во алинеја 2 износот 
�90.177.128,00� се заменува со износот �90.471.599,00�. 

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

    Бр. 23-4008/1                  Претседател на Владата 
15 септември 2003 година     на Република Македонија, 

      Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1343. 
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  
15.09.2003 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИСПЛАТА НА ЕДНОКРАТЕН ПАРИЧЕН НАДО-
МЕСТ ПО  ОСНОВ НА СТРУКТУРНИ  РЕФОРМИ   

1. На работниците од АД �МИКРОН� - Прилеп да им се 
исплати еднократен паричен надоместок по основ на стру-
ктурни реформи во вкупен износ од 14.378.000,00 денари. 

2. Средствата од точка 1 ќе се исплатат од Буџетот 
на Република Македонија за 2003 година, Раздел 
09002- Министерство за финансии-функција на држа-
вата, Програма 12-функција, Ставка 443, Потставка 
443312 - Надомест по основ на структурни реформи. 
Средствата од точка 1 ќе бидат исплатени најдоцна 

до 31.12.2003 година. 
3. Се задолжува Министерството за финансии да ја 

спроведе оваа одлука. 
4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

   Бр. 23-4013/1                   Претседател на Владата 
15 септември 2003 година     на Република Македонија, 

       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1344. 
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  
15.0 .2003 година, донесе 9

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ РАСПОРЕД НА РАБОТНОТО 
ВРЕМЕ ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА, МИНИСТЕРСТВАТА И ДРУГИТЕ ОРГАНИ 

НА  ДРЖАВНАТА УПРАВА  
Член 1 

Распоредот на работното време во Владата на Ре-
публика Македонија, министерствата и другите органи 
на државната управа се утврдува од 8 до 16 часот, а ќе 
почне да се применува од 1 октомври 2003 година.  

Член 2 
Одморот во текот на дневното работно време во 

траење од 30 минути во Владата на Република Македо-
нија, министерствата и другите органи на државната 
упр ва, ќе се користи од 10,30 до 11,00 часот. а

 
Член 3 

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

 
 Бр. 23-4029/1                     Претседател на Владата 

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

___________ 
1345. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговија ("Служ-

бен весник на Република Македонија" бр. 23/95, 30/95, 
43/95 и 43/99), член 28 од Законот за акцизите ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 32/01, 50/01, 52/01 и 
45/02) и членовите 28, 29 и 30 од Законот за данокот на 
додадена вредност (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01 и 21/03) 
член 35, став 3 од Законот за Владата на Република Маке-
донија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 22 септември 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА  
1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

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



Стр. 20 - Бр. 60 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 септември 2003 
 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                         до 14,069 
- МБ - 98                                                         до 15,340 
- БМБ - 95                                                       до 15,582 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д - 1                                                              до 14,000 
- Д - 2                                                              до 13,576 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
-
 
 екстра лесно (ЕЛ)                                        до 14,357 
г) Мазут                                            до 10,444 ден/кг. 
 
2. Претпријатијата и другите правни лица, како и 

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

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                           до 50,50 
- МБ - 98                                                           до 52,00 
- БМБ - 95                                                         до 49,00 
 
б) Дизел гориво                               ден/лит. 
- Д - 1                                                                до 35,50 
- Д - 2                                                                до 35,00 
 
в) Масло за горење                                       ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                         до 25,00 
 
г) Масло за горење (мазут)           до 12,914 ден/кг. 
 
Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б" 

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

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

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

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                              25,128 
- МБ - 98                                                              25,128 
- БМБ - 95                                                            22,343 
 
б) Дизел гориво                               ден/лит. 
- Д - 1                                                                   12,485 
- Д - 2                                                                   12,485 
 
в) Масло за горење                                       ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                               3,229 
 
г) Масло за горење (мазут)                  0,100 ден/кг. 
 
4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на 

оваа одлука содржани се и трошоците за превоз од 
0,400 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат: 

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                             до 3,20 
- МБ - 98                                                             до 3,20 
- БМБ - 95                                                           до 3,20 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д - 1                                                                  до 3,20 
- Д - 2                                                                  до 3,20 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                           до 3,20 
 
г) Масло за горење (мазут)                 до 0,4 ден/кг. 

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

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија", а ќе се применува од 00,01 часот на 
23.09.2003 година. 

 
          Бр. 23-4126/1                   Претседател на Владата 
22 септември 2003 година     на Република Македонија, 
              Скопје      Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1346. 
Врз основа на член 100 став 2 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 1 септември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗРЕ-
ШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И 
ЧЛЕНОВИ НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА СПО-
МЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА, ПРИРОДНИТЕ  

РЕТКОСТИ И МУЗЕЈ - ПРИЛЕП 
 
1. Во Решението за разрешување и именување прет-

седател и членови на Заводот за заштита на спомени-
ците на културата, природните реткости и Музеј - При-
леп (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
50/2003), во точка 1 потточка а) наместо �Љубица Ри-
стеска� треба да стои �Славица Алексоска�. 

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

 Бр. 17-2997/5                      Претседател на Владата  
1 септември 2003 година       на Република Македонија, 

      Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1347. 
Врз основа на член 100 став 2 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 1 септември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА 
МУЗЕЈОТ НА ЗАПАДНА МАКЕДОНИЈА ВО НОВ  

КИЧЕВО 
 
1. Од должноста претседател и членови на Управ-

ниот одбор на Музејот на Западна Македонија во НОВ 
- Кичево се разрешуваат: 
а) претседателот 
- Радован Милососки 
б) членовите 
- Ристо Димитриески, 
- Вецко Здравески, 
- Гоце Вељаноски, 
- Димитар Николоски. 
2. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Музејот на Западна Македонија во НОВ - Кичево се 
именуваат: 
а) за претседател 
- Крсте Крстески, професор во ДСУ �Мирко Миле-

ски� - Кичево 
б) за членови 
- Љуљзим Садику, дипл. професор по историја, 
- Зоран Миладиновски, апсолвент на Правниот фа-

култет - Скопје. 
Oд редот на вработените: 
- Гоце Вељаноски, кустос, 
- Ѓорѓија Сајкоски, кустос. 
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3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
 Бр. 17-3690/2                      Претседател на Владата  

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

___________ 
1348. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 1 септември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА 
КУЛТУРАТА  �БЛАГОЈ ЈАНКОВ - МУЧЕТО�   

СТРУМИЦА 
 
1. Киро Козаров се разрешува од должноста врши-

тел на должноста директор на Домот на културата 
�Благој Јанков - Мучето� - Струмица. 

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

 
 Бр. 17-3846/2                      Претседател на Владата  

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

___________ 
1349. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 1 септември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА НАРОДНАТА 
БИБЛИОТЕКА �ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ� - ГЕВГЕЛИЈА 

 
1. Кита Боева се разрешува од должноста вршител 

на должноста директор на Народната библиотека �Гоце 
Делчев� - Гевгелија. 

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

 
 Бр. 17-3847/2                      Претседател на Владата  

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

___________ 
1350. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 1 септември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА  

�БЛАГОЈ ЈАНКОВ - МУЧЕТО� - СТРУМИЦА 
 
1. За вршител на должноста директор на Домот на 

културата �Благој Јанков - Мучето� - Струмица се име-
нува Димитрије Анастасов, дипл. политиколог. 

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

 
 Бр. 17-3894/1                      Претседател на Владата  

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

1351. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 1 септември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА МАТИЧНАТА БИБЛИОТЕКА 

�ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ� - ГЕВГЕЛИЈА 
 
1. За вршител на должноста директор на Матичната 

библиотека �Гоце Делчев� - Гевгелија се именува Слобо-
данка Дуева, виш кустос - библиотекар во Библиотеката. 

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

 
 Бр. 17-3895/1                      Претседател на Владата  

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

___________ 
1352. 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за држав-

ните службеници (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 
43/2002, 98/2002, 17/2003 и 40/2003), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 10 септем-
ври 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО  
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

 
1. За државен секретар во Министерството за над-

ворешни работи се именува Игор Џундев, државен со-
ветник за мултилатерални односи во Министерството 
за надворешни работи. 

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

 Бр. 17-3984/2                      Претседател на Владата  
10 септември 2003 година     на Република Македонија, 

      Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1353. 
Врз основа на член 13  од Царинскиот закон (�Служ-

бен весник на Република Македонија� бр. 21/98, 26/98, 
63/98, 86/99, 25/00, 109/01, 31/01, 4/02, 55/02 и 42/03), 
министерот за финансии, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ИЗДАВАЊЕ НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА  

НА ЦАРИНСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ  
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, содржи-
ната и начинот на издавање на службената легитимаци-
ја на царинските службеници (во натамошниот текст: 
слу бена легитимација). ж 

Член 2 
Службената легитимација е изработена од 135 грам-

ска хартија кундздрук, во зелена боја, пластифицирана 
со 175 микронска фолија, со димензии 9,7 см. Х 6,00 
см. која е сместена во четвороделен кожен повез со цр-
на боја, и секој дел е со големина 12,5 см. Х 7,8 см. и се 
издава на образец кој е сост вен дел на овој правилник. а 

Член 3 
Службената легитимација е сместена во десната стра-

на од кожниот повез, под проѕирна пластична фолија. 
На предната страна образецот содржи: �РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА�, �МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАН-
СИИ�, �ЦАРИНСКА УПРАВА� и �СЛУЖБЕНА ЛЕ-
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ГИТИМАЦИЈА�, десно во средина, има место за фото-
графија со димензии 1,7 см. Х 2,00 см., а под неа е дел 
каде е впишан бројот на службената легитимација, во 
горниот лев агол е симболот на Царинската управа на 
Република Македонија, под �СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИ-
МАЦИЈА� се впишуваат податоци: за името и прези-
мето на царинскиот службеник. 

 

На задната страна се впишуваат податоците за: да-
тум на раѓање на царинскиот службеник, живеалиште, 
датумот на издавањето на службената легитимација, 
ЦАРИНСКА УПРАВА НА Р.М., регистарски број, крв-
на група, потпис на овластеното лице и печат на Ца-
ринската управа на Република Македонија. 
На надворешната горна страна од кожниот повез се 

наоѓа метална значка која во горниот дел има ознака на 
Република Македонија �РМ�, во средишниот дел содр-
жи симбол на Царина на Република Македонија со нат-
пис над него во горниот дел �CUSTOMS�, во долниот 
дел под симболот �ЦАРИНА�, како и втиснат број 
истоветен со бројот на легитимацијата.  

Член 4 
Директорот на Царинската управа на Република Ма-

кедонија или од него овластено лице, ја издава службе-
ната легитимација.  За издадените службени легитимации се води еви-
денција. 

 

Евиденцијата за издадените службени легитимации 
содржи: реден број, име и презиме на царинскиот служ-
беник на кој му е издадена службената легитимација, да-
тум на издавањето, број на службената легитимација, 
назив на организационата единица при Царинската 
управа на Република Македонија каде што царинскиот 
службеник е распореден во време на издавањето на 
службената легитимација, како и рубрика за забелешки 
во која се запишуваат измените на податоците.  

Член 5 
Службената легитимација му се издава на царин-

скиот службеник додека работи на работи и задачи ка-
ко униформиран царински службеник, односно царин-
ски лужбеник со посебни должности и овластувања.  с 

 

Член 6 
Носителот на легитимацијата кој ја  изгубил служ-

бената легитимација или на друг начин останал без неа 
ја известува Царинската управа на Република Македо-
нија заради бришење на службената легитимација од 
евиденција. 

Член 7 
Носителот на службената легитимација на кој ќе му 

престане работниот однос или ќе биде распореден на дру-
го работно место, во рок од 24 часа ја предава легитима-
ција  во Царинската управа на Република Македонија. та 

Член 8 
Службената легитимација се заменува со нова, кога 

поради оштетување или дотраеност ќе стане неупо-
треблива и истата се брише од евиденција. ___________ 

1354. Кога носителот на службената легитимација ќе го 
промени личното име му се издава нова легитимација, а 
старата службена легитимација се брише од евиденција. 

Врз основа на член 13 од Царинскиот закон (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 21/98, 26/98, 
63/98, 86/99, 25/00, 109/01, 31/01, 4/02, 55/02 и 42/03), 
министерот за финансии, донесе 

 
Член 9 

Службените легитимации кои се враќаат или заме-
нуваат се ништат.  

 П Р А В И Л Н И К Член 10 ЗА СЛУЖБЕНА ОБЛЕКА, ОЗНАКИ НА ЧИНОВИТЕ 
И НАЧИНОТ  НА НЕЈЗИНОТО  ДОДЕЛУВАЊЕ И Со влегување во сила на овој правилник престанува 

да важи Правилникот за службени легитимации на ра-
ботниците во Царинската управа (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 29/94). 

КОРИСТЕЊЕ НА ЦАРИНСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 
 

 Член 1 
Член 11 Со овој правилник се пропишува кројот, бојата, озна-

ките на чиновите, начин на доделување, користење и вре-
мето на траење на службената облека на царинските 
службеници кои работат на работи и задачи како унифор-
мирани царински службеници, односно царински службе-
ници со посебни должности и овластувања, како и заме-
ник на директорот и директорот на Царинската управа. 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
акедонија�. М 

          Бр. 18-19583/1                    Министер за финансии, 
18 септември 2003 година            м-р Петар Гошев,с.р. 
               Скопје 
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Член 2 
Службената облека во зависност од сезоната е зим-

ска или летна. 
Зимската службена облека се носи почнувајќи од 15 

октомври до 31 март наредната година, летната служ-
бена облека се носи почнувајќи од 1 април до 14 
октомври истата година. 
Во зависност од временските услови на подрачјето 

на Царинарницата, Управникот на Царинарницата мо-
же да одлучи зимската, односно летната службена об-
лека да може да се носи надвор од периодот утврден од 
ста  2 на овој член. в 

Член 3 
Зимската службена облека за мажи се состои од: 

зимска јакна, панталони, капа, кошула со долги ракави, 
блуза - џемпер, елек, ветровка, кожни ракавици, чевли. 
Летна службена облека за мажи се состои од: летна 

јакна, панталони, капа, кошула со кратки ракави, чевли. 
 

Член 4 
Зимската службена облека за жени се состои од: 

зимска јакна, панталони, капа, кошула со долги ракави, 
блуза - џемпер, елек, ветровка, кожни ракавици, чевли. 
Летна службена облека за жени се состои од: летна 

јакн , панталони, капа, кошула со кратки ракави, чевли. а
 

Член 5 
 Основна боја на деловите на службената облека е 

темно тиркизна, освен зимската и летната кошула (ма-
шка и женска) - бела, чевлите црни. 
Зимската службена облека за мажи и жени е со со-

став на ткаенина: 85% рунска волна, 15% полиестер. 
Летната службена облека за мажи и жени е со со-

ста  на ткаенина: 65% рунска волна, 35 % полиестер. в
 

Член 6 
Службената облека е со следниoт крој: 
1. Зимска јакна - се закопчува со патент во шоблајс-

на до грлото каде што се закопчува со едно копче. 
Крагњата е буби подигната со штеј назад позади на 
вратот. Напред горе од двете страни има по еден наши-
ен џеб со фалта по средината, капак и се закопчува со 
копче. Долните џебови се косо поставени со лајсна од 
4,7 см. ширина. Задницата е од два дела. Горе е сечена 
во вид на сатла, а по средината надолу има внатрешна 
фалта. Ракавот е од два дела. По должината има фалти 
свртени наназад (две фалти на горниот и две фалти на 
долниот ракав). Ракавот по должина завршува со ман-
жетна и се закопчува со копче. На десниот ракав горе е 
нашиен амблем, а на левиот ракав горе етикетата цари-
на. По должина јакната има појас од 7 см. ширина. На-
пред се закопчува со две копчиња, а од двете страни на 
појасот е затегнат со ластик проштепан по средина. 
Јакната внатре е нашиена со пополнета штепна поста-
ва. На левата страна на поставата има еден внатрешен 
џеб со два филца од постава. Од двете страни на рамо-
то има еполети што се закопчуваат со копче. Сите над-
ворешни штепови на јакната се дупли. 

2. Панталони - (зимски и летни) се со вообичаен 
крој, со по две фалти на предницата свртени бочно пре-
ма џебот. Однапред од двете страни имаат по еден кос 
џеб и потребен број гајки за ремен. Ногавиците на пан-
талоните се без манжетни и на долниот крај се широки 
од 22 до 24 см. Панталоните се поставени до под коле-
но со постава во боја на основниот материјал. На дес-
ната задна страна има џеб со два паспула, рупица и 
копче. Џебот е со стандардна големина 14 см. 

3. Капата - е во спортски стил. Составена е од пет 
парчиња. Предното парче е со ушиток и на средина е на-
шиен амблемот. Парчињата на капата се раштепани со 
штепови од 6 мм. ширина. Сонцебранот е појачан со 
пластика и е проштепан со 6 штепа. Внатре капата е об-
ложена со постава во иста боја како ткаенината. Напред 
внатрешната страна е појачана. Околу обемот на капата 
има ивица од основната ткаенина пополнета со фателин. 
Назад капата се прилагодува со пластичен регулатор. 

4. Кошула со долги ракави - е изработена од пуплин 
во бела боја, со еден џеб на левата предница и со воо-
бичаен крој. 

5. Кошула со кратки ракави - е изработена од пуп-
лин во бела боја, од двете страни на предниците има по 
еден џеб, кои се со испуска погодна за закопчување со 
едно копче во средината на испуската. 

6. Блуза-џемпер - е со долги ракави и појачање од 
ткаенина, изработен од сировина во состав (50% рун-
ска волна и 50% синтетика-полиакрил), нумера на пре-
диво НМ-36/1, преплетај на делови и ракави: 
REX/REX, преплетај на врат и почетоци на делови и 
ракави РИБ 2 х 1 со џеб на левата предна страна. 

7. Елек - (без ракави) е изработен од сировина во 
состав (50% рунска волна и 50% синтетика-полиа-
крил), нумера на предиво НМ-36/1, преплетај на дело-
ви: REX/REX, преплетај на лајсни (врат, ракави): РИБ 
1 х 1, со вообичаен крој. 

8. Ветровката - е произведена со голема густина 
абразивна, отпорна на вода, од природен материјал об-
ложена со микро-порос ламинат. Сите надворешни ра-
бови се штепувани. Ветровката е зарабена со полиестер 
материјал и е полнета со полиестер зимска постава која 
може да се вади. Има гајка на вратот. Ветровката е со 
должина 3/4, односно најмала величина е еднаква на 80 
см. помеѓу работ на крагњата и долниот дел. Има гајка 
на вратот. Широчината на ракавите околу зглобот се 
прилагодува и регулира со чичак трака. Долниот дел на 
ветровката може да се прилагодува со врвка. На долни-
от дел каде се наоѓа врвцата и средниот дел помеѓу по-
ловината и лактот на секој ракав има три и пола см. 
широка трака од флуоросцентен материјал. Ветровката 
има по два џеба на градите, колковите, два за греење на 
раце и еден сместен во горниот дел од левата рака. 
Двата џеба на градите имаат парче за затворање и па-
тент, додека џебовите на колковите и ракавите имаат 
парче за затворање. 
Ветровката има два внатрешни џеба со патент. 
- Левиот внатрешен џеб е доволен за документот со 

А 4 големина. 
- Десниот внатрешен џеб е помал и е за носење на 

лични работи како паричник; има дел за пенкала. 
Ветровката се затвора однапред со патент во две на-

соки кој се протега до завршетокот на крагњата. Патен-
тот е покриен со материјал кој штити од ветер што се 
закопчува со пет чичак траки. Работ на крагната се 
отвара со можност за вадење на капуљачата од внатре. 
Можно е капуљачата да се стави и извади со патент кој 
се наоѓа на долниот дел од капуљачата. Големината и 
изгледот на капуљачата се регулираат со врвци кои се 
наоѓаат на вратот и главата. 

