
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Вторник, 29 октомври 2002 
Скопје 

Број 82                 Год.  LVIII 

Аконтацијата за 2002 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 280
денари. Жиро сметка 300000000188798

 
1342. 
Врз основа на член 11 од Законот за јавните прет-

пријатија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 1 октомври 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПОШТЕНСКИТЕ 
УСЛУГИ ВО ВНАТРЕШНИОТ ПОШТЕНСКИ  

СООБРАЌАЈ  
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката за зголемување на цените на поштен-
ските услуги во внатрешниот поштенски сообраќај, до-
несена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за 
поштенски сообраќај �Македонска пошта� Ц.О. Скоп-
је, на седницата одржана на 20.07.2001 година. 

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

 
Бр. 23-4952/1                       Претседател на Владата 

1 октомври 2002 година         на Република Македонија, 
           Скопје                            Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1343. 
Врз основа на член 6 од Законот за сточарство (�Слу-

жбен весник на Република Македонија� бр. 61/97), ми-
нистерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, 
донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ  
НА РЕШЕНИЕ 

 
1. Со влегувањето во сила на ова решение преста-

нува да важи Решението за овластување на правно ли-
це за вршење обележување, евиденција и утврдување 
на сопственоста на добитокот (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 62/2000). 

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

 
          Бр. 08-9468/1        Министер, 
30 септември 2002 година               Марјан Ѓорчев, с.р. 
              Скопје 

___________ 
1344. 
Врз основа на член 4-г од Законот за буџетите 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 79/93, 
3/94, 71/96, 46/00, 11/01 и 93/01), министерот за финан-
сии, донесува 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТ-
СТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ЕВИДЕНТИРАЊЕ И 
РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПРИХОДИ 
 
1. Во Упатството за начинот на евидентирање и 

распоредување на јавните приходи (�Службен весник 
на РМ� бр. 100/01, 15/02 и 64/02), во точката 11, по ста-
вот 1, се додава нов став 2 кој гласи:  

�Повратот на погрешно, односно повеќе уплатени 
јавни приходи се врши првенствено на товар на соод-
ветниот уплатен јавен приход.� 

2. Точката 12 се менува и гласи: 
�Поврат на погрешно, односно повеќе уплатени јав-

ни приходи по грешка на обврзникот, се врши со реше-
ние на министерот за финансии, врз основа на поднесе-
но барање од страна на обврзникот и доказ за извршена 
уплата и врз основа на доказ од надлежен орган за по-
грешно извршена уплата. 
По исклучок од став 1 на оваа точка, поврат на да-

ночни и царински приходи уплатени на трезорската 
сметка на уплатна сметка 840 и 845 се врши со реше-
ние на директорот на Управата за јавни приходи, од-
носно директорот на Царинската управа, врз основа на 
поднесено барање од страна на обврзникот и доказ за 
извршена уплата.� 

3. Ова упатство влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
         Бр. 13-24636/1      Министер, 
17 октомври 2002 година            Никола Груевски, с.р. 
               Скопје 

___________ 
1345. 
Врз основа на член 7 став 6 од Законот за девизното 

работење (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 34/2001, 49/2001, 103/2001 и 54/2002), министерот 
за економија, донесува 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ПРИЈАВУВАЊЕ, УПИСОТ, КА-
КО И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ИН-
ВЕСТИЦИИ  НА РЕЗИДЕНТИТЕ ВО СТРАНСТВО 

 
Член 1 

Со овој правилник се уредува начинот на пријавува-
ње, уписот, како и формата, содржината и начинот на 
водењето на регистарот на директни инвестиции на ре-
зиденти во странство (во натамошниот текст: регистар). 

 
Член 2 

Резидентите пријавувањето на директните инвести-
ции и сите понатамошни промени на инвестицијата го 
вршат во рок од триесет дена и тоа: 

1) од денот на настанувањето на правниот основ за 
стекнување на директна инвестиција, односно проме-
ната на истата, 

2) од денот на настанување на други промени на 
податоците кои се пријавуваат во регистарот. 
Како правна основа за стекнување на директна ин-

вестиција во странство ќе се смета секој акт кој прет-
ставува основа за стекнување или измена на директна 
инвестиција. 