9. Летната јакна - изгледот и кројот на јакната е во 
потполност ист со зимската јакна од точка 1, со состав 
на ткаенината искажан во член 5 став 4, и постава која 
не е штепана со попуна. 

10. Кожни ракавици - се со вообичаен крој со разд-
воени прсти, во црна боја, од внатрешната страна по-
ставени. 

11. Чевли - се со вообичаен крој со црна боја со ко-
жен или гумен ѓон. 
Деловите на службената облека во внатрешната стра-

на на вообичаено место имаат етикета со ознака на фир-
мат , големината, како и инструкциите за одржување. а 

Член 7 
Јакната, панталоните, капата, кошулата со долги ра-

кави, кошулата со кратки ракави, блузата, елекот, ве-
тровката, јакна, кожните ракавици и чевлите за жени се 
изработени од ист материјал и се со иста боја и изглед 
како и соодветни делови на службената облека за ма-
жи, со тоа што нивниот крој е прилагоден според ана-
том ката конструкција на жената. с 

Член 8 
На службената облека на царинските службеници 

се ставаат ознаки на чинови. 
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Ознаката на чинот се наоѓа на предниот лев дел од 

зимската јакна, ветровката, летната јакна, блузата-џем-
пер и кошулата со кратки ракави. 

 
Член 9 

За царинските службеници (цариник, водич на ца-
ринско куче, главен оператор на мрежа, оператор на 
мрежа, оператор, административен оператор, техничар 
за поддршка и координација, референт за продажба на 
царинска стока, виш цариник, помлад инспектор, инс-
пектор, виш инспектор, главен инспектор, виш цари-
ник контролор, систем инженер, виш цариник водич на 
смена, водител на отсек, советник, самостоен советник, 
шеф на служба, шеф на царинска испостава, началник 
на одделение, помошник управник на царинарницата, 
управник на царинарница), ознаката на чинот е правоа-
голно поле со димензии 6 см. х 3 см., изработена во ос-
новната боја на службената облека, а во средишниот 
дел на полето се наоѓаат златно извезени ленти со кои 
се означува степенот на стручната спрема  и работите 
кои царинскиот службеник ги обавува и тоа: 

1. За царински службеник со средна стручна спрема 
златно жолто извезена лента водорамно поставена со 
димензии од 4 см. х 0,4 см; (Прилог 1) 

2. За царински службеник со виша и висока стручна 
спрема, две златно жолто извезени ленти, водорамно 
поставени, на меѓусебно растојание од 0,7 см. во поле-
то, секоја со димензии од 4 см. х 0,4 см; (Прилог 2). 

3. За царинскиот службеник раководител во органи-
зациона единица од став 1 од овој член освен за по-
мошник управник и управник, две златно жолто изве-
зени ленти, водорамно поставени на меѓусебно растоја-
ние од 0,5 см. во полето, горната лента со димензии од 
4 см. х 0,4 см., а долната лента со димензии од 4 см. х 
0,8 см.; (Прилог 3). 

4. За помошник управник на царинарницата и на-
чалник на одделение, две златно жолто извезени летни, 
водорамно поставени на меѓусебно растојание од 0,5 
см. во полето и секоја со димензии од 4 см. х 0,8 см.; 
(Прилог 4). 

5. За управник на царинарницата, две златно жолто 
извезени ленти, водорамно поставени на меѓусебно 
растојание од 0,5 см. во полето и секоја со димензии од 
4 см. х 0,8 см. На 0,1 см. внатрешно од рабовите на по-
лето е извезена златно жолта лента со ширина од 0,1 
см.; (Прилог 5). 

6. За советник на директорот и помошник на дире-
кторот на Сектор, ознаката на чинот е правоаголно по-
ле со димензии 6,5 см. х 3,4 см., изработена во основ-
ната боја на службената облека, а во средишниот дел 
на полето се наоѓаат две златно жолти извезени ленти, 
водорамно поставени на меѓусебно растојание од 0,5 
см. во полето и секоја со димензии од 4 см. х 0,8 см. На 
0,1 см. внатрешно од рабовите на полето се извезени две 
златно жолти ленти со ширина од 0,1 см.; (Прилог 6). 

7. За заменик на директорот, ознаката на чинот е 
правоаголно поле со димензии 6,8 см. х 3,8 см., израбо-
тена во основната боја на службената облека, а во сре-
дишниот дел на полето се наоѓаат две златно жолти из-
везени ленти, водорамно поставени на меѓусебно рас-
тојание од 0,5 см. во полето и секоја со димензии од 4 
см. х 0,8 см. На 0,1 см. внатрешно од рабовите на поле-
то се извезени три златно жолти ленти со ширина од 
0,1 см.; (Прилог 7). 

8. За директорот на Царинската управа на Република 
Македонија, ознаката на чинот е правоаголно поле со 
димензии 6,8 см. х 5,5 см., изработена во основната боја 
на службената облека, во долниот дел на полето се нао-
ѓаат две златно жолто извезени ленти, водорамно поста-
вени на меѓусебно растојание од 0,5 см. во полето и се-
која со димензии од 4 см. х 0,8 см. На 0,1 см. внатрешно 
од рабовите на полето се извезени три златно жолти лен-
ти со ширина од 0,1 см. На средината на горниот дел се 
наоѓа извезена златно жолта звезда.; (Прилог 8). 

Член 10 
На средина на предниот дел на капата навезен е 

амблемот опишан во член 12 на овој правилник. 
 

Член 11 
 На горниот дел од левиот ракав од зимската јакна, 

ветровката, летната јакна, блузата - џемпер и кошулата 
со кратки ракави, на растојание од 12 см. од горниот 
раб на ракавот се наоѓа во блага полукружна форма и 
димензии 7,5 см. х 2 см. со златно жолто извезени бу-
кви �ЦАРИНА�, врамена со златно жолта извезена лен-
та со ширина од 0,2 мм. (Прилог 9). 

 
Член 12 

Царинскиот службеник на службената облека го но-
си и амблемот кој се наоѓа веднаш под ознаката на чи-
нот за степенот на стручната спрема и работите кои ца-
ринскиот службеник ги обавува. Амблемот е во облик 
на штит со димензии од 5,3 см. х 6,5 см. кој во горниот 
дел има златна лента со ознака на �РМ�, во средишни-
от дел содржи симбол на Царина на Република Маке-
донија со натпис над него во горниот дел �CUSTOMS�,   
а во долниот дел под симболот �ЦАРИНА�. Симболот 
од двете страни во долниот дел е врамен со извезен 
зла но жолт венец. (Прилог 10). т

 
Член 13 

Ознаките на чиновите од член 9, 11 и 12 се дадени 
во прилозите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 и се составен 
дел на овој правилник. 

Член 14 
Царинските службеници за време на работа ја носат 

службената облека и ја одржуваат уредно. 
 

Член 15 
Службената облека не може да се отуѓи. 
На службената облека не можат да се вршат измени 

на кројот, бојата и ознаките спротивно на одредбите на 
ово  правилник. ј 

Член 16 
Времето на траење на службената облека изнесува: 
 

Реден 
број НАЗИВ Количина Времетраење

1 2 3 4 
а) Делови на зимска 

службена облека 
  

1. Јакна 1 24 м. 
2. Панталони 2 24 м. 
3. Капа 1 24 м. 
4. Кошула со долги ракави 3 24 м. 
5. Блуза-џемпер 1 36 м. 
6. Елек 1 24 м. 
7. Ветровка 1 24 м. 
8. Кожни ракавици 1 60 м. 
12. Чевли 1 24 м. 
б) Делови на летна  

службена облека   
1. Јакна 1 24 м. 
2. Панталони 2 24 м. 
3. Кошула со кратки ракави 3 24 м. 
4. Чевли 1 24 м.  
Времетраењето на службената облека, односно роко-

вите од став 1 од овој член почнуваат да течат од денот 
ког  царинскиот службеник ја примил службената облека. а 

Член 17 
Ако царинскиот службеник отсуствува од работа 

подолго од шест месеци по било кој основ, рокот на 
времетраење на службената облека, односно поедини 
делови се продолжуваат за време колку што царински-
от с ужбеник отсуствувал од работа. л 

Член 18 
По истекот на роковите на член 16 од овој правил-

ник, службената облека преминува во сопственост на 
царинскиот службеник на кој му е дадена. 



22 септември 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 60 - Стр. 25 
 

Член 19 

 

Ако на царинскиот службеник му престанал работ-
ниот однос пред истекот на рокот на траење на службе-
ната облека, царинскиот службеник може да ја задржи 
со плаќање на надоместок. 
Обврската за плаќање од став 1 на овој член не се 

однесува во случај на смрт на царинскиот службеник 
односно кога царинскиот службеник оди во пензија.  

Член 20 
Ако службената облека, по одредбите на овој пра-

вилник, преоѓа во сопственост на царинскиот службе-
ник, од службената облека се симнуваат сите ознаки на 
чиновите и се предаваат на царинарницата. 

 
 

 

 
Член 21 

Ако царинскиот службеник службената облека, од-
носно дел од службената облека ја уништил или ја 
оштетил по своја вина, ги сноси трошоците за набавка 
на нова службена облека, односно дел од облеката. 
Ако службената облека или определен дел од служ-

бената облека е уништен и оштетен без вина на царин-
скиот службеник, царинскиот службеник има право на 
нова службена облека, односно на соодветен дел од 
слу бената облека. ж  

Член 22 

 

Со влегување во сила на овој правилник престанува 
да важи Правилникот за службена облека на работни-
ците во Царинската управа (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 22/96). 

 
Член 23 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�.  

   Бр. 18-19583/2          Министер за финансии, 
18 септември 2003 година         м-р Петар Гошев, с.р. 

        Скопје                
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Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 

 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето за КО Црвени Брегови 1, 
установен според Законот за премер и катастар на земји-
штето (�Службен весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78). 

 
   Бр. 09-5788/1     Директор,   17 септември 2003 година       Бисера Јакимовска, с.р. 

 

        Скопје 
_______________________________________________ 
 

И С П Р А В К И 
 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Наредбата за престанок 
на важење на Наредбата за забрана за увоз во Републи-
ка Македонија на живи домашни и диви чапункари, се-
ме за вештачко осеменување, јајни клетки и ембриони 
и патолошки материјал и биолошки производи по по-
текло од домашни и диви чапункари (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 56/2003), направена е 
грешка, поради што се дава  

 
И С П Р А В К А 

НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА 
НАРЕДБАТА ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА НА ЖИВИ ДОМАШНИ И ДИВИ ЧА-
ПУНКАРИ, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ, 
ЈАЈНИ КЛЕТКИ И ЕМБРИОНИ И ПАТОЛОШКИ МА-
ТЕРИЈАЛ И БИОЛОШКИ ПРОИЗВОДИ ПО ПОТЕКЛО  

ОД ДОМАШНИ И ДИВИ ЧАПУНКАРИ 
Во насловот и членот 1 наместо зборот �чапункари� 

треба да стои зборот �преживари�. ___________ 
1355.      Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 
катастар и запишување на правата на недвижностите 
(�Службен весник на СРМ� бр. 27/86 и 17/91), Држав-
ниот завод за геодетски работи, донесува 

        Министер,  
              Славко Петров, с.р. 

_______________________________________________ 
Огласен дел  

Р Е Ш Е Н И Е  
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 

КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
С У Д С К И    О Г Л А С И 

 
 ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Иберли-Општи-
на Демир Капија. 

Пред овој суд во тек е постапка за ништавност на 
договор, по тужба на тужителите Захарија, Антигона и 
Магдалена Циривири од Скопје, против тужениот Ѓор-
ѓи Циривири од Скопје, моментално со непозната адре-
са. Вредност на спорот 40.000,00 денари. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. За посебен старател на тужениот Ѓорѓи Циривири е 

поставен Љубиша Димитров, адвокат од Скопје, кој ќе 
ги штити неговите интереси во постапката се до право-
силното завршување на истата или до негово појавува-
ње пред судот. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Иберли, уста-
новен според Законот за премер и катастар на земји-
штето (�Службен весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78). Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XV. П. бр. 

458/03.            (24328)  
   Бр. 09-5787/1     Директор,  ___________ 17 септември 2003 година       Бисера Јакимовска, с.р.           Скопје Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, поднесена е 

тужба поради долг од страна на тужителот Лотарија на 
Мaкедонија АД Скопје против тужениот Бени Попов-
ски од Скопје, со непозната адреса на живеење. Вред-
ност на спорот 118.312,00 денари. 

__________ 
1356. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(�Службен весник на СРМ� бр. 27/86 и 17/91), Држав-
ниот завод за геодетски работи, донесува Се повикува тужениот Бени Поповски од Скопје, во 

рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во 
судот, да достави своја адреса или да назначи полно-
мошник кој ќе го застапува во оваа постапка. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена од 

објавувањето на огласот, неговите интереси ќе ги за-
стапува привремениот застапник определен од Меѓу-
општинскиот центар за социјални работи на град Скоп-
је, Насер Рауфи адвокат од Скопје, ул. �Битпазарска� 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Црвени Брегови 
1 -Општина Неготино. 
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бр. 1, кој ќе ги застапува неговите интереси до право-
силното окончување на постапката. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, VII. П. бр. 

112/02.                                                                      (24469) 
 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје II - Скопје се води по-

стапка за развод на брак, по тужба на тужителот Стој-
чев Слободан од Скопје, против тужената Бисерка 
Стојчева, со непозната адреса на живеење. 
Се повикува тужената во рок од 30 дена од денот на 

објавувањето на овој оглас, да се јави во судот или да 
достави своја адреса. Во  спротивно, нејзините интере-
си во постапката ќе ги застапува посебниот старател, 
адвокатот Исмета Амет од Скопје, со седиште во ДТЦ 
Мавровка, мезанин, локал 9, поставена од МЦСР-Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XXI. П. бр. 

2345/02.            (24357) 
__________ 

 
Пред Основниот суд Скопје II - Скопје се води спор 

за стекнување право на сопственост, по тужба на тужи-
телот Доневски Никола од Скопје, застапуван преку 
полномошник, адвокатот Колев Горан од Скопје, про-
тив тужениот Миниќ Ѓорѓи од с. Трубарево, Скопско, 
сега со непозната адреса на живеење. 
За привремен застапник на тужениот се поставува 

адвокатот Дељо Кадиев од Скопје, ул. �Мито Хаџива-
силев Јасмин� бр. 36/3. 
Привремениот застапник ќе го застапува тужениот 

во оваа постапка и ќе ги штити неговите интереси, што 
значи дека во име на тужениот ќе ги врши правата и 
должностите се додека тужениот или неговиот полно-
мошник не се појават пред судот, односно додека Цен-
тарот за социјални работи не го извести судот дека на 
тужениот му поставил старател. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VII. П. бр. 

622/03.            (24147)  
 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред Основниот суд во Гостивар, заведен е пред-

мет П. бр. 798/03 на тужителот Идризи Мефаил од Го-
стивар за утврдување на сопственост, против тужената 
Михајловиќ Верица од Гостивар, а сега со непозната 
адреса во Република Србија и Црна Гора. Вредност не-
определена. 
Бидејќи тужената Верица Михајловиќ е со непозна-

та адреса во Република Србија и Црна Гора, за привре-
мен застапник и се поставува Александар Јованоски 
адвокат од Гостивар, кој ќе ја застапува и ќе ги штити 
нејзините интереси се додека таа сама не се јави или 
додека ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјални рабо-
ти не и постави старател. 
Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 798/03. 
                                                                            (24455) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред овој суд Емини Мевљан од с. Ваксинце, има 

поднесено тужба за развод на брак против тужената Бро-
мер Бернадета Ивона со непознато место на живеење. 
На тужената Бромер Бернадета Ивона за привремен 

застапник се поставува адвокатот Елез Беџети од Ку-
маново, кој ќе го застапува тужениот се до правосил-
ното окончување на постапката по предметот П. бр. 
1828/03 и се додека тужениот или неговиот полномош-
ник не се јави пред судот. 
Од Основниот суд во Куманово, П. бр. 1828/03.  
                                                                           (24422)   

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ 
Пред Основниот суд во Кочани е поднесена тужба 

за сопственост на недвижен имот од тужителот Велков 
Миле од Кочани, против тужените Славица Кармен и 
Невенка Муденич - СР Германија, сега со непозната 
адреса. Вредност на спорот 10.000,00 денари. 

Се повикуваат тужените Славица Кармен и Невенка 
Муденич - СР Германија, сега со непозната адреса, да 
се јават во Основниот суд во Кочани или да постават 
свој полномошник кој ќе ги штити нивните права и ин-
тереси во рок од 8 дена од денот на објавувањето на ог-
ласот, а доколку тоа не го сторат ќе им биде поставен 
привремен застапник Орце Филипов - соработник во 
Основниот суд во Кочани, дипломиран правник со по-
ложен правосуден испит, кој ќе ги штити нивните права 
и интереси до правосилното окончување на постапката. 
Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 181/95. (24454) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП 

Пред Основниот суд во Прилеп заведен е спор за 
развод на брак, по тужба на тужителката Салиоска Не-
зире од Прилеп, против тужениот Салиоски Рамис со 
непозната адреса во СР Германија. 
Бидејќи тужениот е со непозната адреса на живее-

ње, се повикува да се јави во овој суд во рок од 30 де-
на, сметано од денот на објавувањето на огласот или да 
достави своја адреса на живеење. Доколку во определе-
ниот рок истиот не се јави, ниту пак определи свој пол-
номошник неговиот интерес до правосилноста на по-
стапката ќе го застапува привремен застапник што ќе 
го назначи судот. 
Од Основниот суд во Прилеп, П. бр. 942/2003. 
            (24414) 
 

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

сопственост по пат на одршка, по тужба на тужителот 
Јанчевски Петре од с. Старо Село, против тужениот 
Милошевски Стојче од истото село, со непозната адре-
са во Р. Србија. 
Се повикува тужениот да се јави во Основниот суд 

во Тетово, во рок од 30 дена, по објавувањето на огла-
сот или овласти полномошник. Во спротивно судот на 
тужениот ќе му постави привремен старател кој ќе се 
грижи за неговите права и интереси, до окончувањето 
на постапката по овој предмет. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 984/2003. 
            (24412) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 

бр. 2627/2003 од 7.07.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02052163?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основање на Друштво за трговија на мало 
МИКАТ ДООЕЛ ул. �Киро Ѓорѓиев� бр. 6, с. Петро-
вец-Петровец. 
Основач е Зорица Делова у. �Киро Ѓорѓиев� бр. 6, с. 

Петровец-Скопје. 
Дејности: 52.11, 52.12, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 

52.47, 52.48 и 92.71. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица друштвото одговара со сите свои средства. 
Зорица Делова-управител без ограничување во вна-

трешниот промет. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 

2627/2003.                                                                (19211)  
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 

бр. 2609/2003 од 25.06.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02052145?-3-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основање на ДОО на друштвото за вработува-
ње на инвалидни лица, производство, промет и услуги 
БИСПАГ ПАСТОР ДОО увоз-извоз Скопје ул. �Маке-
донско Косовска Бригада� бб. 
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Основачи: Ангелов Илија од Скопје, ул. �Саса� бр. 

13б, Хот Анжелика од Скопје, ул. �Саса� бр. 13б и Ка-
рапанчева Сузана од Скопје, ул. �Јане Сандански� бр. 
52-2/5. 
Дејности: 01.11/3, 01.11/4, 01.12/2, 01.24, 01.25, 

01.30, 05.02, 15.11, 15.20, 15.52, 15.71, 15.72, 15.86, 
15.88, 15.89, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.53, 17.54, 
17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.0, 19.30, 
20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 
21.23, 21.24, 21.25, 24.30, 24.51, 25.11, 25.13, 25.23, 
25.24, 26.21, 26.22, 26.24, 26.25, 26.26, 26.40, 26.61, 
26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.82./1, 26.82/2, 27.53, 27.54, 
28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 
28.72, 28.73, 28.75, 29.12, 29.13, 29.21, 29.24, 29.40, 
29.54, 29.71, 29.72, 30.01, 30.02, 31.10, 31.20, 31.30, 
31.40, 31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 33.20, 3.30, 34.30, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.15, 36.22, 36.62, 36.63, 37.10, 
37.20, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.4, 45.45, 50.10, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 
51.31, 51.34, 51.35, 51.51, 51.53, 51.54, 51.44, 51.55, 
51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.10, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 61.10, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 
71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 
74.40, 74.84, 92.31/1, 92.33, 92.34, 92.72, 93.01, 93.03, 
93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, по-
средување и застапување во прометот со стоки и услу-
ги, комисиони работи, консигнациона продажба, мало-
граничен промет со соседните држави, реекспорт, ме-
ѓународен транспорт и шпедиција, привремен увоз-из-
воз на стоки, туристички работи со странство. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица друштвото одговара со сите свои средства. 
Управител на друштвото- Хот Анжелика со неогра-

ничени овластувања.  
 Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 

2609/2003.                                                                (19213)  
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 

бр. 2797/2003 од 8.07.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02052333?-6-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основање на ТП - НАТАЛИ ВЕЛ - производс-
тво и промет со леб и печива - Петкова Мирко Натали-
ја ул. �Благоја Ѓорев� бр. 133, Велес. 
Назив: ТП - НАТАЛИ ВЕЛ - производство и промет 

со леб и печива - Петкова Мирко Наталија ул. �Благоја 
Ѓорев� бр. 133, Велес. 
Седиште: ул. �Благоја Ѓорев� бр. 133, Велес. 
Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.98/2, 52.24. 
Во правниот промет со трети лица ТП ќе настапува 

во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет ТП ќе од-

говара лично со целиот свој имот. 
Овластено лице за застапување е Петкова Наталија 

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

2797/2003.                                                                (19214)  
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 

бр. 2882/2003 од 8.07.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02052418?-8-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар основање на Друштвото за градежништво, тр-
говија и услуги ГЕРОСИ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, ул. �Лихнида� бр. 2/2-10. 
Содружник е Василевски Синиша од Скопје, 

ул.�Лихнида� бр. 2/2-10. 

Дејности: 14.11, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 
15.32, 15.33, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.87, 
15.89, 15.98/1, 15.98/2, 17.54/2, 19.30, 21.21, 28.52, 
36.50, 36.63, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 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, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 
52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 63.21, 63.23, 63.30, 
63.40, 70.20, 71.34, 52.30, 72.60, 74.20/3, 74.81, 74.82, 
74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.01, 93.02, 93.05, надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна тр-
говија со непрехранбени производи, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, реекспорт, консигнаци-
ја, посредување и застапување во прометот со стоки и 
услуги, малограничен промет со Грција, Албанија, СР 
Југославија и Бугарија. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица друштвото одговара со сите свои средства. 
Василевски Синиша - управител со неограничени 

овластувања.   
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 

2882/2003.                                                                (19215)  
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 

бр. 2773/2003 од 4.07.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02052309?-8-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар основање на ДООЕЛ на Друштвото за прое-
ктирање и инженеринг ИЛИНДЕН ПРОЕКТ ДООЕЛ 
Скопје ул. �Македонско Косовска Бригада� бб. 
Единствен содружник: АКЦИОНЕРСКО ГРА-

ДЕЖНО ДРУШТВО ИЛИНДЕН  Скопје ул. �Иво Ри-
бар Лола� бр. 59/II А, застапувано од генералниот ди-
ректор Андреја Ошавков од Скопје, ул. �Ѓорѓи Пуле-
ски� бр. 14. 
Дејности: 01.12/2, 01.23, 01.24, 14.11, 14.21, 20.10/1, 

20.30, 20.40, 26.40, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 
26.66, 26.70, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.11, 45.12, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
51.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
52.71, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 
55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.21, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 
71.10, 71.21, 71.32, 71.34, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 
74.12, 74.14, 74.15, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 
74.20/5, 74.30, 74.40, 74.70, 74.81, 74.83, 74.84, 92.34, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, изведу-
вање инвестициони работи во странство,  посредување 
и застапување во надворешно трговскиот  промет, кон-
сигнација, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки 
и патници. 
Неограничени овластувања - целосна одговорност. 
Игор Костовски - управител со неограничени овла-

стувања.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 

2773/2003.                                                                (19218)  
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 

бр. 2042/2003 од 8.07.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02051579?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основање на ДООЕЛ на Друштвото за произ-
водство, трговија и угостителство ЗАМ КОМЕРЦ ЖИ-
ЛЕ ДООЕЛ Неготино ул. �Антон Пеган� бр. 10. 
Основач на друштвото е Жика Златковиќ од Него-

тино ул. �Антон Пеган� бр. 10. 
Друштвото е основано со Изјава бр. 01/03 од 

06.05.2003 година со основен влог од 2.650 евра или 
162.400,00 денари. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.12/2, 

01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.41/3, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.38, 51.39, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.47, 51.53, 51.54, 51.57, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка. 
За преземените обврските во правниот промет со 

трети лица друштвото одговара со сите средства со кои 
располага. 
Друштвото го застапува Жика Златковиќ управител 

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

2042/2003.                                                                (19219)  
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 

бр. 2095/2003 од 3.07.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02051632?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основање на Друштвото за трговија на големо 
и мало МЕРДЕС ДООЕЛ Кавадарци ул. �Илинденска� 
бр. 117-1/3. 
Алексов Деан од Кавадарци ул. �Илинденска� бр. 

117-1/3 со основачки влог од 161.000,00 денари или 
2.639 евра. 
Дејност: 50.10, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 

51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 5.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.74, 
74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, малограничен промет со Бугарија, Грција, Алба-
нија и Југославија, реекспорт. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка. Во правниот промет 
со трети лица друштвото одговара со сите свои средс-
тва. 
Алексов Деан - управител без ограничување во вна-

трешниот и надворешниот трговски промет.   
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 

2095/2003.                                                                (19220)  
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 

бр. 4908/2002 од 28.11.2002 година, во регистарска вло-
шка бр. 02048851?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основање на ДООЕЛ на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги МАЛСИЈА - ШАРР екс-
порт-импорт ДООЕЛ ул. �Љуботенска� бр. 77а, Тетово. 
Друштвото за производство, трговија и услуги 

МАЛСИЈА - ШАРР експорт-импорт ДООЕЛ ул. �Љу-
ботенска� бр. 77а, Тетово е основано со Изјава од 
10.11.2002 година, а содружник е Вајдин Ахмеди од с. 
Требош, Желино. 
Дејности: 52.11, 52.12, 5.21, 52.22, 52.23, 52.24, 

52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.4/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.63, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 50.10, 51.31, 51.32, 51.33, 

51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.62, 51.64, 51.65, 51.66, 51.61, 51.70, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 45.21/1, 45.22, 
45.23, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 20.10/1, 20.30, 28.11, 28.21, 28.22, 
28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.3, 28.73, 
28.74, 60.21, 60.23, 60.24, 50.20, 63.11, 63.12, 63.30, 
63.40, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 
74.20/4, 74.20/5, 74.14, 74.40, 74.84, 65.12/3, 52.62, 
55.11, 55.12, 20.10/2, 20.20, 20.40, 20.51, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 26.40, 26.51, 26.52, 26.61, 26.62, 26.63, 
26.64, 26.66, 26.21, 26.22, 26.23, 25.24, 71.10, 71.21, 
71.32, 63.21, 60.22, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, реекспорт, продажба на стоки од консигна-
циони складови, лизинг, меѓународен транспорт на 
стоки, меѓународен транспорт на патници, услуги на 
меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународ-
на шпедиција, меѓународни сообраќајно-агенциски ра-
боти, туристички услуги,   изведување на инвестицио-
ни работи во странство. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторе-
ни во правниот промет друштвото одговара со сите 
свои средства. 
Лице овластено за застапување е Вајдин Ахмеди- 

управител без ограничување во внатрешен и надворе-
шен трговски промет. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 

4908/2002.                                                               (19221)  
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 

бр. 2851/2003 од 2.07.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02052387?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основање на Трговското друштво за трговија 
на големо и мало и менувачница ИНТЕРТРЕЈД-ВИК 
ДООЕЛ Скопје ул. �Боро Тодоровиќ� бр. 93. 
Назив на друштвото: Трговско друштво за трговија 

на големо и мало и менувачница ИНТЕРТРЕЈД-ВИК 
ДООЕЛ Скопје. 
Содружник на друштвото е лицето Соња Стојков-

ска од Скопје, ул. �Боро Тодоровиќ� бр. 93, Скопје. 
Седиште: ул. �Боро Тодоровиќ� бр. 93, Скопје. 
Дејности: 26.13/1, 26.15, 26.61, 26.22, 26.23, 26.24, 

26.30, 28.61, 28.62, 28.63, 28.75, 28.73, 28.74, 28.21, 
24.62, 24.63, 24.64, 24.66, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 
36.15, 20.52, 21.22, 21.23, 21.25, 17.40, 18.22, 18.21, 
17.40/1, 17.51, 15.61, 15.85, 15.11, 15.12, 15.13, 15.0, 
15.51, 15.52, 15.84, 15.82/2, 15.98/2, 16.00/2, 37.10, 
37.20, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 
36.22, 36.61, 50.50, 51.70, 51.51, 55.21/2, 52.45, 21.24, 
52.46, 52.44/1, 5.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 
51.21, 51.31, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 
51.54, 51.53, 51.55, 51.35, 50.30, 50.30/1, 50.40/, 63.30, 
63.40, 63.12, 74.40, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.22/1, 
01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.71, 15.81, 15.81/1, 
15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 
15.96, 15.97, 15.98, 15.98/1, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 
22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 
22.33, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.22, 
51.23, 51.25, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.38, 51.42, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.56, 52.21, 52.27, 
52.33, 52.44, 52.44/2, 52.44/3, 55.23, 55.30, 55.30/1, 
55.40, 29.71, 29.72, 52.72/1, 18.23, 18.24, 25.12, 25.21, 
25.22, 25.23, 36.63, 25.24, 93.01, 93.02, 65.12/3, 70.20, 
92.33, 74.12, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 74.84, 52.11, 
52.24, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/4, 52.50, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/2, 52.74, 55.11, 
55.12, 55.51, 55.52, 63.11, 72.50, 72.60, 74.13, 74.14, 
74.81, 74.82, 74.83, 92.34, 71.40, 92.12, 71.31, 71.32, 
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71.33, 71.34, 70.31, 50.20, 05.02, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, застапување и посредување во 
прометот со стоки и услуги, туристички услуги, реекс-
порт, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт 
на стоки и патници, консигнациона продажба, малогра-
ничен промет со : Бугарија, Албанија, Грција и Сојуз 
на Србија и Црна Гора. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица друштвото одговара со целокупниот свој имот. 
Во внатрешниот и надворешниот трговски промет 

со трето лице друштвото ќе го застапува и претставува 
управителот на истото, лицето Соња Стојковска од 
Скопје, без ограничување.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 

2851/2003.                                                               (19222)  
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 

бр. 2128/2003 од 4.07.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02051665?-3-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основање на ДОО на Друштвото за произ-
водство, промет и услуги АЛМЕ ТРЕЈД ДОО увоз-из-
воз Скопје ул. �Пиринска� бр. 45/2-3. 
Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 

15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 
15.71, 15.7, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 
15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 
15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 
15.98/1, 15.98/2, 16.00, 16.00/1, 16.00/2, 17.11, 17.12, 
17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 
17.24, 17.25, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 
17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 
18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 
20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 
21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 
22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 
22.33,25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 
26.11, 26.12, 26.13, 26.13/1, 26.13/2, 26.14, 26.15, 26.21, 
26.22, 26.23, 26.24, 26.25, 25.26, 26.30, 26.40, 26.51, 
26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 
26.70, 26.81, 26.82, 26.82/1, 26.82/2, 28.11, 28.12, 28.21, 
28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 
28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 36.15, 36.21, 36.22, 36.30, 36.40, 36.50, 36.61, 
36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/4, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.2, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 
55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.30, 63.40, 64.12, 70.11, 
70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.22, 71.23, 
71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 
72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.20/2, 
74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.81, 74.82, 
74.83, 74.84. 
Друштвото во платниот промет со трети лица на-

стапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските во платниот промет со трети лица 

друштвото одговара со сиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Ален Беличев - управител без 
ограничување.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 

2128/2003.                                                                (19223)  
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 

бр. 2605/2003 од 19.06.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02052141?-3-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основање на ДОО на Друштвото за произ-
водство, трговија, транспорт, угостителство и услуги 
ЗОКИ-СТЕФАНИ ДОО увоз-извоз Гостивар ул. �Ба-
њешница� бр. 56. 
Дејности: 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 

01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.42, 15.11, 15.12, 15.13, 
15.32, 15.41, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 
15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.98/1, 15.98/2, 
16.00/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.54/2, 17.72, 18.10, 
18.21, 18.22, 18.23, 19.10, 19.20, 20.10/1, 20.30, 20.40, 
20.51, 21.12, 24.16, 24.30, 24.51, 24.52, 25.13, 25.22, 
25.23, 25.24, 26.13/1, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 
36.40, 45.21/1, 45.21/2, 45.2, 45.23, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
51.13, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 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, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 55.11, 
55.12, 55.30, 50.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 63.12, 63.30, 
63.40, 74.84, 65.12/3, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 71.10, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, реекс-
порт, комисионо и консигнационо работење. малогра-
ничен промет со соседните земји. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет друштвото одговара со сите 
свои средства. Овластен застапник во внатрешниот и 
надворешниот промет е лицето Мирко Гечески - упра-
вител без ограничување. 
Основачи се: Мирко Гечески  и Стојадинка Гече-

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

2605/2003.                                                               (19224)  
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 

бр. 2271/2003 од 8.07.2003 година, во регистарска 
влошка бр. 02051808?-3-03-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основање на ДОО на Друштвото за 
производство, трговија, транспорт, угостителство и 
услуги БУРСА ДОО увоз-извоз Гостивар ул. �29 Но-
ември� бр. 24. 
Дејности: 01.11, 01.12, 01.21, 01.22, 01.24, 01.25, 

01.30, 01.41, 01.42, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.41, 
15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 
15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.98/1, 15.98/2, 16.00/2, 
17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.54/2, 17.72, 18.10, 18.21, 
18.22, 18.23, 19.10, 19.20, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 
21.12, 24.16, 24.51, 24.52, 25.13, 25.22, 25.23, 25.24, 
26.13/1, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.40, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 51.13, 51.17, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 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, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.44, 
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52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 55.11, 55.12, 55.30, 
50.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 63.12, 63.30, 63.40, 74.84, 
65.12/3, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 71.10, надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународна 
шпедиција, меѓународен превоз на патници, меѓунаро-
ден транспорт на стоки, застапување и посредување во 
надворешен промет, комисионо и консигнационо рабо-
тење. малограничен промет со соседните земји. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет друштвото одговара со сите 
свои средства. Овластен застапник во внатрешниот и 
надворешниот промет е лицето Аднан Сулејмани - 
управител без ограничување. 
Основачи се лицата: Аднан Сулејмани и Веби Мах-

муди.    
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 

2271/2003.                                                                (19226)  
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 

бр. 2463/2003 од 1.07.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02052000?-6-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар основање на ТП ББС-ИА Мердије Зиајдин 
Абази пицерија Гостивар ул. �Иво Лола Рибар� бр. 100. 
Дејности: 55.30/1, 55.30/2. 
Во правниот промет со трети лица трговецот-пое-

динец настапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет тргове-

цот-поединец одговара лично со целиот свој имот. Ов-
ластен застапник Мердије - управител без ограничува-
ње. Основач е Мердије Абази. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 

2463/2003.                                                                (19228)  
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 

бр. 2670/2003 од 4.07.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02052206?-4-09-001, го запиша во трговскиот 
регистар основање на подружница БТ СОЛУШН ЛИ-
МИТЕД АД, Англија, Лондон Подружница БТ СО-
ЛУШН ЛИМИТЕД во Скопје ул. �27 Март� бр. 5/3. 
Дејности во внатрешно-трговскиот промет се: 64.20 

и 74.84. 
 Дејности во надворешно-трговскиот промет се: ме-

ѓународни сообраќајно-агенциски работи. 
Подружницата во правниот промет со трети лица 

истапува во име и за сметка на основачот. 
За обврските на подружницата сторени во правниот 

промет со трети лица, основачот одговара со целиот 
свој имот. 
Застапник без ограничување е Крсто Несторов. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 

2670/2003.                                                                (19236)  
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 

бр. 2003/2003 од 3.07.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02052360?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основање на ДООЕЛ на БОВИТА 2003 Друш-
тво за производство, трговија и услуги ДООЕЛ бул. 
�Јане Сандански� бр. 21/3-3. 
Скратен назив: БОВИТА 2003 ДООЕЛ Скопје. 
Основач е Марјан Куцулоски од Скопје бул. �Јане 

Сандански� бр. 21/3-3. 
Средствата за основање изнесуваат вкупно: 

155.000,00 денари или 2.500 евра. 
Не одговара, а ризикот го сноси во висина на осно-

вачкиот влог. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 

01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.41, 01.41/2, 01.41/3, 
02.01, 05.01, 05.02, 20.10/1, 20.10/2, 51.22, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 

51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 55.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 63.30, 65.12/3, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 
93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи. 
Друштвото во правниот промет со трети лица 

друштвото истапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица друштвото одговара со сите свои средства. 
Марјан Куцулоски бул. �Јане Сандански� бр. 21/3-

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

2824/2003.                                                                (19237)  
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 

бр. 2649/2003 од 23.04.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02052185?-3-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар основање на Друштвото за угостителство, ту-
ризам и трговија ВИКИ-КОМ. 81 ДОО Скопје, ул. �Да-
ме Груев� бр. 7. 
Содружници: Љубомир Гаврилоски од Скопје, 

ул.�Караорман� бр. 11 и Лидија Гаврилоска од Скопје, 
ул.�Караорман� бр. 11. 
Дејности: 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 

55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 63.11, 
63.12, 63.12, 63.22, 63.23, 63.30, 63.40, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 50.50, 51.31, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.43, 51.45, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 74.84, надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна тр-
говија со непрехранбени производи, застапување и по-
средување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, 
продажба на стоки од консигнациони складишта, рабо-
ти на привремен увоз, односно извоз на стоки,  меѓуна-
родни агенциски работи во туризмот. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. 
 За обврските сторени во правниот промет друш-

твото одговара со целиот свој имот. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот трговски промет е Љубомир Гаврило-
ски-управител без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 

2649/2003.                                                                (19238)  
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 

бр. 2735/2003 од 27.06.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02052271?-3-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основање на ТД на Друштвото за трговија и 
услуги ДЕКСИКО ДОО увоз-извоз Богданци, ул. �Из-
ворски� бр. 1. 
Дејности: 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 50.10, 50.20, 50.30, 

50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 62.63, 55.11, 
55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.24, 63.12, 63.21, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.21, 71.33, 71.34, 71.40, 
72.10, 71.21, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 
72.40, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.30, 
74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија 
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со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, посредување во областа на 
прометот со стоки и услуги, застапување на странски 
лица, консигнациона и комисиона продажба, меѓуна-
родна шпедиција, реекспорт, малограничен промет со: 
Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица друштвото одговара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот промет е Данка Тасевска-управител без 
ограничувања. 

 Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 
2735/2003.                                                                (19239)  

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

бр.2642/2003 од 8.07.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 02052178?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основање на Друштвото за производство, услуги, угости-
телство и трговија на големо и мало ВИНОЖИТО-М-ДО-
ОЕЛ Скопје, ул.�Сава Ковачевиќ 14� бр. 102-а. 
Назив на друштвото: Друштво за производство, ус-

луги, угостителство и трговија на големо и мало ВИ-
НОЖИТО-М-ДООЕЛ Скопје. 
Седиште: ул. �Сава Ковачевиќ 14� бр. 102-а, Скопје. 
Основач-единствен содружник и управитл на друш-

твото е Здравеска Лила од Скопје, ул. �Сава Ковачевиќ 
14� бр. 102-а. 
Дејности: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.86, 15.87, 

15.98, 15.98/1, 15.98/2, 20.30, 21.22, 21.23, 21.24, 36.11, 
36.12, 36.13, 50.30/1, 50.30/2, 51.21, 51.22, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.42/1,51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.53, 
45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 55.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.71, 55.11, 52.72, 55.12, 55.21, 55.21/1, 
55.21/2, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.12, 65.12/3, 70.31, 74.40, 74.84, 92.33, 92.34, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, кон-
сигнација, комисион, реекспорт.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, 

Трег.бр.2642/2003.                                                  (19240)  
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 

бр. 2919/2003 од 7.07.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02052455?-3-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар основање на ДОО на Друштвото за градеж-
ништво, трговија и услуги КЕМИ-КОМ ДОО експорт-
импорт Скопје ул. �Тодор Чопов� бр. 34. 
Дејности: 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 

45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.44, 45.45, 45.50, 
51.13, 51.15, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.52, 51.53, 51.54, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, 74.84, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, малограничен промет со соседните земји: СРЈ, 
Бугарија, Албанија и Грција, реекспорт. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. 
 За обврските сторени во правниот промет друш-

твото одговара со целиот свој имот. 
Содружници се: Идризи Блерим од Шведска, Бедри 

Адеми од Скопје, ул. �Алија Авдиќ� бр. 22. 

Бедри Адеми од Скопје, ул. �Алија Авдовиќ� бр. 
22, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 

2919/2003.                                                                (19241)  
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 

бр. 2822/2003 од 8.07.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02052358?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основање на Друштвото за производство, тр-
говија, угостителство и услуги АСТРА ДЕЈАН ДООЕЛ 
увоз-извоз Тетово, ул. �Иво Лола Рибар� бр. 181. 
Основач е Дејан Грнчароски од Тетово. 
Управител без ограничувања е Дејан Грнчароски. 
Дејности: 51.21, 51.33, 5134, 51.35 51.36, 51.37 51.38, 

51.39, 51.4151.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 
50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 65/12/3, 51.19, 63.40, 
15.81/1, 20.10/1, 25.22, 26.61, 28.73, 74.20/2, 74.20/3, 
34.30, 74.12, 74.14, 74.84, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 55.30, 
5530./1, 71.10, 45.45, 45.21/1, 22.22, 18.22, 18.23, 17.71, 
15.85, 15.86, 15.87, 15.11, 15.91, 20.40, 74.40, 63.40, 72.30, 
72.40, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, извоз 
и увоз на стоки, малограничен промет, услуги во врска 
со меѓународниот транспорт, сите услуги во меѓународ-
на шпедиција, превоз на стоки во меѓународниот соо-
браќај и консигнација.  
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. 
 За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица друштвото одговара со сите свои средства.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 

2822/2003.                                                                (19242)  
____________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 2801/2003 од 26.08.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02047207?-8-01-000, ja запиша во тргов-
скиот регистар промената на управител на Друштвото 
за трговија, услуги и производство БЕТО ДООЕЛ екс-
порт-импорт ул. �Црногорска� бр. 20 б - Скопје. 
Се брише Марина Тасевска управител, а се запишу-

ва Дијана Тодевска, управител. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2801/2003                                                                 (23710) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Срег. 

бр. 432/2003 од 03.09.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 1-54691-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар 
промената на лице овластено за застапување на Посебно 
основно училиште со ученички дом �МАЦА ЃОРЃИЕ-
ВА ОВЧАРОВА� Велес, ул. �Иво Рибар Лола� бр. 4. 
Се врши промена на директорот: 
Да се брише Лазар Дуков - директор без ограничу-

вања, а да се запише Лена Гаданец - в.д. директор без 
ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

432/2003                                                                   (23711) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Срег. 

бр. 417/2003 од 22.08.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 1-69997-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар 
промената на лице овластено за застапување на При-
ватната здравствена организација Аптека �ЕКАЛЕК� 
ДОО Тетово, ул. �Јане Сандански� бр. 57. 
Се брише досегашниот застапник дипл. фарм. Или-

јевска Соња, а се запишува дипл. фарм. Стојковска Љу-
бица, директор без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

417/2003                                                                   (23712) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Срег. 

бр. 436/03 од 09.09.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 1-133-0-0-0, ja запиша во судскиот регистар проме-
ната на промената на директор на Основното училиште 
�БЛАЖЕ КОНЕСКИ�, ул. �Венјамин Мачуковски� бр. 
4, Скопје. 
Се брише Илија Трпчевски, а се запишува Вилма 

Влаховиќ. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

436/03                                                                       (23714) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 2133/2003 од 29.08.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02018974?-8-01-000, ja запиша во тр-
говскиот регистар промената на седиште на Друштвото 
за трговија, производство и услуги АЛЕКСПРОМ ДО-
ОЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. �Индустриска� бб. 
Се врши промена на седиштето и се запишува скра-

тен назив и во иднина ќе гласи: Друштвото за трговија, 
производство и услуги АЛЕКСПРОМ ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје Источна индустриска зона бб - Маџари. 
Скратениот назив гласи: АЛЕКСПРОМ ДООЕЛ 

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

2133/2003                                                                 (23715) 
___________ 

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

бр. 2250/2003 од 03.07.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02040027?-3-09-000, ја запиша во трговскиот ре-
гистар промената на управител на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги АВТОСТАРТ ДОО увоз-извоз 
Скопје, ул. �Васко Карангелевски� бр. 23/1-52, Скопје. 
Именување на управител. 
Се брише: Стаменковиќ Драган - управител со нео-

граничени овластувања. 
Се запишува: Тодоровска Елизабета - управител со 

неограничени овластувања. 
Пречистен текст: Тодоровска Елизабета - управител 

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

2250/2003                                                                 (23716) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 2779/2003 од 02.09.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02042831?-8-09-000, ja запиша во тргов-
скиот регистар промената на седиште, содружник на 
Друштвото за едукација МАКЕДОНСКИ ИТ ЦЕНТАР 
ДООЕЛ ул. �Атинска� бр. 6, Скопје. 
Седиштето се менува и ќе гласи: Друштво за едука-

ција МАКЕДОНСКИ ИТ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје, 
бул. �ЈНА� бр. 20/3, Скопје. 
На ден 23.07.2003 година пристапил Миле Марко-

виќ, а истапил Игор Теофилов од Скопје. 
Се проширува дејностите со: 45.11, 45.12, 45.21, 

45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50. 
Се брише Игор Теофилов, а се запишува Катерина 

Атанасовска, управител. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2779/2003                                                                 (23717) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 2538/2003 од 28.08.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02023865?-3-03-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на управител на Друштвото 
за производство, агенции за недвижен имот трговија и 
услуги ГИГАНТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, бул. �Ви-
дое Смилевски Бато� бр. 67/2-19. 
Промена на управител во внатрешен и надворешен 

промет. 

Се брише: Даниела Ѓорѓиевска - управител без 
ограничувања, а се запишува Снежана Кипријановска - 
управител без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2538/2003                                                                 (23719) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 2910/2003 од 08.08.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02051047?-8-01-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на седиште на Друштвото за 
трговија и услуги КОМПУТРОН ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, ул. �Видое Смилевски Бато� бр. 71/1-11. 
Новото седиште на друштвото е на ул. �Народен 

Фронт� бб - Скопје - ТЦ, Беверли Хилс. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2910/2003                                                                 (23720) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 2644/2003 од 01.09.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02032108?-8-11-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на седиште на Друштвото за 
издавачка дејност, трговија и услуги увоз-извоз АЕА 
ИЗДАВАЧИ ДООЕЛ Скопје, ул. �Луј Пастер� бр. 5. 
Седиштето се менува и ќе гласи: Друштво за изда-

вачка дејност, трговија и услуги увоз-извоз АЕА ИЗ-
ДАВАЧИ ДООЕЛ Скопје, ул. �Македонија� бр. 23. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2644/2003                                                                 (23721) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 2675/03 од 02.09.2003 година, во регистарска 
влошка бр. 02049327?-3-09-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на назив и проширување на деј-
ност на Трговското друштво за градежништво, транс-
порт и промет АКСИОС ГРУП ДОО Скопје ДТЦ Ма-
вровка ламела Ц 2/16, Скопје. 
Трговското друштво се основа со Договорот за ос-

новање на друштвото како трговско друштво во облик 
на ДОО склучен помеѓу Сифакакис Ираклис, Дејан Бо-
гоески и Селман Ајдиновски на ден 17.12.2002 година. 
Дејности: 02.01, 02.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 

15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.85, 15.86, 15.87, 
15.88, 15.89, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 26.51, 26.52, 26.53, 
26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 45.11, 45.12, 45.21, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.31, 45.32, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.49, 52.61, 52.62, 52.63, 60.10, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 63.40, 71.10, 
74.84, врши комплетен надворешно трговски промет со 
прехранбени и непрехранбени производи, застапување 
и посредување во прометот со стоки и услуги, меѓуна-
родна шпедиција, реекспорт, продажба на стоки во 
консигнациони складови, меѓуграничен промет со со-
седните земји. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка. За обврските на-
станати во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сиот свој имот и средства. 
Управител на друштвото е Муарем Ајдари од с. 

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

2675/03                                                                     (23722) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 2651/2003 од 27.08.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 020392-4-01-000, го запиша во тргов-
скиот регистар проширувањето на дејност на Друштво-
то за трговија и услуги НАМА АД Куманово, ул. �Пло-
штад Маршал Тито� бр. 10. 
Извршено е проширување на дејностите на друш-

твото и тоа се запишува: 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.21, 51.37, 51.39, 51.51, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 52.62, 55.11, 
55.12, 55.40, 63.11, 63.12, 71.31, 72.34. 
Пречистен текст: 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81/1, 

15.81, 15.81/2, 15.89, 15.98/2, 17.22, 17.25, 18.10, 18.23, 
19.30, 25.13, 25.22, 25.24, 36.63, 37.10, 37.20, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/1, 50.40/1, 50.40/2, 50.30, 
51.19, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.41, 
51.42/1, 51.43, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/4, 
52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.74, 
52.72/1, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.52, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 74.12, 70.20, 74.84, 
93.01, 93.05, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.21, 51.37, 51.39, 51.51, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 52.62, 55.11, 55.12, 55.40, 
63.11, 63.12, 71.31, 72.34. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2651/2003                                                                 (23723) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 2993/2003 од 01.09.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02014935?-3-09-000, ja запиша во тргов-
скиот регистар промената на лице на Монтажното-ин-
сталатерско трговско друштво ХИДРОТРЕЈД-КО-
МЕРЦ Александар и други ДОО увоз-извоз Скопје, ул. 
�Методија Митевски� ТЦ �Рајко Жинзифов� лок. 14. 
Се брише Гоцевска Гордана - управител со неогра-

ничени овластувања, а се запишува Јовановска Стевка - 
управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2993/2003                                                                 (23724) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 1617/03 од 07.07.2003 година, во регистарска 
влошка бр. 02013772?-3-03-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на управител на Трговското 
друштво за производство, промет и услуги СИРБА 
�ГПП Пелистер-Битола ДОО; Тикон ДОО - Скопје� и 
др. ДОО Скопје, бул. �Партизански одреди� 70 б. 
Се брише досегашниот управител Илчо Трајаноски 

како застапник, а се запишува нов застапник Бобан Јо-
сифоски,  управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

1617/03                                                                     (23839) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 2619/03 од 04.09.2003 година, во регистарска 
влошка бр. 02002220?-8-01-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на седиште на Трговското 
друштво за производство, трговија и услуги ТАМИЛ 
Драгомир ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. �Огњан 
Прица� бр. 5, Скопје. 
Новото седиште на друштвото е на ул. �Првомај-

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

2619/03                                                                     (23842) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 1367/03 од 09.09.2003 година, во регистарска 
влошка бр. 02021564?-8-01-000, го запиша во трговски-

от регистар истапувањето и пристапувањето на со-
дружник и промена на управител на Друштвото за тр-
говија, услуги, реклама и економска пропаганда 
МАКСПОРТ СТУДИО ДОО експорт-импорт Скопје, 
ул. �Никола Парапунов� бб, објект 25, Скопје. 
Кон друштвото пристапува ГОФИ и Тодор Коста-

динов, а истапуваат Олга Костовска, Филип Костовски 
и Драгица Костовска. 
Се брише досегашниот управител Галевска Ленче и 

се запишува новиот управител Трајче Бошковски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

1367/03                                                                     (23844) 
___________ 

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

бр. 2367/2003 од 02.07.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02003274?-8-03-000, ја запиша во трговскиот ре-
гистар промената на фирма, промена на основ. на Тргов-
ското друштво за промет и услуги АС-ХЕМ Аспровски 
Јован ДООЕЛ Скопје, ул. �Алберт Швајцер� бр. 11а. 
Фирмата се менува и ќе гласи: Трговско друштво за 

промет и услуги АС-ХЕМ ДООЕЛ Скопје, ул. �Алберт 
Швајцер� бр. 11а. 
На 06.06.2003 година пристапила Даринка Аспров-

ска, а на истиот ден истапил Јован Аспровски. 
Се брише Јован Аспровски, управител, а се запишу-

ва Даринка Аспровска, управител. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2367/2003                                                                 (23845) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 3087/2003 од 09.09.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02003746?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар проширувањето на дејност на Тргов-
ското друштво за производство, трговија и услуги ФО-
ТО ХЕМИЈА 96 Дејан Симоновски и др. ДОО Скопје, 
ул. �Георги Димитров� бр. 23, Скопје. 
Се врши проширување на дејностите во внатрешни-

от промет на друштвото и тоа за следните дејности: 
15.32, 15.33, 15.84, 15.86, 22.14, 22.15, 22.24, 71.33, 
71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 
74.13, 74.14. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3087/2003                                                                 (23846) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 2235/2003 од 19.06.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02015368?-3-01-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на фирма, седиште и со-
дружник на Трговското друштво ТЕ МПО - 96 Еркан и 
други ДОО Скопје, ул. �Радњанска� бр. 8. 
Трговско друштво ТЕ МПО - 96 ДОО Скопје, ул. 

�Качанички� бб. 
Скратен назив: ТЕ МПО - 96 ДОО Скопје. 
Во надворешниот трговски промет ќе го користи 

називот: TE MPO - 96 ДОО Скопје. 
Истапува основачот Орхан Гундуз од Истамбул Р. 

Турција. 
Пристапува основачот Осман Озер од Истамбул Р. 

Турција. 
Се брише: Еркан Мухаџир - управител без ограни-

чување, а се запишува Снежана Ѓорчевска - управител 
без ограничување. 
Пречистен текст: Снежана Ѓорчевска - управител 

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

2235/2003                                                                 (23847) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 3069/03 од 11.09.2003 година, во регистарска 
влошка, го запиша во трговскиот регистар зголемува-
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њето на основната главнина на Македонска Берза на 
долгорочни хартии од вредност АД Скопје, ул. �Мито 
Хаџивасилев Јасмин� бр. 20, Скопје. 
Се врши зголемување на основната главнина за 

7.577.625,00 денари односно 123.750 Евра.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3069/03                                                                     (23849) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 2370/2003 од 21.08.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02013285?-8-03-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на назив, управител, содруж-
ник на Друштвото за производство, трговија, транспорт 
и услуги ОРИЕНТ ПАЗАР ДООЕЛ експорт-импорт, с. 
Долна Бањица. 
Се врши промена на назив и тоа наместо на досе-

гашниот назив: Друштво за производство, трговија, 
транспорт и услуги ОРИЕНТ ПАЗАР Исмаил ДООЕЛ 
експорт-импорт, с. Долна Бањица.  
Нов назив: Друштво за производство, трговија, 

транспорт и услуги ОРИЕНТ ПАЗАР ДООЕЛ експорт-
импорт, с. Долна Бањица. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2370/2003                                                                 (23850) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 3129/03 од 04.09.2003 година, во регистарска 
влошка бр. 02007698?-8-03-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на управител на Друштвото за 
производство, градежништво, трговија, туризам и ус-
луги КОНУТ-ПРОЕКТ Хасаноглу Кенан ДООЕЛ екс-
порт-импорт с. Врапчиште, Врапчиште. 
Се разрешува управителот Хасани Музафер, упра-

вител без ограничување. 
Се додава Хасаноглу Атилла, управител без ограни-

чување. 
Пречистен текст: Хасаноглу Атилла, управител без 

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

3129/03                                                                     (23851) 
___________ 

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

бр. 2469/2003 од 09.09.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 02045033?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на содружник и проширување на дејност на 
Друштвото за угостителство, трговија и услуги БАС 1 ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Васил Ѓоргов� бр. 20-а. 
Од 24.04.2003 година од друштвото како содруж-

ник истапува Сашо Таневски од Скопје, а пристапува 
Љупчо Кочовски од Скопје. 
Дејноста во внатрешен трговски промет се проширува 

со: 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 25.85, 
15.86, 15.89, 15.93, 15.96, 15.97, 15.98/1, 15.98/2, 20.10/1, 
20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 21.21, 22.11, 22.12, 22.13, 
22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 
22.33, 24.30, 24.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.30, 26.40, 
45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.20, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.70, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 
55.21/1, 55.72/2, 55.23, 60.24, 71.21, 71.32, 74.20/1, 74.20/2, 
74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 92.62, 52.74, 55.11, 55.12. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2469/2003                                                                 (23852) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. 
бр. 3051/2003 од 01.09.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02028526?-8-01-000, ја запиша во трговскиот ре-
гистар промената на управител и конверзија на Друштво-
то за градежништво, трговија и услуги БАДИ Бајрам ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Гостивар, ул. �Боге Вељаноски� бр. 13-а. 
Со Одлука од 20.08.2003 година се запишува бри-

шењето на Селмани Бајрам, управител без ограничува-
ње, а се запишува Селмани Аседин, управител без 
ограничување. 
Се запишува конверзија на основачки влог од 

207.000,00 денари или по среден курс на НБМ 3.308 ЕУР. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3051/2003                                                                 (23856) 
___________ 

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

бр. 2788/2003 од 03.09.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02036228?-3-01-000, ја запиша во трговскиот ре-
гистар промената на назив, истапување на содружник и 
пристапување на нов и промена на управител на Друш-
твото за промет и посредување БОМАК ИНТЕРТРЕИД 
ДОО Скопје, ул. �Димитрие Чуповски� бр. 6, Скопје. 
Се врши промена на назив и во иднина ќе гласи: 

Друштво за промет и посредување БОМАК ИНТЕРТ-
РЕИД ДООЕЛ Скопје, ул. �Димитрие Чуповски� бр. 6, 
Скопје.  
Од 10.07.2003 година од друштвото истапуваат 

Иван Дебарлиев од Скопје и Владимир Дамевски од 
Скопје, а пристапува Мирослав Дамевски од Скопје. 
Се врши промена на управителот. Да се брише Влади-

мир Билбилов - управител без ограничување, а се запишу-
ва Мирослав Дамевски - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2788/2003                                                                 (23857) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 2306/03 од 09.09.2003 година, во регистарска 
влошка бр. 02009712?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар бришењето поради ликвидација на Тргов-
ското друштво за судски вештачења и консалтинг БНТ 
ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, ул. �153� бр. 1, Тетово. 
Бришење на Трговско друштво за судски вештаче-

ња и консалтинг БНТ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, ул. 
�153� бр. 1, Тетово. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2306/03                                                                     (23858) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 2042/03 од 27.08.2003 година, во регистарска 
влошка бр. 02008931?-1-01-000, го запиша во трговски-
от регистар бришењето на ТП на Јавното трговско 
друштво за трговија и услуги ДЕНИ КОМ 95 Јованов-
ска Јадранка и др. увоз-извоз с. Шемшево, Јегуновце. 
Бришење на Јавно трговско друштво за трговија и 

услуги ДЕНИ КОМ 95 Јовановска Јадранка и др. увоз-
извоз с. Шемшево, Јегуновце. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2042/03                                                                     (23859) 
___________ 

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

бр. 2553/2003 од 27.08.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02049970?-3-09-000, ја запиша во трговскиот ре-
гистар промената на управител и седиште на Друштвото 
за проектирање и трговија ИСКРА ПРОЕКТ ДОО Скоп-
је, бул. �Партизански одреди� бр. 9/4, Скопје. 
Се врши следнава промена во друштвото: 
Новото седиште гласи: бул. �Партизански одреди� 

бр. 9/4, Скопје. 
Новиот управител гласи: Киселичка Весна од Скоп-

је, ул. �Иво Рибар Лола� бр. 4/13. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2553/2003                                                                 (23861) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. 