 
Член 3 

Пријавувањето на директни инвестиции и сите нив-
ни промени се врши со пополнување на пријава дадена 
на Образец - Р, кој е составен дел на овој правилник. 
При поднесување на податоци за промена на веќе 

запишана директна инвестиција, резидентот ги попол-
нува со нови податоци само оние полиња во образецот 
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кај кои има промена во однос на првата пријава со која 
му е доделен регистарски број, во согласност со овој 
правилник. 
Со пополнување на образецот резидентите го прија-

вуваат и престанокот на директната инвестиција. 
Резидентите при пријавувањето на директната ин-

вестиција и сите нивни промени со пријавата го прило-
жуваат и актот кој претставува правен основ за наста-
нување на инвестицијата односно промената и другата 
документација со која се потврдуваат податоците во 
пријавата.  

 
Член 4 

Доколку пријавата за директната инвестиција од-
носно нејзините промени ги содржат сите потребни по-
датоци се донесува решението за упис во регистарот. 
Во случај образецот со кој се врши пријавување на 

директната инвестиција односно нејзина промена да не 
ги содржи бараните податоци подносителот се повикува 
да ги отстрани недостатоците во рок од 8 дена од денот 
на известувањето за обезбедување на сите податоци. 
Резидентот е должен во рок од една година од упи-

сот на директната инвестиција да приложи доказ за ре-
ализација на истата во странство. 

 
Член 5 

Регистарот се состои од посебен деловодник, азбуч-
ник и регистарска книга во која покрај податоците од 
образецот го содржи и редниот број на субјектот (реги-
старски број) и архивскиот број под кој е заведена при-
јавата. 
Регистарската книга се води писмено, а со создава-

ње на технички услови и во електронски облик. 
 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во �Службен весник на Република Македонија�. 
 

         Бр. 15-5168/1       Министер, 
18 октомври 2002 година            м-р Бесник Фетаи, с.р. 
              Скопје 
 
 

ОБРАЗЕЦ - Р 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
 
РЕГИСТРАЦИЈА НА ДИРЕКТНИ ИНВЕСТИЦИИ 

НА РЕЗИДЕНТИТЕ ВО СТРАНСТВО 
 
А. Настанување на директна инвестиција 
Б. Промена на директна инвестиција 
В. Бришење на директната инвестиција 
 

    Регистарски број _______________ 
 

1. ПОДАТОЦИ ЗА РЕЗИДЕНТОТ 
1.1. Вид на резидентот ___________________________ 
1.2. Име на резидентот ___________________________ 
      Адреса          ____________________________ 
      Седиште односно  
      место на живеење  ____________________________ 
      Поштенски број     ____________________________ 
      Матичен број         ____________________________ 
      Даночен број          ____________________________ 
1.3. Одговорно лице    ____________________________ 
1.4. Претежна дејност  ____________________________ 
_______________________________________________ 
   Шифра на претежната дејност ___________________ 
_______________________________________________ 
 
2. ПОДАТОЦИ ЗА ДИРЕКТНАТА ИНВЕСТИЦИЈА 
2.1. Датум на стекнување/промена/укинување на дире-
ктната инвестиција ______________________________ 

2.2. Шифра на државата __________________________ 
      Име на државата _____________________________ 
2.3. Име на валутата _____________________________ 
      Шифра на валутата ___________________________ 
_______________________________________________ 
2.4. Настанување/зголемување на директната инвестиција 
2.4.1.Вид на директна инвестиција            вкупна вредност   
 
01. основање на трговско друштво 
     во целосна сопственост  ________________________ 
02. зголемување на главнината на 
друштвото во целосна сопственост _________________ 
03. стекнување на трговско друштво 
во целосна сопственост ___________________________ 
04. основање на подружница ______________________ 
05. учество во постојно друштво или 
здобивање со повеќе од 10% од основниот 
капитал на друштвото односно со повеќе 
од 10% од правото на одлучување __________________ 
06. долгорочен заем наменет за трговското 
друштво во сопственост __________________________ 
07. долгорочен заем за воспоставување  
на трајна економска поврзаност, меѓу 
економски поврзани субјекти ______________________ 
ВКУПНО  
_______________________________________________ 
 
2.4.2. Начин на реализирање       вкупна вредност 
на директната инвестиција 
 
01. пари          ______________________ 
02. вложувања во предмети    ______________________ 
03. права        ______________________ 
04. ВКУПНО 
_______________________________________________ 
 