бр. 2310/2003 од 24.06.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02007292?-3-03-000, ја запиша во трговскиот ре-
гистар промената на фирма, седиште, пристапување на 
содружник и запишување на Одлука на Трговското 
друштво за производство, трговија, промет и услуги 
ОБА Али Хакан Алтуг и Уфук Акдениз и др. ДОО екс-
порт-импорт, Скопје, ул. �Никола Парапунов� бр. 3-1. 
Се менува фирмата и седиштето на друштвото и ќе 

гласи: Трговско друштво за производство, трговија, 
промет и услуги ОБА ДОО експорт-импорт, Скопје, ул. 
�Првомајска� бр. 34/4, доставен реон бр. 40. 
Во друштвото пристапува содружникот Ерчоксес 

Инанч од Р. Турција, Истамбул со Одлука од 11.06.2003 
година. 
Запишување на Одлука за зголемување на основна-

та главнина од 11.06.2003 година и зголемување на ос-
новната главнина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2310/2003                                                                 (23862) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 2739/03 од 29.08.2003 година, во регистарска 
влошка бр. 02041694?-3-03-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на структурата на капиталот на 
Друштвото за производство, промет и угостителство 
ЕЛАН 99 ПЛУС ДОО извоз-увоз Куманово, ул. �Доне 
Божинов� бр. 29. 
Промена на структурата на капиталот на Друштво за 

производство, промет и угостителство ЕЛАН 99 ПЛУС 
ДОО извоз-увоз Куманово, ул. �Доне Божинов� бр. 29. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2739/03                                                                     (23864) 
___________ 

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

бр. 2969/2003 од 03.09.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02045748?-3-09-000, ја запиша во трговскиот ре-
гистар промената на назив и управител на Трговското 
радиодифузно друштво-оператор на кабелска мрежа 
МДС ДОО Скопје, ул. �Бранко Заревски� локал бр. 7. 
Се врши промена на седиштето и во иднина новото 

седиште ќе биде на ул. �Бранко Заревски� локал бр. 7, 
Скопје. 
Се врши промена на управителот. 
Да се брише Ирена Донева управител со неограни-

чени овластувања, а се запишува Даниела Денковска - 
управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2969/2003                                                                 (23865) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 3036/2003 од 03.09.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02007042?-8-03-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на управител на Друштвото 
за производство и трговија на големо и мало ЕРВЕС-
КОМЕРЦ Елена ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. 
�Вич� бр. 22/2-6. 
Се брише Елена Заткоска, управител, а се запишува 

Илија Заткоски, управител. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3036/2003                                                                 (23866) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 2543/2003 од 03.09.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02008254?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар истапувањето на основач на Друш-
твото за производство, промет и услуги ВЕНТЕРМ 
МОНТ Боби и др. ДОО увоз-извоз ул. �Јуриј Гагарин� 
бр. 105-а, Скопје. 
Друштво за производство, промет и услуги ВЕН-

ТЕРМ МОНТ Боби и др. ДОО увоз-извоз ул. �Јуриј Га-
гарин� бр. 105-а, Скопје. 

Истапување на содружник: Ристов Игор од Скопје, 
ул. �Јуриј Гагарин� бр. 105-а. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2543/2003                                                                 (23867) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Срег. 

бр. 442/03 од 09.09.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 1-259-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар проме-
ната на лицето овластено за застапување на Основното 
училиште �ДИМИТАР МИЛАДИНОВ� Скопје, ул. 
�Кочо Рацин� бр. 17. 
Да се брише досегашниот застапник Славјанка Ди-

мова-директор, а да се запише како нов застапник Нада 
Молеровиќ - вршител на должност директор, без огра-
ничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

442/03                                                                       (23868) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Срег. 

бр. 447/03 од 09.09.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 1-411-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар проме-
ната на лице овластено за застапување на Централното 
основно училиште �11 Октомври� Куманово, ул. �То-
дор Велков� бб, Куманово. 
Да се брише досегашниот застапник Шкуртевска 

Лидија директор без ограничување, а да се запише нов 
застапник Младеновски Круне вршител на должноста 
директор без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

447/03                                                                       (23869) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Срег. бр. 

446/03 од 09.09.2003 година, во регистарска влошка бр. 1-
513-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
лице на Училиштето за средно образование �Димитрија 
Чуповски� Ц.О. Велес, ул. �Благој Ѓорев� бр. 40. 
Се брише Крстиќ Стојна, директор, а се запишува 

Тина Арсова, в.д. директор. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

446/03                                                                       (23870) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Срег. 

бр. 445/03 од 09.09.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 1-659-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар проме-
ната на лице овластено за застапување на Основното 
училиште �Крсте Мисирков� Куманово. 
Се врши промена на лице овластено за застапување 

и тоа: се брише Мирјана Ѓорѓевска - директор на учи-
лиште, а се запишува Трајче Петрушевски - в.д. дире-
ктор на училиште со неограничено овластување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

445/03                                                                       (23871) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Срег. 

бр. 452/03 од 11.09.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 1-722-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар проме-
ната на лице овластено за застапување на Основното 
училиште �Кочо Рацин� Куманово. 
Да се брише Гаце Васиљевски - директор без огра-

ничување, а да се запише Драгиша Цветковиќ - в.д. ди-
ректор без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

452/03                                                                       (24019) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Срег. бр. 

431/03 од 04.09.2003 година, во регистарска влошка бр. 1-
353-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
лице овластено за застапување на Основното училиште 
КРСТЕ МИСИРКОВ Гевгелија, ул. �Петар Мусев� бр. 22. 
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Се брише досегашниот директор Бутрова Билјана, а 

се запишува новиот в.д. директор Петровиќ Роза. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

431/03                                                                       (24020) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Срег. 

бр. 456/03 од 12.09.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 1-220-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар проме-
ната на лице овластено за застапување на Државното 
електротехничко училиште �МИХАЈЛО ПУПИН� - 
Скопје, ул. �Благоја Стевковски� бб. 
Се брише досегашниот законски застапник Вера Ан-

доновска, а се запишува нов законски застапник Ефтим 
Пејовски, в.д. директор со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

456/03                                                                       (24021) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 2497/03 од 05.09.2003 година, во регистарска 
влошка бр. 02048210?-8-09-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на фирма, седиште, истапување 
и пристапување на содружник на Друштвото за истра-
жување на пазарот и консалтинг МАР МРКЕТ РИ-
СЕРЧ И КОНСАЛТИНГ ЦО ДООЕЛ експорт-импорт 
ул. �Миле Поп Јорданов� бр. 72/8, Скопје. 
Новиот назив на друштвото е: Друштво за истражу-

вање на пазарот и консалтинг МЕМРБ РИТАИЛ ТРА-
КИНГ СЕРВИСИС ДООЕЛ експорт-импорт ул. �Кочо 
Рацин� бр. 14/6, Скопје. 
Кон друштвото пристапува содружникот МЕМРБ 

Ритаил Тракинг, а истапува МЕМРБ Интернешнл ЛТД 
од Никозија. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2497/03                                                                     (24024) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 3108/2003 од 05.09.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02045973?-3-03-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на фирма, истапување на со-
дружници и пренос на удел на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги ГОЉДИ ДОО експорт-им-
порт Тетово, ул. �29 Ноември� бр. 48. 
Се врши промена на фирмата и во иднина ќе гласи: 

Друштво за производство, трговија и услуги ГОЉДИ 
ДОО експорт-импорт Тетово, ул. �29 Ноември� бр. 48. 
Од 25.08.2003 година од друштвото како содружни-

ци истапуваат Селим Весели од Скопје и Шпенд Аде-
ми од с. Џепчиште. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3108/2003                                                                 (24029) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Срег. бр. 

435/03 од 04.09.2003 година, во регистарска влошка бр. 1-
1854-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
лице овластено за застапување на Основното училиште 
�ЃОРЃИЈА ПУЛЕСКИ� Ц.О. Скопје, бул. �АВНОЈ� бб. 
Се брише досегашниот директор Тодоровска Мари-

ја, а се запишува новиот директор Петроска Јулија, в.д. 
директор. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

435/03                                                                       (24028) 
___________  

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
Трег. бр. 3164/03 од 10.09.2003 година, во регистарска 
влошка бр. 02034329?-8-01-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на назив, пристапување на со-
дружници на Друштвото за трговија и услуги СТУДИО 
КРИСТИ Ленче ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, бул. �Јане 
Сандански� ТЦ, Бисер, локал 53. 
Новиот назив на друштвото е: Друштво за трговија 

и услуги СТУДИО КРИСТИ ДОО увоз-извоз Скопје, 
бул. �Јане Сандански� ТЦ, Бисер, локал 53. 

Во друштвото пристапува лицето Љубомир Стефа-
новски од 04.09.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3164/03                                                                     (24030) 
___________ 

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

бр. 2942/2003 од 10.09.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02046285?-8-03-000, ја запиша во трговскиот ре-
гистар промената на содружник на Трговското друштво 
за производство, промет, трговија, услуги и угостителска 
дејност КАЈ ВЛАДО-ПАСКАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скоп-
је, ул. �11-ти Октомври� бр. 23-б-4, лок. 3, Скопје. 
На 10.08.2003 година пристапил Владо Манасиев-

ски, а на истиот ден истапила Радмила Стојанова. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2942/2003                                                                 (24031) 
___________ 

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

бр. 2670/03 од 05.09.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 02049772?-8-03-000, ја запиша во трговскиот реги-
стар промената на фирма, пристапување на содружник и 
зголемување на основната главнина на Друштвото за 
производство, промет и услуги ЕКО ЛОГИСТИК увоз-
извоз ДООЕЛ Скопје, ул. �Љубљанска� бб. 
Новиот назив на друштвото е: Друштво за произ-

водство, промет и услуги ЕКО ЛОГИСТИК увоз-извоз 
ДОО Скопје, ул. �Љубљанска� бб, Скопје. 
Кон друштвото пристапува содружникот Трговско 

друштво за промет и услуги МАК 2000 увоз-извоз АД 
Скопје. 
Се врши зголемување на основната главнина за из-

нос од 76.600,00 денари. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2670/03                                                                     (24032) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 2995/2003 од 02.09.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02034616?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар проширувањето на дејност во ВТП 
на Друштвото за трговија и угостителство А-МИ Мил-
чо и Ацо ДОО Скопје, ул. �Градски Парк� бб. 
Трговското друштво се основа со Договорот за ос-

новање на друштвото како трговско друштво во облик 
на ДОО склучен помеѓу Милчо Страчковски и Ацо Пе-
шовски. 
Дејности: 50.10, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 

51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.70, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40, 70.11, 70.12, 72.30, 74.30, 74.40, 74.84, врши комп-
летен надворешно трговски промет со прехранбени и не-
прехранбени производи, застапување и посредување, 
меѓународно сообраќајно агенциски работи, меѓународ-
на шпедиција, реекспорт, консигнација, меѓуграничен 
промет со Грција, Албанија, Бугарија и СРЈ. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка. За обврските на-
станати во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сиот свој имот и средства. 
Управител на друштвото е Милчо Страчковски од 

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

2995/2003                                                                 (24033) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 2833/03 од 10.09.2003 година, во регистарска 
влошка бр. 02049664?-8-09-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на име на фирма, име и презиме 
на содружникот и управител на Друштвото за градеж-
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ништво, транспорт, производство, трговија и услуги 
ХОНЗЦА КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт, с. Гур-
гурница Брвеница. 
Со Одлука од 02.07.2003 година се запишува промена 

на име и презиме на основач Ариф Арифи од Тетово, с. 
Гургурница во Хариф Беџети од Тетово, с. Гургурница. 
Се запишува промена на фирма и ќе гласи: 
Друштвото во правниот промет со трети лица ќе ра-

боти под следниот назив и фирма: Друштво за градеж-
ништво, транспорт, производство, трговија и услуги 
ХОНЗЦА КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт, с. Гур-
гурница Брвеница. 
Скратен назив на друштвото е: ХОНЗЦА КОМЕРЦ 

ДООЕЛ експорт-импорт, с. Гургурница Брвеница. 
Се запишува: лице овластено за застапување. 
Се брише Ариф Арифи, управител без ограничува-

ње, а се запишува Хариф Беџети, управител без огра-
ничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2833/03                                                                     (24035) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 2020/2003 од 12.08.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02013089?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар бришењето на субјектот на Друш-
твото за производство, трговија и услуги ПОПЕ-КОМ-
ПАНИ Сашо Поповски ДООЕЛ Скопје ТЦ �Живко 
Брајковски� бр. II- Ламела I локал 13. 
Се запишува бришење на субјектот од трговскиот 

регистар на Друштво за производство, трговија и услу-
ги ПОПЕ-КОМПАНИ Сашо Поповски ДООЕЛ Скопје 
ТЦ �Живко Брајковски� бр. II- Ламела I локал 13. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2020/2003                                                                 (24036) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 2777/03 од 09.09.2003 година, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на назив и промена на 
управител на Друштвото за основање и користење на 
слободна економска зона, консултантски и менаџмент 
активности КАВАДАРЦИ ДЕВЕЛОПМЕНТ ДООЕЛ с. 
Возарци-Кавадарци. 
Новиот назив на друштвото е: Друштво за основа-

ње и користење на слободна економска зона, консул-
тантски и менаџмент активности ДОЛИНА НА НИКЕ-
ЛОТ ДООЕЛ с. Возарци-Кавадарци. 
Се брише Жан Пјер Вилхелм-управител без ограни-

чувања, а се запишува Жак Насие Мопа-управител без 
ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2777/03                                                                     (24039) 
_______________________________________________ 
 

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

22/2003 од 29.08.2003 година, во судскиот регистар на 
здруженијата на граѓани и фондации ја запиша проме-
ната на седиштето на здружението на граѓани Здруже-
ние на инвалидски пензионери - Прилеп, наместо досе-
гашното седиште на ул. �Стеван Апостолски� бб, При-
леп, се запишува новото седиште на ул. �Трајко Сан-
дански� бр. 7-А во Прилеп. 
Од Основниот суд во Прилеп, Р ег. Згф. 22/2003. 
                                                                            (24456) 

___________ 
 

Основниот суд во Дебар, со решение Згф. бр. 5/03 
од 11.09.2003 година, во судскиот регистар на здруже-
нијата на граѓани го запиша основањето на здружение-
то-организација на жени ромки �Еманципација� Дебар. 
Целта на основањето на здружението е целосна 

еманципација на жената ромка и застапување на жени-

те во институциите на системот, советување и едукаци-
ја за продолжување на образованието, остварување на 
загарантираните права и слободи со уставот и нивни 
рамки на правата на жената, почитување на етничките 
норми хуманост, солидарност и заемна толеранција и 
едукација на нивна променливост од страна на младата 
генерација во секојдневниот живот, социјална и здрав-
ствена едукација на жената со акцент на нејзината уло-
га во биолошката репродукција, развивање на здрав-
ствената свест и култура и ефикасност на здравствена-
та превенција и заштита, негување на културните тра-
диции и обичаи на жената ромка и соработка со други-
те сродни здруженија во општината и во земјата. 
Од Основниот суд во Дебар, Згф. бр. 5/03.    (24457) 

___________ 
 
Основниот суд во Дебар, со решение Згф. бр. 3/03 

од 20.06.2003 година, во судскиот регистар на здруже-
нијата на граѓани го запиша основањето на здружение-
то на студенти �С.М.О.� со седиште во Дебар. 
Целта на основањето на здружението е залагање и 

работа на подобрување на студентскиот стандард на 
студентите од оваа општина и остварување на услови 
за подобар живот, организирање на културен забавен 
живот, создавање на услови заради вклучување на сту-
дентската младина во сите активности на општеството 
и создавање на услови за нивно вработување, учество 
на сите активности во образованието, културата и пре-
земање на активности од социјален и економски кара-
ктер и соработка со сите сродни здруженија како во оп-
штината така и во земјата. 
Од Основниот суд во Дебар, Згф. бр. 3/03.    (24458) 

_______________________________________________ 
 

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

решение  II. Ст. бр. 456/03 донесено на 23.07.2003 година, 
е отворена стечајна постапка над  должникот Друштво за 
производство, трговија и услуги СИСТИНА Јоол ДООЕЛ 
Скопје, со седиште на бул. �Кеј 13-сти Ноември� бр. 3/2, 
со жиро сметка бр. 370011100016160 при Еуростандард 
банка АД Скопје, запишан во судскиот регистар во ре-
гистарска влошка бр. 02026340?-8-03-000. 
За стечаен судија се определува Зорица Илиовска 

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

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

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

права на подвижни предмети и правата на должникот, 
како и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижностите на должникот што не се запишани во јав-
ните книги (катастарот) во рок од 15 дена да ги прија-
ват своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 
Се закажува рочиште  на собир на доверители за 

испитување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на собрание на доверители на кое врз основа 
на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе 
одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (изве-
штајно рочиште) на 15.10.2003 година во 8,30 часот во 
соба бр. 72 во зградата на Апелациониот суд во Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (24301) 

___________ 
 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 182/03 од 11.09.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над Друштвото за трговија и услуги ПР-
ВИ ФИТ Петар и др. ДОО увоз-извоз Куманово, ул. 
�Доктор Рибар� бр. 46, со жиро сметка 510-156-29 при 
КИБ БАНКА АД Куманово и број на регистарска влошка 
02006143?-3-01-000 и Трег. бр. 4365/98 од 07.12.1998 го-
дина на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
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Со истото решение согласно член 64 од ЗС е заклу-

чена стечајната постапка. 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

ше од трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - 
Скопје. 
Извод од решението да се објави во �Службен вес-

ник на РМ� и на огласната табла во судот. 
Од Основниот суд во Куманово                      (24296) 

___________ 
 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
ние Ст. бр. 176/03 од 11.09.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над Друштвото за производство, трго-
вија и услуги БЕРЛИН 2003 ДООЕЛ увоз-извоз с. Лип-
ково, Куманово, со жиро сметка 510-3499-88 при КИБ 
БАНКА АД Куманово и број на регистарска влошка 
02050500?-8-03-000 и Трег. бр. 963/03 од 20.03.2003 го-
дина на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Со истото решение согласно член 64 од ЗС е заклу-

чена стечајната постапка. 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

ше од трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - 
Скопје. 
Извод од решението да се објави во �Службен вес-

ник на РМ� и на огласната табла во судот. 
Од Основниот суд во Куманово                      (24297) 

___________ 
 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
ние Ст. бр. 175/03 од 11.09.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над Претпријатието за производство,  
трговија и услуги ДИДИС п.о. експорт-импорт, ул. 
�Киро Фетак� бр. 10, Куманово, со жиро сметка 40900-
60130596 при Агенцијата за работа со блокирани сме-
тки на РМ Скопје и број на регистарска влошка 1-
45192-0-0-0 и Срег. бр. 3474/94 од 07.06.1994 година на 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Со истото решение согласно член 64 од ЗС е заклу-

чена стечајната постапка. 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

ше од трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - 
Скопје. 
Извод од решението да се објави во �Службен вес-

ник на РМ� и на огласната табла во судот. 
Од Основниот суд во Куманово                      (24298) 

___________ 
 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
ние Ст. бр. 183/03 од 11.09.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над Приватната здравствена организа-
ција - ординација по општа стоматологија ОРБИТ ТП 
Зоран Александар Кралевски од Куманово, ул. �11 
Октомври� бр. 55, со жиро сметка 510-2007-05 при 
КИБ БАНКА АД Куманово и број на регистарска вло-
шка 1-69118-0-0-0 и Срег. бр. 1342/97 од 18.03.1997 го-
дина на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Со истото решение согласно член 64 од ЗС е заклу-

чена стечајната постапка. 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

ше од трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - 
Скопје. 
Извод од решението да се објави во �Службен вес-

ник на РМ� и на огласната табла во судот. 
Од Основниот суд во Куманово                      (24299) 

___________ 
 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
ние Ст. бр. 174/03 од 11.09.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над Претпријатието за трговија и соо-
браќај на големо и мало, увоз-извоз ЗОВИ КОМПАНИ 
Ц.О. населба Ајдучка Чешма бр. 233, Куманово, со жи-
ро сметка 40900-601-43229 при Агенцијата за работа со 
блокирани сметки на РМ Скопје и број на регистарска 
влошка 1-64205-0-0-0 и Срег. бр. 9736/95 од 13.09.1995 
година на Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Со истото решение согласно член 64 од ЗС е заклу-
чена стечајната постапка. 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

ше од трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - 
Скопје. 
Извод од решението да се објави во �Службен вес-

ник на РМ� и на огласната табла во судот. 
Од Основниот суд во Куманово                      (24300) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 237/03  од 17.09.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над  должникот Друштво за 
производство и промет на големо и мало ЛЕДА-ПРОМ 
Дафина ДООЕЛ извоз-увоз Скопје,  со седиште на  ул. 
�Коле Канински� бр. 38-б,  со жиро сметка 
200000015450637, на Основниот суд Скопје I - Скопје, 
и истата не се спроведува, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

ше од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - 
Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.             (24326) 

___________ 
 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 56/03 од 05.09.2003 година, е поведена 
претходна постапка заради утврдување на услови за 
отворање на стечајна постапка над должникот ЗЕМЈО-
ДЕЛСКА ЗАДРУГА СЛОГА УМИН ДОЛ Куманово со 
жиро сметка бр. 40900-601-224 при Агенцијата за рабо-
та со блокирани сметки на РМ Скопје и број на реги-
старска влошка 2-8-0-0-0 и Срег. бр. 5740/90 од 
05.03.1991 година на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
За стечаен судија се именува членот на стечајниот 

совет судијата Невена Стојановиќ. 
За привремен стечаен управник се именува Страхил 

Арсовски, ул. �Дичо Петров� бр. 20-А, Скопје моб. тел. 
070 311 533. 
До донесување на одлука по предлогот за отворање 

на стечајна постапка должникот може да располага со 
својот имот само со претходна дозвола на привремени-
от стечаен управник. 
Се запира одредувањето и спроведувањето на присил-

ните извршувања и обезбедување против должникот. 
Се повикуваат сите должници да ги исполнат свои-

те обврски спрема должникот. 
Се забранува исплата од сметка на должникот. 
Ова решение да се објави во �Службен весник на 

РМ� и на огласната табла во судот. 
Од Основниот суд во Куманово                      (24325) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 391/03  од 12.09.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над  должникот Друштво за ус-
луги КАЛЕ ДОО Љубица и други Скопје,  со седиште на  
ул. �Париска Комуна� бр. 21/2-5,  со жиро сметка 40110-
601-420391, на Основниот суд Скопје I - Скопје, и иста-
та не се спроведува, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

ше од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - 
Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.             (24329) 

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

шение I. Ст. бр. 345/03  од 03.07.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над  должникот Друштво за трговија, 
производство, услуги и транспорт �МЕРИГОНА� ДОО 
експорт-импорт - Скопје, со седиште на  ул. �Иво Лола 
Рибар� бр. 72б. лок.1,  со жиро сметка број 30000000032-
3337 кај Комерцијална банка АД -Скопје и регистарска 
влошка број 02042759?-3-03-000, и истата не се спрове-
дува, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од  трговскиот регистар кој го води овој суд. 
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Да се објави оглас на огласната табла во судот и во 

�Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.              (24368) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 278/02 

од 04.09.2003 година, одлучи стечајниот должник АС 
�Фабрика за леани производи� Битола, да се ликвидира 
и задолжен е стечајниот управник Андреа Поповски да 
поведе постапка за впаричување на должниковиот 
имот и намирување на доверителите согласно Законот 
за стечај, откако Собранието на доверители на кое при-
суствуваа претставници на доверителите со јачина на 
глас 90,65%, донесоа одлука за ликвидирање на стечај-
ниот должник. Одлуката на собранието на доверители-
те е донесена со мнозинство на гласови од 86,10% од 
вкупно утврдените побарувања, односно 94,98% од 
присутните доверители со право на глас на собранието 
гласаа за предлогот на стечајниот управник за ликвида-
ција на стечајниот должник, а 4,55% гласаа против 
предлогот, со кое доверителите со мнозинство на гла-
сови одлучија стечајниот должник да се ликвидира.       
Од Основниот суд во Битола.                          (24413) 

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

123/2003 од 09.09.2003 година, отвори стечајна постап-
ка кон должникот Друштво за производство, трговија и 
услуги �Деспина� ЈТД Надежда Стојческа и др. увоз-
извоз Прилеп, со седиште на ул. �Ленин� бр. 87 во 
Прилеп, запишан во регистарска влошка бр. 01006515?-1-
03-000, со решение Трег. бр. 375/99 год. на Основниот 
суд во Битола, со основна дејност ресторани и гостил-
ници (без соби за сместување) со жиро-сметка бр. 
300020000072009 во Комерцијална банка АД Скопје - 
филијала Прилеп. 
Стечајната постапка спрема должникот не се спро-

ведува но се заклучува, поради неликвидност на долж-
никот и негова неможност да ги плати стасаните и ид-
ните обврски. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (24415) 

___________ 
          
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 62/03 од12.09.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Трговско друштво за произ-
водство, угостителство и услуги �Бугацо Д. Т.� на Дра-
ган ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, ул. �М. Раичевиќ� бр. 23, 
со жиро сметка бр. 41500-601-59033 што се води при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки Тетово, запи-
шан при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Срег. бр. 
483/97 од 17.02.1997 година и регистарска влошка бр. 
1-68949-0-0-0. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува и се заклучува, поради немање на имот согласно 
член 64 од ЗС. 
По правосилноста на решението должникот  ќе се 

брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.                          (24416) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица, под Ст. бр. 124/03 од 15.09.2003 година,  е 
отворена стечајна постапка над должникот ДППУ �АТА-
УНО� ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, со жиро сметка бр. 
200-0000131844-26 што се води при Стопанска банка АД 
Скопје, запишано при Основниот суд во Штип под Трег. 
бр. 1923/98 и со број на рег. вл. 03002631?-8-01-000. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва и се заклучува поради немање имот, согласно член 
64. од Законот за стечај. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ�, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (24417) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје И-Скопје објавува дека со 

решение II Ст. бр. 468/02 од 15.09.2002 година, конста-
тира повлекување на предлогот за отворање на  
стечајна постапка, поднесен од доверителот Агенција 
за работа со блокирани сметки на учесниците во 
платниот промет на Република Македонија против 
должникот Друштво за внатрешна и надворешна 
трговија ШИПАД КОМЕРЦ ДОО Скопје. 
Се укинува решението II Ст. бр. 468/02 од 19. 12. 

2002 година на овој суд, со кое против должникот се 
определени мерки за обезбедување и тоа определен е 
привремен стечаен управник кој е задолжен да го заш-
тити и одржува целокупниот подвижен и недвижен 
имот на должникот, како и да испита дали постојат 
причини за отворање на стечајната постапка и какви се 
изгледите за продолжување на должниковиот деловен 
потфат, како и да испита дали од имотот на должникот 
можат да се намират трошоците на постапката. 
Претходната постапка за утврдување на причината 

за отворање на стечајната постапка поведена со реше-
ние II Ст. бр. 468/02 од 22.10.2002 година на овој суд 
по предлог на доверителот Агенција за работа со 
блокирани сметки на учесниците во платниот промет 
на Република Македонија против должникот Друштво 
за внатрешна и надворешна трговија ШИПАД КО-
МЕРЦ ДОО Скопје, со седиште на ул. "Кочо Рацин" 
бр. 14, со жиро сметка 40100-601-116113, се запира.  
Од Основниот суд Скопје I-Скопје.                (24719) 

____________ 
 
Стечајниот совет на Основниот суд во Струга, во 

стечајната постапка кон  ТФ �Стружанка� Струга, сви-
кува Собрание на доверители за ден 29.09.2003 година 
во 12,00 часот во Основниот суд во Струга, сала бр. 1, 
на која ќе се разгледуваат условите за Тендер и објавува-
ње на продажба на ТФ � Стружанка� во стечај, Струга. 
На седницата се повикуваат сите доверители чии 

побарувања се утврдени. 
Од Основниот суд во Струга.                          (24625) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 333/03 од 15.09.2003 се отвора сте-
чајна постапка над должникот Друштво за производс-
тво, посредување и услуги АЛКА - ИМПЕКС Лазар и 
други ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. 
�Кузман Јосифовски Питу� бр. 17, лок. 36, со жиро сме-
тка 250-0000000113-63 и регистарска влошка 02016178?-
3-03-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.            (24431) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 177/03 од 11.09.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник 
Друштво за производство, трговија и услуги МАЛИО 
Осман ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. 
�Фуштанска� бр. 29 и жиро сметка бр. 40110-601-
251171 при Агенцијата за работа со блокирани сметки 
и регистарска влошка бр. 02015430?-8-03-000, при ре-
гистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата 
не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.            (24447) 
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Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 213/03 

од 12.09.2003 година, над Друштвото за производство, 
трговија и услуги Пеовски Петар �РИВАЛ-КОМПА-
НИ� увоз-извоз Битола ДООЕЛ со седиште на ул. �Цар 
Самоил� бр. 90, со бр. на регистарска влошка 
01010980?-8-01-000, и жиро сметка 270-0000002036-84 
во Извозна и Кредитна банка АД Скопје, филијала Би-
тола, со дејност шифра 52.43 трговија на мало со обу-
вки и производи од кожа, се отвора постапка но истата 
не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд во Битола.                          (24448) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 203/03 

од 15.09.2003 година, над Друштвото за консалтинг, 
инженеринг, застапништво, услуги и трговија на голе-
мо и мало МЕГАСОФТ Љупчо Сашо ДОО Битола со 
седиште на ул. �Јорго Костовски� бр. 8, со бр. на реги-
старска влошка 01006311?-3-09-000, и жиро сметка 
270-0000002014-53 во Извозна и Кредитна банка АД 
Скопје, филијала Битола, со дејност шифра 30.02 про-
изводство на сметачки машини и друга опрема за обра-
ботка на податоци, се отвора стечајна постапка, но 
истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд во Битола.                          (24450) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 61/03 од 12.09.2003 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот АД Тек-
стилен комбинат �Новост� од Дебар. 
За стечаен судија се определува Љубе Ѓорѓиески - 

судија на овој суд. 
За стечаен управник се определува лицето Миодраг 

Ѓорѓиевски од Тетово, ул. �Маршал Тито� бр. 15/5, те-
лефон 070-75-66-44. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена по 

објавувањето на огласот во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија� да ги пријават своите побарувања 
кај стечајниот управник. 
Се повикуваат доверителите кои што имаат разлач-

ни права на подвижни предмети и правата на должни-
кот, како и доверителите кои имаат разлачни права над 
недвижностите над должникот во рок од 15 дена да ги 
пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се закажува рочиште на собир на доверителите за 

испитување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на собранието на доверителите на кое врз осно-
ва на извештајот на стечајниот управник доверителите 
ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката, на 
10.10.2003 година во 11 часот, во сала број II на овој суд. 
Овој оглас е истакнат на огласна табла во судот на 

15.09.2003 година. 
Од Основниот суд во Гостивар.                      (24418)  

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 58/03 од 12.09.2003 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Друштво 
за трговија со авто делови, производство и услуги �Си-
ва� Александра ДООЕЛ увоз-извоз од Гостивар и иста-
та не се спроведува поради немање на имот. 
Отворената стечајна постапка над должникот се 

заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар при регистарското одде-
ление на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Гостивар.                      (24440)  

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 70/03 од 05.09.2003 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Друштво 
за трговија, услуги и производство �Елан� Љубица ДО-
ОЕЛ увоз-извоз од Гостивар и истата не се спроведува 
поради немање на имот. 

Отворената стечајна постапка над должникот се 
заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар при регистарското одде-
ление на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Гостивар.                      (24441)  

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 50/03 од 05.09.2003 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Друштво 
за производство, градежништво и трговија �Алди� Му-
бера увоз-извоз ДООЕЛ с. Требиште - Гостиварско и 
истата не се спроведува поради немање на имот. 
Отворената стечајна постапка над должникот се 

заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар при регистарското одде-
ление на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Гостивар.                      (24442)  

___________ 
 
Основниот суд во Штип, постапувајќи во стечајната 

постапка на должникот �Македонска енергетика� АД 
во стечај - Штип, Ст. бр. 8/2000, стечајниот совет ги из-
вестува доверителите на должникот дека на 6.10.2003 
година во 10 часот ќе се одржи седница на собрание на 
доверители заради утврдување на услови за продажба 
на недвижниот имот на должникот - усвојување упат-
ство за тендер. 
Од Основниот суд во Штип.                            (24438) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 65/03 од 17.09.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Трговско друштво за транс-
порт и трговија на големо и мало ЕНЕРЏИ БАТТ ДОО 
увоз-извоз Кочани, ул. �4-ти Јули� бр. 18, со жиро сме-
тка бр. 300-0500000453-81, при Комерцијална банка 
АД - Скопје. 
Отворената стечајна постапка над должникот се 

заклучува затоа што друштвото не располага со имот 
доволен да ги покрие трошоците по постапката. 
По правосилноста на ова решение, должникот да се 

брише од трговскиот регистар при Основниот суд во 
Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (24439) 

_______________________________________________ 
 

Л И К В И Д А Ц И И 
 
Основниот суд Скопје I Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд II. Л. бр. 304/02 од 01.09.2003 годи-
на, е завршена ликвидација над Претпријатието за тр-
говија на големо и мало увоз-извоз МС ДОО Тетово. 
Се брише од судскиот регистар Претпријатието за 

трговија на големо и мало увоз-извоз МС ДОО Тетово, 
со седиште на ул. �Димо Гавроски Кара� бр. 22 и жиро 
сметка 540 0000000 211 13 кај Тетовска банка АД Тето-
во, запишан во судскиот регистар со регистарска вло-
шка бр. 1-52813-0-0-0. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (24410) 

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

бр. 1970/2003 од 06.08.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02031681?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар запишувањето на ликвидатор и престанок со 
работа на Друштвото за трговија и услуги ТЕМПОРА 
Весна ДООЕЛ Скопје ДТЦ Мавровка, ламела Ц 2/14, 
Скопје. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на Друштво за трговија и услуги ТЕМПОРА Весна ДО-
ОЕЛ Скопје ДТЦ Мавровка, ламела Ц 2/14, Скопје. 

  Од Основниот суд Скопје I - Скопје.            (24223) 
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Основниот суд во Штип со решение Л. бр. 98/03 од 

17.09.2003 година, отвори ликвидациона постапка над 
Претпријатието за производство и трговија на големо и 
мало, увоз-извоз ПЕКОМ - Пробиштип, ул. �Илинден-
ска� бр. 13, со жиро сметка бр. 41401-601-18582, при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки - одделение 
во Пробиштип. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води кај Основниот 
суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (24451) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип со решение Л. бр. 90/03 од 

17.09.2003 година, отвори ликвидациона постапка над 
Претпријатието за промет и услуги увоз-извоз СОНА-
ТА п.о. Штип, ул. �Вера Циривири� бр. 6/6 - Штип со 
жиро сметка бр. 41400-601-27856, при Агенцијата за 
работа со блокирани сметки - одделение во Штип. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води кај Основниот 
суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (24453) 

_______________________________________________ 
 

Н О Т А Р С К И   О Г Л А С И 
 

Се продава земјоделско земјиште, сопственост на 
Дачиќ Феко, Дачиќ Гулсима, Дачиќ Хабибе и Дачиќ Ју-
суф, заведено во Поседовен лист бр. 5, за КО Батинци и 
тоа: КП 621, план 4, скица 12, во м.в. �Љубош�, култура 
двор во површина од 374 м2 и КП 621, план 4, скица 12, 
во м.в. �Љубош�, култура под објект во површина од 
120 м2, предметната недвижност се продава за вкупна 
купопродажна цена од 100 денари по метар квадратен. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите и други лица што имаат првенс-
твено право на купување и лица чие земјиште граничи 
со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од де-
нот на објавувањето на огласот во  �Службен весник на 
Р. Македонија� , писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се испраќаат 

до нотарот Хакија Чоловиќ, ул. �Ниџе Планина� бр. 16, 
Скопје.                                                                      (24445) 

___________ 
 

Над недвижен имот сопственост на Македонска 
банка АД Скопје: деловен простор во Скопје на ул. �Н. 
Наумовски Борче� бб, зграда 1 влез 1 кат 1, седумнае-
сетсобен во површина од 385 м2, зграда 1 влез 1 кат 2 
четиринаесетсобен во површина од 381 м2, зграда 1 
влез 1 кат 3 тринаесетсобен во површина од 385 м2, 
зграда 1 влез 1 мансарда дванаесетсобна во површина 
од 357 м2, зграда 1 влез 1 подрум деветособен во повр-
шина од 756 м2, зграда 1 влез 1 подрум влез 1 бр. 1 пе-
тособен во површина од 756 м2, зграда 1 влез 1 призем-
је седмособен 372 м2 на КП 11998/4 за КО Центар 1 
според Имотен лист бр. 45301 издаден од ДЗГР ката-
стар Скопје, заснован е залог - хипотека со Договор за 
хипотека ОДУ бр. 294/03 од 17.09.2003 кај нотарот По-
повски Слободан во Скопје во корист на заложниот до-
верител ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД Скопје, за обез-
бедување на рамковен кредит во износ од 150.000.000,00 
денари, кои произлегуваат од Договорот за рамковен 
кредит 01-2234 од 17.09.2003.                                (24349) 

___________ 
 
Над подвижните предмети-ПВМ, четири, сите мар-

ка Сеат, тип Кордоба, сопственост на ТДПУ ЕКСИМ-
ПО МЕРКУР - Тетово во Централниот заложен реги-
стар под бр. 10220030000199 е заснован залог со Дого-
вор за регистриран залог на подвижни предмети со 
својство на извршна исправа заверен кај нотарот Иво 

Серафимовски од Тетово, под ОДУ бр. 399/03 од 
12.09.2003 година во корист на заложниот доверител 
ПРО БИЗНИС Банка АД Скопје заради обезбедување 
на негово парично побарување во износ од 40.000 ЕУ-
РА во денарска противвредност на средниот курс на 
НБРМ на денот на исплата. 
Предметните возила подробно се опишани во сами-