2.5. Намалување/продажба/ бришење на директната ин-
вестиција 
 
2.5.1. вид на намалување  вкупна вредност 
 
01. пренос         _____________________ 
02. намалување на капиталот   _____________________ 
03. исплатено, вратен заем       _____________________ 
04. стечај и ликвидација           _____________________ 
05. продажба         _____________________ 
06. друго         _____________________ 
07. ВКУПНО 
_______________________________________________ 
 
2.6. Друштво во странство 
 
2.6.1. Назив на друштвото во странство _____________ 
          __________________________________________ 
         Седиште         _____________________ 
2.6.2. Област на дејности         
         претежна дејност            ______________________ 
         ___________________________________________ 
         шифра на претежна дејност ___________________ 
 
ЗАБЕЛЕШКИ 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
Се согласувам податоците да се користат согласно про-
писите на Република Македонија. 
 
Образецот го подготвил   Одговорно лице 
____________________           ____________________ 
       име и презиме    потпис и печат 
 
телефонски број 
______________ 
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УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ Р 
РЕГИСТРИРАЊЕ НА ДИРЕКТНИ ИНВЕСТИЦИИ  

НА РЕЗИДЕНТИ ВО СТРАНСТВО 
 
Резидентот пополнува дали 
А: настанува директна инвестиција; 
Б: настанува промена на директна инвестиција; или 
В: бришење на директната инвестиција. 
Избраната опција се означува со заокружување. 
Деловното отплаќање на кредит не се смета како про-
мена на директната инвестиција. 
Полето за регистарски број го пополнува резидентот во 
случај кога се јавува промена на веќе пријавената ди-
ректна инвестиција. Образецот се пополнува со новите 
податоци само во полињата кои се менуваат. 
 
1. ПОДАТОЦИ ЗА РЕЗИДЕНТОТ 
1.1. Во полето �Вид на резидент� се внесува видот на 
резидентот и тоа:  
01. трговско друштво, трговци поединци или други 
правни лица со регистрирано седиште во Република 
Македонија. 
02. физички лица кои вршат самостојно дејност како 
занимање со постојано место на живеење во Република 
Македонија. 
03. физичко лице со постојано место на живеење во Ре-
публика Македонија. 
1.2. Во полето �име на резидент� се впишува целосно-
то име на правното лице или името на физичкото лице 
со седиште односно постојаното живеалиште во Репуб-
лика Македонија. 
Во полето �Матичен број� се наведува бројот од реги-
стерот во Државниот завод за статистика или друг со-
одветен регистер. Физичките лица го пополнуваат ова 
поле со ЕМБР. 
Во полето �Даночен број� се наведува бројот од реги-
стерот на даночни обврзници. 
1.3. Во полето �Одговорно лице� се внесува името на 
одговорното лице на резидентот. 
1.4. Во полето �Опис на претежна дејност� согласно кла-
сификација на дејности, се впишува претежната дејност, 
во полето �шифра на претежна дејност� согласно класи-
фикацијата на дејностите шифрата на претежната деј-
ност регистрирана во Државниот завод за статистика. 
 
2. ПОДАТОЦИ ЗА ДИРЕКТНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ 
2.1. �Датум на стекнување� (промена) укинување на 
директната инвестиција се пополнува со впишување во 
празното поле на датумот на пријавувањето.  
2.2. Во полето за држава се впишува �шифра на држа-
вата� и �име на државата�, во која резидентот има ди-
ректната инвестиција. Шифрата е определена со Упат-
ство на Народната банка, објавено во �Службен весник 
на Република Македонија�.  
2.3. Во полето �Валута на директните инвестиции� се 
определува валута употребена за директна инвестиција. 
Доколку инвестицијата е во држава со висока инфлаци-
ја, се избира конвертибилна валута. Во полето �шифра 
на валутата�  валутата се определува со нумеричка ши-
фра, согласно Упатството на Народна банка, објавено во 
�Службен весник на Република Македонија�. 
2.4. Настанување/зголемување на директната инвести-
ција. 
2.4.1. Видот на инвестицијата се определува со заокру-
жување. 
Вредноста на директната инвестиција се изразува во 
валута која е определена во точка 2.3. Во случај на на-
станување на директната инвестиција се внесува цела-
та вредност на директната инвестиција на резидентот, а 
во случај на промена само вредноста за која се врши 
зголемување на директната инвестиција. 
2.4.2. Начинот на реализирање се врши со заокружување. 
2.5. Намалување (продажба) укинување на директните 
инвестиции. 