от горенаведен нотарски акт ОДУ 399/03.           (24406) 
___________ 

 
Врз основа на приватна исправа - Договор за залог на 

недвижен имот со својство на извршна исправа потврден 
од нотарот Нове Костовски од Скопје под ОДУ бр. 329/03 
од 18.08.2003 година, заложниот должник Трговското 
друштво за производство и трговија СЛОВИН ЈУГОКО-
КТА АД Скопје, со седиште на ул. �Шарпланинска� бб, 
МБ 4052676, има заложено свој недвижен имот подробно 
опишан во потврдената приватна исправа, во полза на за-
ложниот доверител Комерцијална банка АД Скопје, кој 
залог е регистриран во јавната книга што се води при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје.          (24407) 

___________ 
 
Над недвижен имот сопственост на Јавното трговско 

друштво за производство, трговија и услуги ВИГОР-
ТРЕЈД Јанков Миле и др. ЈТД Кочани кој се наоѓа во КО 
Кочани: деловен простор на КП бр. 12214, зграда 1 влез 
54, сутерен со површина 118 м2, во м.в. �М. Тито� блок 
Б, заведен во Имотен лист бр. 13449 за КО Кочани е зас-
нован залог со Договор за залог на недвижен имот заве-
рен кај нотарот Менче Златковска од Кочани, под ОДУ 
бр. 170/03 од 12.09.2003 година во корист на заложниот 
доверител Комерцијално Инвестициона Банка АД Кума-
ново, за обезбедување на парично побарување во износ 
од 2.000.000,00 (двамилиони денари).                     (24408) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за регистриран залог врз 

подвижни предмети со сила на извршна исправа потвр-
ден под ОДУ 180/03 од 12.09.2003 година од нотарот 
Нада Прчкова - Гевгелија склучен помеѓу Комерцијал-
на банка АД Скопје како заложен доверител и Друш-
твото за транспорт, трговија и услуги КАРГО ПРЕВОЗ 
СПЕДИТИОН ДОО увоз-извоз Валандово со седиште 
во Валандово на ул. �Димитар Гунов� бр. 26, с. Јосифо-
во Валандово со ДБС 5519128 како должник-заложен 
должник засновано е заложно право-регистриран залог 
од прв ред врз подвижни предмети сопственост на долж-
никот-заложниот должник, кое заложно право е заведено 
под единствен идентификационен бр. 11520030000081 од 
15.09.2003 година во Централниот регистар-регистар за 
подвижни предмети и права Скопје.                       (24409) 

___________ 
 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-

ште, на сите субјекти со право на првенствено купува-
ње, Боцевски Тодорче и Боцевски Велимир двајцата од 
Скопје, сопственици на по 1/4 (една идеална четврти-
на) од земјоделско земјиште - шума КП бр. 1137, план 
2, скица 8, место викано �Дрма�, класа 4, со површина 
од 640 м2, на КО Блаце Петровец, и пасиште КП бр. 
1138, план 2, скица 8, место викано �Дрма�, класа 4, со 
површина од 270 м2, заведен во ПЛ бр. 62 на КО Блаце 
Петровец, го нудат на продажба својот идеален дел за 
вкупна цена од 60.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твеници и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија�, писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата. Во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавата за прифаќање на понудата да се достави до 

нотарот Пулејкова Зорица, ул. �Кузман Јосифовски 
Питу� бр. 15, Скопје.                                              (24292) 
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М А Л И  О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважечки следните 

документи:  
Пасош бр. 703779/95 издаден од СВР-Скопје на име 
Суејла Абдиу, ул. "397" бр. 3, Скопје.          (24430) 
Пасош бр. 836702/96 издаден од СВР-Скопје на име 
Аница Ќуиќ, ул. "П. Ѓеоргиев" бр. 115, Скопје. 
Пасош бр. 1189948 издаден од СВР-Гостивар на име 
Адеми Ади, с. Форино, Гостивар.           (24434) 
Пасош бр. 1484637 издаден од СВР-Гостивар на име 
Назлије Елмази, ул. "Б. Вељановски" бр. 80, Гостивар. 
Пасош бр. 1812456/03 издаден од СВР-Куманово на 
име Енвер Исени, ул. "К. Антевски" бр. 6, Куманово.                                                                        Работна книшка на име Маја Крстиќ,Скопје.   (24425) Пасош бр. 1182503 издаден од СВР-Струмица на име 
Ѓоргева Софче, ул. "Моински пат" бб, Гевгелија.                                                                     

   
Работна книшка на име Феми Јонузи, с. Студеничани, 
Скопје.                                                          (24435) Пасош бр. 1182502 издаден од СВР-Струмица на име 

Ѓоргева Сузана, ул. "Моински пат" бб, Гевгелија.           
Пасош бр. 1598387 издаден од СВР-Скопје на име 
Томовски Небојша, ул."Атинска" бр.1/3-17, Скопје. 

                                                      Работна книшка на име Велјаноска Лидија, Скопје.                                

Пасош бр. 1598388 издаден од СВР-Скопје на име 
Томовска Радмила, ул. "Атинска" бр 1/3-17, Скопје. 
Пасош бр. 1516053 издаден од СВР-Скопје на име 
Томовска Марија, ул. "Атинска" бр. 1/3-17, Скопје. 
Пасош бр. 1513005 издаден од СВР-Скопје на име 
Бектеши Ваиде, ул. "Д. Трајко" бр.62, Скопје. 
Пасош бр. 0619132 на име Милошески Пецо, с. М. 
Коњари, Прилеп.                                        (24513) 
Пасош бр. 1220844 на име Сула Шемши, с. Бериково, 
Кичево.                                                        (24515) 
Пасош бр. 1463793 на име Мехмеди Алмедија, 
Гостивар.                                                    (24517) 
Пасош бр. 0498251 на име Карајанова Борка, ул. "Р. 
Жинзифов" бр. 21, Гевгелија.                      (24521) 
Пасош бр. 89738/03 издаден од СВР-Тетово на име 
Миниќ Силвана, ул. "А. Ристевски" бр. 29, Тетово. 
Пасош бр. 1416075 издаден од СВР-Скопје на име 
Спировска Симона, ул. "Ѓ. Ѓаковиќ" бр. 50, Скопје. 
Пасош бр. 1604572/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Џеваир Мамути, с. Арачиново, Скопје.                (24558) 
Пасош бр. 1376424 издаден од СВР-Скопје на име  
Сидовски Илчо, ул.  "Ј. Сандански" бр. 98/3-6, Скопје. 
Пасош бр. 1808643 издаден од СВР-Скопје на име 
Лековиќ Сенат, ул. "Драчевска" бр.22,Скопје.    (24595) 
Пасош бр. 151740 издаден од СВР-Велес на име 
Стојанова Снежанка, ул. "9-ти Ноември" бр. 3, Велес. 
Пасош бр. 1498005 на име Билјана Стојкова, ул. 
"Страшо Пинџур" бр. 31/10, Виница.       (24598) 
Пасош бр.1876470 издаден од СВР-Скопје на име 
Јанкуловски Добре, ул. "Демир Трајко" бр.24-а, Скопје. 
Пасош бр. 1659492 на име Елезоски Шефкет, с. Ли-
сичани, Кичево.                                      (24607) 
Пасош бр. 1561824 на име Алиевиќ Џенгис, ул. "М. 
Тито" бр. 6, Кичево.                                     (24608) 
Пасош бр. 1412676 на име Алиевиќ Сенат, ул. "М. 
Тито" бр. 6, Кичево.                                     (24609) 
Пасош бр. 1801138 на име Алиевиќ Исмет, ул. "М. 
Тито" бр. 6, Кичево.                                     (24611) 
Пасош бр. 1493821 на име Алиевиќ Фатуша, ул. "М. 
Тито" бр. 146, Кичево.                         (24613) 
Пасош бр. 1752127 на име Алиевиќ Сара, ул. "М. 
Тито" бр. 146, Кичево.                                     (24614) 
Пасош бр. 1838965 на име Ичев Никола, ул. "26-ти 
Април" бр. 9, Гевгелија.                         (24634) 
Пасош бр. 1838964 на име Аврамова Стојанка, ул. 

"Солунска" бр. 13, Гевгелија.                      (24636) 
Пасош бр. 1460063 издаден од СВР-Гостивар на име 
Рамадани Нехат., с. Градец, Гостивар.          (24659) 
Пасош бр. 789797 издаден од СВР-Скопје на име 
Зоран Митрушевски, ул. "Р. Жинзифов" бр. 52/03, 
Скопје.                                                                    (24753) 
Пасош бр. 1153140 на име Дука Леонад, Дебар. 
Чекови од тековна сметка бр. 14864952 со бр. 73699 и 
бр.73700 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Герамитчиевски Тале, Прилеп.           (24531) 

Чек од тековна сметка бр. 12641593 со бр. 0008000-
773067 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Зоран Трајковски, Скопје.             (24552) 
Чекови од тековна сметка бр. 4664215 од бр. 5862347  
до бр. 5862361 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Арсовски  Ѓорѓи, Скопје.        (24553) 
Чекови од тековна сметка бр. 357917 од бр 6398422 
до бр. 6398425, од бр. 6477258 до бр. 6477261, од бр. 
1782280  до  бр. 782283 и бр. 6225351, 6225352, 622-
5353 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Стоичко Илијески, Скопје.            (24583) 
Работна книшка на име В' чков Златко, Скопје. 
Работна книшка на име Ирена Спировска, Скопје.                                

Работна книшка на име Стоимов Игор, Скопје. 

Работна книшка на име Стојановска Снежана, 
Скопје.                                                                   (24446) 
Работна книшка на име Соња Јакимовска, Скопје. 
Работна книшка на име Ерѓуле Реџеповска, Битола. 
Работна книшка на име Елмази Бесник, с. Равен, 
Гостивар.                                                    (24524) 
Работна книшка на име Стојанова Милена, н. "Тунел" 
бр. 10-1/4, Велес.                         (24534) 
Работна книшка на име Стефаноска Славка, ул. 

"Београдска" бр. 30, Прилеп.                      (24535) 
Работна книшка на име Рашид Муса,Охрид.    (24539) 
Работна книшка на име Авни Таири,Тетово.    (24543) 
Работна книшка на име Самет Мамути, ул. "Ј. 
Илиевски" бр. 43, Куманово.                      (24544) 
Работна книшка на име Иванчо Димитров, Кочани.                                
Работна книшка на име Стојков Бранко, Кочани. 
Работна книшка на име Берат Вахид,Скопје.  (24554) 
Работна книшка на име Заровска Маја, Скопје. 
Работна книшка на име Кенкова Силвана, ул. "И. 
Милутиновиќ" бр. 49, Битола.                      (24560) 
Работна книшка на име Шабани Исен, с. Слупчане, 
Куманово.                                                     (24561) 
Работна книшка на име Митровски Штејро, с. 
Доброшане, Куманово.                                     (24562) 
Работна книшка на име Велков Горан, Делчево. 
Работна книшка на име Кичуков Атанас, ул. "Г. 
Делчев" бр. 8, Гевгелија.                          (24567) 
Работна книшка на име Цветкова Славица, ул. "Прва 
Комуна" бр. 1/10, Велес.                          (24572) 
Работна книшка на име Стеваноска Анета, ул. 

"Војводинска" бр. 77/20, Прилеп.           (24580) 
Работна книшка на име Роде Сенад, с. Дебреште, 
Прилеп.                                                        (24585) 
Работна книшка издадена од Приштина на име 
Исљам  Хаџи - Асан, Скопје.                      (24586) 
Работна книшка на име Демироска Џавиде, Охрид.                                
Работна книшка на име Маркоски Никола, с. Лес-
коец, Охрид.                                                    (24602) 
Работна книшка на име Атанасов Зоран, Струмица. 
Работна книшка на име Велевски Атанас, Скопје. 
Работна книшка на име Јовчевски Даниел, Куманово. 
Работна книшка на име Ивчева Дивна., Скопје. 
Работна книшка на име Крстиќ Јасминка, Скопје. 
Воена книшка на име Гафур Усеиновски, с. Жабени, 
Битола.                                                         (24548) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Кочо 
Рацин"-Скопје на име Спирковски Бојан, Скопје.                                
Свидетелство на име Фидан Имери, Гостивар. 
Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Сашко 
Николовски, Ресен.                                     (24526) 
Свидетелства од 7 и 8 одделение на име Латифи 
Адем, Куманово.                                       (24527) 
Свидетелство од 8 одделение на име Шенаси Зенуни, 
Куманово.                                                     (24528) 
Свидетелство на име Едмонд Заку, Струга.      (24529) 
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Свидетелство од 4 година издадено од ДСМ "Перо 
Наков"-Куманово на име Османова Ѓилхане, 
Куманово.                                                     (24530) 
Свидетелство на име Сељам Арифи, Велес.     (24533) 
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година и диплома на име 
Иваноски Александар, ул. "К. Крстески" бр. 36, 
Прилеп.                                                          (24537) 
Свидетелство на име Бујар Алију, Тетово.       (24541) 
Свидетелство на име Шефи Алии, Тетово.       (24542) 
Свидетелство од 1 година на име Миовиш Бранимир, 
Кочани.                                                      (24547) 
Свидетелство на име Сања Лазравска, Куманово. 
Свидетелство за стручно оспособување издадено од 

"Искра"-Штип на име Арсов Коле, с. Дорфулија, Св. 
Николе.                                                       (24550) 
Свидетелство од 7 одделение на име Имер Зеќири, 
Куманово.                                                    (24564) 
Свидетелство од 8 одделение на име Ивановска Да-
ниела, Делчево.                                         (24566) 
Свидетелство на име Ноколовска Зорица, Куманово. 
Свидетелство на име Пупаловиќ Рамо, Прилеп. 
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година на име Тодороски 
Блаже, Прилеп.                                       (24582) 
Свидетелство од 5 одделение на име Едлир Винца, 
Струга.                                                     (24587) 
Свидетелство од 8 одделение на име Муштеба Винца, 
Струга.                                                       (24588) 
Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение на име Џелал 
Истрефи Шеј, Струга.                                     (24590) 
Свидетелство од 8 одделение на име Фердија Жута, 
Струга.                                                       (24592) 
Свидетелство од 6 одделение на име Фаредин 
Џемаили, Тетово.                                          (24603) 
Свидетелство на име Арта Ука, Гостивар.        (24604) 
Индекс бр. 1730 издаден од Педагошки факултет - 
Скопје на име Кипријановска Ивана, Куманово. 
Индекс бр. 35638 издаден од Правен факултет-Скопје 
на име Медарска Ана, Скопје.         (24429) 
Индекс бр. 41248 издаден од Економски факултет -
Скопје на име Атанасовска Ивана, Скопје.          (24459) 
Индекс бр. 515 издаден од Педагошки факултет 
Скопје на име Османи Шерифе, Скопје.       (24569) 
Диплома за положен завршен испит издадена од ПСУ 

"Јахија Кемал" на име Реџепагиќ Ервин, Скопје.   
Диплома за завршено средно образование издадена 
од ЕМУЦ "Никола Тесла"-Скопје на име Петровски 
Трпе, Скопје.                                          (24443) 
Диплома на име Колашинац Муарем, с. Лажани, 
Прилеп.                                                       (24538) 
Диплома за завршено средно образование на име 
Петровска Даниела, ул. "Првомајска" бр. 3, Св. Николе. 
Диплома на име Тренкоска Јасмина, ул. "Б. Кидриќ" 
бр. 112, Битола.                                          (24584) 
Диплома завршено средно образование гимназија 
економски смер издадена од УЦСО "Јосип Броз Тито"-
Ресен на име Ипчевска Белкас,Ресен.                  ( 24605) 
Здравствена легитимација на име Зафирова Стојка, 
Велес.                                                      (24575) 
Здравствена легитимација на име Јовевска Елеонора, 
Велес.                                                      (24577) 
Даночна картичка бр. 4030991225200 издадена од 
Управа за јавни приходи - Скопје на име Мак - би, 
Скопје.                                                                    (24437) 
Дипломатска картица бр. 359/2002 издадена од Ми-
нистерство за надворешни работи - Скопје на име 
Андржеј Шидлик, Скопје.                         (24433) 
_______________________________________________ 

 
Тетекс АД - Тетово како единствен содружник во 

Трговското друштво за производство и пласман на тех-
нички гасови ТЕГАС ТЦМ Тетекс ДООЕЛ - Тетово и 
Трговското друштво за трговија со нафта и нафтени де-
ривати ТЕТЕКС ПЕТРОЛ ТЦМ Тетекс ДООЕЛ Тетово, 
на 26.08.2003 година, ја донесе следната 

И З М Е Н А 
НА ПЛАН ЗА ПРИПОЈУВАЊЕ НА ДРУШТВО КОН 

ДРУГО ДРУШТВО  
Тетекс АД - Тетово, како единствен содружник, доне-

се План за припојување на Трговското друштво за произ-
водство и пласман на технички гасови ТЕГАС ТЦМ Те-
текс - ДООЕЛ - Тетово кон Трговското друштво за трго-
вија со нафта и нафтени деривати ТЕТЕКС ПЕТРОЛ 
ТЦМ Тетекс ДООЕЛ - Тетово, кој беше објавен во 
�Службен весник на Република Македонија� бр. 20/2003). 
Врз основа на поднесениот План за припојување, Ос-

новниот суд Скопје I - Скопје со решение п. Трег. бр. 
2103/2003 изврши упис на Планот за припојување на Тр-
говското друштво за трговија со нафта и нафтени дери-
вати ТЕТЕКС ПЕТРОЛ ТЦМ Тетекс ДООЕЛ Тетово. 
Со решение П. трег. бр. 2990/2003 од 21.08.2003 годи-

на на Основниот суд Скопје I - Скопје е извршена проме-
на на називот на Трговското друштво за трговија со нафта 
и нафтени деривати ТЕТЕКС ПЕТРОЛ ТЦМ Тетекс ДО-
ОЕЛ - Тетово во Трговско друштво за трговија со нафта и 
нафтени деривати ПЕТРОЛГАС ДООЕЛ - Тетово. 
Согласно наведеното решение се врши измена на 

Планот за припојување во делот на називот на друш-
твото и на сите места наместо Трговско друштво за тр-
говија со нафта и нафтени деривати ТЕТЕКС ПЕТРОЛ 
ТЦМ Тетекс ДООЕЛ - Тетово треба да стои Трговско 
друштво за трговија со нафта и нафтени деривати ПЕТ-
РОЛГАС ДООЕЛ - Тетово. 
Останатите одредби од Планот за припојување 

остануваат во важност. 
Измената на Планот за припојување да се достави 

до регистарскиот суд - Основен суд Скопје I - Скопје и 
истиот да се објави во едно од јавните гласила. 

                                                        Тетекс АД - Тетово 
_______________________________________________ 
 

Ј А В Н И   П О В И Ц И  
Врз основа на член 17 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Министерството 
за одбрана на Република Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК ПО ВТОР ПАТ БР. 16/3-27/34  

I. Предмет на набавка: 
Готови лекови, завоен материјал, лабораториски са-

дови и амбалажа и СнМС од гума и пластика, по вид и 
количина наведени во Прилог бр. 1 и 2 на овој повик. 
Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 

учество на сите правни и физички лица регистрирани 
за дејноста во согласност со набавката, а ќе се  спрове-
дува во согласност со Законот за јавни набавки, со јав-
но отворање на понудите. 
Прилогот бр. 1 и 2 може да се подигне во Мини-

стерството за одбрана на РМ, бул. �Јане Сандански� 
бр. 12, Скопје, ламела 1, соба бр. 2, во работен ден од 
13,00 до 15,00 часот. 
Набавката е делива.  
 
II. Понудата треба да содржи: 
1. Име, адреса и седиште на понудувачот; 
2. Цени, во денари за наведените видови средства 

во списокот, франко краен корисник, без царини, без 
пресметан данок на додадена вредност; 

3. Начин и услови на плаќање; 
4. Рок на испорака;  
5. Квалитет на понудените средства (производител, 

потекло, сертификат за квалитет); 
6. Рок на употреба најмалку 1 (една) година; 
7. Сите понудени готови лекови да имаат Одобре-

ние за ставање во промет согласно член 6 од Законот за 
лековите, помошните лековити средства и медицински 
помагала. Одобренијата за ставање во промет кои не се 
објавени во �Службен весник на РМ� да се достават во 
копија во прилог на понудата; 

8. Рок на важност на понудата. 
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III. Со понудата потребно е да се достави докумен-
тација согласно член 24, 25 и 26 од Законот за јавни на-
бавки (оригинал или заверена копија од нотар) и тоа: 

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

- документ за бонитет издаден од Централниот ре-
гистар, 

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

- доказ-извод од судска евиденција дека не е отворе-
на постапка за стечај или е во процес на ликвидација и 

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

- доказ за техничка способност на понудувачот 
(список на извршени испораки во последните 3 години, 
вклучени стручни лица). 
Бараната документација не смее да биде постара од 

6 (шест) месеци.  
 
IV. Критериумите за избор на најповолен понуду-

вач се утврдени согласно член 27, став 1, алинеја втора 
од Законот за јавни набавки и тоа: цена 60 бода, квали-
тет 30 бода, начин на плаќање 5 бода и рок на испорака 
5 бода. 

 
V. Доставување на понудата. 
1. Понудата со назнака за Отворен повик бр. 16/3-

27/34 во еден оригинален примерок, потпишана од од-
говорното лице на понудувачот и придружната доку-
ментација од глава III  треба да бидат уредно доставени 
согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки,  
по пошта или во архива на адреса: Министерство за од-
брана на РМ, бул. �Јане Сандански� бр. 12 или со пре-
давање на Комисијата на самото јавно отворање. 

2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

3. Претставниците на понудувачите на денот на јав-
ното отворање на понудите потребно е на Комисијата 
да и предадат писмено овластување од понудувачот за 
нивно учество на јавното отворање. 

 
VI. Рок за доставување на понудата. 
1. Отворениот повик трае 15 дена од денот на обја-

вувањето во дневниот печат и �Службен весник на 
РМ�, а јавното отворање на понудите, во присуство на 
понудувачите ќе се одржи на ден 22.10.2003 година во 
12,00 часот, во просториите на Министерството за од-
брана на РМ, бул. �Јане Сандански� бр. 12, Скопје. 

2.  Понудите кои не се доставени во утврдениот рок 
и кои не ги содржат бараните податоци и документаци-
ја од овој повик, согласно со одредбите од Законот за 
јавни набавки нема да се разгледуваат. 

3. Дополнителни појаснувања можете да добиете на 
телефон 02/246 02 16.   

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 15 став 1 алинеја 2, член 16, 

член 35, 36, 37, 38, 39 и 40 од Законот за јавни набавки 
(пречистен текст), (�Службен весник на РМ� бр. 
21/2000), Комисијата за јавни набавки на Министерс-
твото за внатрешни работи на Република Македонија, 
објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 1/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТКВАЛИ-
ФИКАЦИЈА (ПРВА ФАЗА-ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) 

 
I.OПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на ограничениот повик е Мини-

стерството за внатрешни работи на Република Македо-
нија, со седиште во Скопје, ул. �Димче Мирчев� бб. 

1.2. Предмет на овој ограничен повик е прибирање 
на техничка документација од понудувачи заради прет-
квалификација на понудувачите, (прва фаза-фаза на 
претквалификација), како можни носители на следната 
набавка:  

- вршење на услуги за одржување на хигиена во ра-
ботните простории на Министерството за внатрешни 
работи, во вкупна површина од 135.000м2. 

1.3. Набавката ќе се извршува во Скопје, за потре-
бите на МВР, СВР Скопје и подрачните организациони 
единици на територијата на Република Македонија. 
Услугите треба да се извршуваат според пропишаните 
стандарди или меѓународните стандарди прифатени во 
Република Македонија. 

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен и право на 
учество имаат сите правни и физички лица кои се реги-
стрирани за вршење на ваква дејност. 

1.5. Постапката на повикот се спроведува согласно 
Законот за јавни набавки. 

 
II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1.6. Министерството за внатрешни работи на Ре-

публика Македонија има потреба од претквалификаци-
ја на понудувачи, без присуство на нивни претставни-
ци, заради утврдување на нивната способност преку 
документација за извршување на предметната набавка. 

1.7. Од понудувачите кои ќе се квалификуваат ќе се 
побара да достават понуда за извршување на предмет-
нат  набавка. а

 
III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1.8. Заинтересираните понудувачи, кон пријавата за 

поднесување на понуда, треба да достават документа-
ција за оценка дали:  

- имаат потребен техничко-технолошки бонитет;  
- имаат економско-финансиски бонитет;  
- имаат потврда од Управата за јавни приходи за 

платени даноци, придонеси и други јавни давачки;  
- имаат расположива опрема и други физички капа-

цитети потребни за реализирање на набавката;  
- имаат менаџерска способност;  
- имаат искуство и стручен кадар за извршување на 

набавката;  
- имаат потврда од надлежен суд дека не е отворена 

постапка за стечај или ликвидација;  
- нема правосилна пресуда со која е изречена мерка 

за безбедност-забрана на вршење на дејноста и 
- имаат документ за регистрација за вршење на нив-

ната дејност. 
1.9. Исполнување на условите од точка 3.1. на овој 

повик се докажува со документи и податоци кои се 
приложуваат кон пријавата за понуда. 

1.10. Документите од точка 3.1. од овој повик треба 
да бидат во оригинал или во фотокопие заверено кај 
нотар и не треба да бидат постари од 6 месеци, освен 
документот за регистрација на дејноста, кој може да 
биде во фотокопија. 

 1.11. Документите кои не ги содржат бараните по-
датоци се сметаат за нецелосни и нема да се земат во 
предвид при разгледувањето, а понудувачите за кои ќе 
се оцени дека доставените документи во врска со прет-
квалификацијата се лажни, неточни или некомплетни 
ќе бидат исклучени. 

1.12. Документите на странските понудувачи треба 
да бидат преведени на македонски јазик од овластен 
судски преведувач и да бидат заверени од нотар. 

1.13. Понудувачите со документацијата треба да 
поднесат неотповиклива изјава дека ќе ги преземат си-
те 167 вработени кои се распоредени на извршување 
работи и работни задачи за вршење на услугите пред-
мет на овој повик и со истите да засноваат работен од-
нос на неопределено време без огласување на работни-
те места, во рок од најмалку 10 години со плата и надо-
местоци во износ кој не може да биде помал од оној 
пред преземањето. 
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IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1.14. Документацијата и другите податоци се доста-

вуваат во затворен коверт, кој на горниот лев агол треба 
да носи ознака �НЕ ОТВОРАЈ� како и бројот на овој ја-
вен повик. Ковертот не треба да содржи никаква ознака 
од која би можел да се идентификува понудувачот. 

1.15. Документацијата се доставува на адреса: Ми-
нистерство за внатрешни работи на Република Македо-
нија, ул. �Димче Мирчев� бб, Скопје, преку пошта или 
преку архивата на Министерството. 

1.16. Рокот за прием на документацијата е 10 дена, 
сметано од денот на објавувањето на овој јавен повик. 
Сите дополнителни појаснувања може да се добијат 

во Министерството за внатрешни работи на телефон 
3112 141.  

Комисија за јавни набавки 
__________ 

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

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комиси-
јата за јавни набавки на Министерството за внатрешни 
работи, објавува 

 
ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 61/2003 

 
I.OПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач: Министерство за внатрешни работи 

на Република Македонија, ул. �Димче Мирчев� бб, 
1000 Скопје. 

2.Предмет на набавката: противпожарна опрема за 
потребите на Секторот за заштита од пожари, експло-
зии и опасни материи-по спецификација. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое правно или 

физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност 
со набавката. На повикот може да се јави и група на 
понудувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 18 од Законот за јавни набавки (�Службен 
весник на РМ� бр. 21/2002). 

 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
1. Назив на понудувачот односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена во денари (посебно иска-

жан данок на додадена вредност и други давачки кон 
државата), со вклучен превоз до набавувачот. 

3. Начин на плаќање. 
Доколку понудувачот бара аванс до 30% согласно 

ЗЈН потребно е пред добивање на истиот да достави 
банкарска гаранција од првокласна банка во прилог во 
висина на бараниот износ. 

4. Рок на испорака. 
5. Рок на важност на понудата. 
  
 
III. ПРИДРУЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА (која по-

нудувачот, во согласност со член 46 од Законот за јав-
ни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 2/2002), за-
должително треба да ја приложи):  

1. Извод од регистрација на дејноста. 
2. Документ за бонитет издаден од Централниот ре-

гистар согласно со Правилникот за содржина на доку-
ментот за бонитет (�Службен весник на РМ� бр. 32/98 
и 55/98). 

3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 
ликвидација. 

4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 
изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на 
дејност, 

5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки во оригина-
лен примерок или копија заверена од нотар. 

6. Доставената документација не се враќа. 

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

- Квалитет     45 бода,  
- Цена     45 бода,  
- Рок на испорака   10 бода. 
 
V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
- Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано 

од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во 
последното средство за јавно информирање и во 
�Службен весник на РМ� 

- Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 
дена од денот на нејзиното отворање. 

- Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од 
Законот за јавни набавки, понудите треба да ги доста-
ват во еден оригинален примерок кој треба да биде за-
верен и потпишан од одговорно лице на понудувачот. 

- Понудата и другата документација се доставува во 
согласност со член 56 и 57 од Законот за јавни набавки, 
преку Писарницата на Министерството за внатрешни 
работи или лично до Комисијата на 06.10.2003 година 
во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во при-
суство на овластени претставници на понудувачите. 

- Понудите кои не ги содржат бараните податоците, 
како и оние за кои цените не се искажани во денари од-
носно кон кои не е приложена бараната придружна до-
кументација и ненавремена понуда, ќе се сметаат за не-
целосни и нема да се разгледуваат. 

- Спецификацијата може да ја подигнете на пријав-
ницата на МВР. 

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат 
на телефон 3142847. 

- МВР го задржува правото за поделба на набавката. 
 

Комисија за јавни набавки 
__________ 

 
Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки - 

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

 
ОТВОРЕН ПОВИК  БР. 02-8282/2 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО  
ОТВОРАЊЕ 

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

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

2. Предмет на набавка е превоз (транспорт) на на-
фтени деривати (мазут и масло за греење екстра лесно - 
ЕЛ) од добавувачот до здравствените организации во 
Република Македонија и подрачните служби на Фон-
дот (крајна дестинација). 

3. Спецификацијата со количините, видот на нафте-
ните деривати, како и крајните дестинации за транс-
порт дадени се во тендерската документација (список). 

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

5. Потребата од транспортните услуги се искажува 
за период од 12 месеци. 

6. Транспортот ќе се врши сукцесивно според по-
требите и по барање на нарачателот. 
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7. Постапката за набавка се спроведува во соглас-
ност со одредбите на Законот за јавни набавки, преку 
отворен повик. 

8. Право на учество имаат сите правни лица што се 
регистрирани за вршење на соодветната дејност. 

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

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

денот на испораката. 
 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име со адреса на понудувачот, 
- цена во денари со сите давачки франко крајна де-

стинација со утовар и растовар и тоа:  
- цена за транспорт за 1 килограм за мазут, 
- цена за транспорт за 1 литар за масло за горење, 
- цената треба да биде упросечена по килограм од-

носно литар без оглед за која дестинација се однесува, 
- начин, услови и рок на плаќање. 
 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

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

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

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

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

во претходниот период, 
- опис на технички постројки (број на специјални 

возила за транспорт на нафтени деривати со мерач на 
гориво и носивост на возилата - тонажа). 

4. Доказ (уверение - потврда) од надлежен суд дека 
фирмата не е во стечај или во процес на ликвидација. 

5. Доказ од надлежен суд дека со правосилна пресу-
да не е изречена мерка на безбедност - забрана за врше-
ње на дејноста. 

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

нален примерок или во заверено копие од нотар, не по-
стари од шест месеци. 

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

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

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

ствено осигурување на Македонија, ул. �Маршал Тито� 
бб - Скопје, преку пошта, во архивата на Фондот или 
со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 
08.10.2003 година до 11,00 часот. 

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

ПОНУДУВАЧ 
Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на 

следните критериуми: 
- цена со сите давачки франко  
краен корисник    - 60 бода, 
- рок на плаќање    - 20 бода, 
- техничка способност    - 20 бода. 
 
VI. ГАРАНЦИИ 
Понудувачот заедно со понудата мора да приложи 

и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција 
во висина од 5% од вредноста на понудата. 

Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се 
уплатува на жиро сметка 220524100141921 - Фонд за 
здравствено осигурување со назнака за учество на по-
вик бр. 02-8282/2. 
Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, га-

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

 
VII. РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 08.10.2003 

година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 08.10.2003 

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

 
VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои 

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

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

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

                                           Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 8 и 45 од Законот за јавни наба-

вки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комисијата за 
јавни набавки на Општина Бач, објавува 

 
Б А Р А Њ Е  БР. 2/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ  

1. Општи одредби 
Набавувач: Општина Бач, адреса 7225 Бач, тел/факс 

047/289-289. 
1. Предмет на набавката: Прибирање на понуди за 

изградба на улици (тампонирање и асфалтирање) во на-
селено место во Општина Бач. 

2. Содржина на понудата  
- Име и адреса на понудувачот; 
- Понудувачот да достави цена по позиции и еди-

нечни по м3 за вграден тампон  и м2 за вграден асфалт, 
вкупна цена со пресметан ДДВ, рок на завршување на 
работите, гаранција и квалитет на работите, начин и 
рок на плаќање. 

3. Доставување на понудите 
Рок на доставување на понудите е 8 дена од објаву-

вањето во (�Службен весник на РМ�). 
4. Критериум за избор на понудувач 
- Цена, гаранција за квалитет, начин и рок на плаќа-

ње, рок на извршување. 
5. Завршни одредби 
Понудите се доставуваат во предвидениот рок по 

пошта на адреса Општина Бач, 7225 Бач или лично во 
Општина Бач до Комисијата  за јавни набавки. 
Понудите кои не се пристигнати во предвидениот 

рок и не се изработени според пропозициите на бара-
њето нема да бидат разгледувани. 
Информации за појаснување можат да се добијат на 

телефон 047/289-289. 
С екој понудувач настапува со по една понуда. 

Комисија за јавни набавки 



Стр. 48 - Бр. 60 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 септември 2003 
 
Ј.П. за поштенски сообраќај �Македонска пошта� 

ц.о. Скопје, ја објавува следната 
1339. Одлука за верификација на мандатот на 

пратеник во Собранието на Република 
Македонија................................................... 18

1340. Одлука за пренесување на правото на вре-
мено користење на моторно возило............... 18

1341. Одлука за пренесување на правото на време-
но користење на моторно возило...................... 19

1342. Одлука за изменување на Одлуката за 
исплата на паричен надомест по основ на 
структурни реформи за работниците од 
ХЕК �Југохром� - Јегуновце....................... 19

1343. Одлука за исплата на еднократен паричен 
надомест по основ на структурни реформи 19

1344. Одлука за утврдување распоред на работ-
ното време во Владата на Република Ма-
кедонија, министерствата и другите орга-
ни на државната управа............................... 19

1345. Одлука за определување највисоки цени 
на одделни нафтени деривати утврдени 
согласно Методологијата............................ 19

1346. Решение за изменување на Решението за 
разрешување и именување претседател и 
членови на Заводот за заштита на споме-
ниците на културата, природните ретко-
сти и музеј - Прилеп..................................... 20

1347. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот од-
бор на Музејот на Западна Македонија во 
НОВ Кичево.................................................. 20

1348. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на Домот 
на културата �Благој Јанков - Мучето� 
Струмица................................................ 21

1349. Решение за разрешување од должноста вр-
шител на должноста директор на Народна-
та библиотека �Гоце Делчев�-Гевгелија...... 21

1350. Решение за именување вршител на долж-
носта директор на Домот на културата 
�Благој Јанков - Мучето� Струмица........... 21

1351. Решение за именување вршител на долж-
носта директор на Матичната библиотека 
�Гоце Делчев� - Гевгелија........................... 21

1352. Решение за именување државен секретар 
во Министерството за надворешни работи 21

1353. Правилник за формата, содржината и на-
чинот на издавање на службената легити-
мација на царинските службеници............. 21

1354. Правилник за службена облека, ознаки на 
чиновите и начинот на нејзиното доделува-
ње и користење на царинските службени-
ци.................................................................. 22

1355. Решение за ставање во примена на устано-
вен катастар на недвижности.................. 26

1356. Решение за ставање во примена на устано-
вен катастар на недвижности.................. 26

 Исправка на Наредбата за престанок на 
важење на Наредбата за забрана на увоз во 
Република Македонија на живи домашни и 
диви чапункари, семе за вештачко осеме-
нување, јајни клетки и ембриони и патоло-
шки материјал и биолошки производи по 
потекло од домашни и диви чапункари....... 26

 
И С П Р А В К А 

НА ОТВОРЕНИОТ ПОВИК БР. 03/2003 ЗА НАБА-
ВКА НА КОВЕРТИ  ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЦЕНТАРОТ  

ЗА ХИБРИДНА ПОШТА  
Точката 1.8. од Отворениот повик бр. 03/2003 за на-

бавка на коверти за потребите на Центарот за хибридна 
пошта треба да гласи:  

1.8. Рок за поднесување на понудите: до 10.10.2003 
година (петок), до 10:00 часот, кога е и јавното отвора-
ње на понудите. 
Точката 5.2. од Отворениот повик бр. 03/2003 се 

менува и гласи: 
5.2. Јавното отворање на понудите во присуство на 

овластени претставници на понудувачите ќе се изврши 
на 10.10.2003 година (петок), во 10:00 часот, во салата 
за состаноци при дирекцијата на Ј. П. �Македонска по-
шта� ц.о. Скопје. 
Истовремено се известуваат понудувачите кои веќе 

подигнале тендерска документација дека е извршена 
исправка на спецификацијата кон Отворениот повик 
бр. 03/2003 за набавка на коверти за потребите на Цен-
тарот за хибридна пошта и тоа секаде каде стои �Плик 
С 6� треба да стои �Плик С 5/6�. 

                                         Комисија за јавни набавки  
_______________________________________________ 

 
K O Н К У Р С И  

Врз основа на членот 142 од Законот за вршење на 
нотарски работи (�Службен весник на РМ� бр. 59/96 и 
25/98) и член 2 од Правилникот за критериумите за бро-
јот и распоредот на службените седишта на нотарите во 
Република Македонија (�Службен весник на РМ� бр. 
52/97, 112/2000 и 30/2001), министерот за правда го рас-
пишува единаесеттиот конкурс за именување на нотари. 

1. Се распишува Конкурс за именување нотари за 
следните нотарски седишта: 

- за две нотарски места со службено седиште на по-
драчјето на Основниот суд Скопје II. 

2. Кандидатите кои ќе конкурираат за именување на 
нотар треба да ги исполнуваат условите наброени во 
членовите 10 и 11 од Законот за вршење на нотарски 
работи (�Службен весник на РМ� бр. 59/96 и 25/98). 

3. Рокот за пријавување на заинтересираните канди-
дати е 30 дена, сметано од денот на објавување на кон-
курсот во �Службен весник на Република Македонија�. 

4. Пријавите со прилозите во оригинал или ориги-
нално заверено копие со кои се докажува дека се ис-
полнети условите за именување на нотар предвидени 
во членот 10 од Законот за вршење нотарски работи 
(�Службен весник на РМ� бр. 59/96 и 25/98) се подне-
суваат до Нотарската комора.  

                                                   Министер за правда, 
Исмаил Дарлишта, с.р. 
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