2.5.1. Полето намалување (продажба) бришење на ди-
ректните инвестиции се пополнува во случај на проме-
на, која е последица на намалување или бришење на 
директната инвестиција со заокружување. Вредноста 
се изразува во валута, која се определува во точка 2.3. 
Во случај на стечај и ликвидација се внесува вредност 
која била претходно регистрирана, во случај на отпла-
ќање на заем вредноста на главницата; при други обли-
ци на намалување се наведува пазарната вредност на 
намалувањето на директната инвестиција. 
2.6. Друштво во странство. 
2.6.1. Под �назив на друштво во странство� се внесува 
целосно името на друштвото и седиштето на друштво-
то, доколку се работи за друштво во настанување се 
пишува предвиденото име и седиштето на друштвото. 
2.6.2. За пополнување на полето �претежна дејност� се 
користи еднакво шифрирање на дејноста како точка 1.4.  

___________ 
1346. 
Врз основа на член 8 став 5 од Законот за девизното 

работење (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 34/2001, 49/2001, 103/2001 и 54/2002), министерот 
за економија донесува 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ПРИЈАВУВАЊЕ, УПИСОТ, КА-
КО И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ДИРЕКТНИТЕ 

ИНВЕСТИЦИИ НА НЕРЕЗИДЕНТИ ВО  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со овој правилник се уредува начинот на пријаву-
вање, уписот, како и формата, содржината и начинот 
на водењето на регистарот на директни инвестиции на 
нерезиденти во Република Македонија (во натамошни-
от текст: регистар). 

 
Член 2 

Нерезидентите пријавувањето на директните инве-
стиции и сите понатамошни промени на инвестицијата 
го вршат во рок од триесет дена и тоа: 

1) од денот на настанувањето на правниот основ за 
стекнување на директна инвестиција, односно проме-
ната на истата, 

2) од денот на настанувањето на промена на други-
те податоци кои се пријавуваат во регистарот. 
Како правна основа за стекнување на директна ин-

вестиција во Република Македонија ќе се смета секој 
акт кој претставува основа за стекнување или измена 
на директна инвестиција. 

 
Член 3 

Пријавувањето на директни инвестиции и сите нив-
ни промени се врши со пополнување на пријава дадена 
на Образец - Н, кој е составен дел на овој правилник. 
При поднесување на податоци за промена на веќе 

запишана директна инвестиција, нерезидентот ги по-
полнува со нови податоци само оние полиња во образе-
цот кај кои има промена во однос на првата пријава со 
која му е доделен регистарски број, во согласност со 
овој правилник. 
Со пополнување на образецот нерезидентот го при-

јавува и престанокот на директната инвестиција. 
Нерезидентот при пријавувањето на директните ин-

вестиции и сите нивни промени со пријавата го прило-
жува и актот кој претставува правен основ за настану-
вање на инвестицијата односно промената и другата 
документација со која се потврдуваат податоците во 
пријавата.  

Член 4 
Доколку пријавата за директната инвестиција од-

носно нејзината промена ги содржи сите потребни по-
датоци се донесува решението за упис во регистарот. 
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Во случај образецот со кој се врши пријавување на 

директната инвестиција односно нејзина промена да не 
ги содржи бараните податоци подносителот се повикува 
да ги отстрани недостатоците во рок од 8 дена од денот 
на известувањето за обезбедување на сите податоци. 

 
Член 5 

Регистарот се состои од посебен деловодник, азбуч-
ник и регистарска книга во која покрај податоците од 
образецот го содржи и редниот број на субјектот (реги-
старски број) и архивскиот број под кој е заведена при-
јавата. 
Регистарската книга се води писмено, а со создава-

ње на технички услови и во електронски облик. 
 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во �Службен весник на Република Македонија�. 
 
    Бр. 15-5168/2       Министер, 

18 октомври 2002 година          м-р Бесник Фетаи, с.р. 
         Скопје 
 

ОБРАЗЕЦ - Н 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
 

РЕГИСТРАЦИЈА НА ДИРЕКТНИ ИНВЕСТИЦИИ НА 
НЕРЕЗИДЕНТИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
А. Настанување на директна инвестиција 
Б. Промена на директна инвестиција 
В. Бришење на директната инвестиција 

 
           Регистарски број____________ 

 
1. ПОДАТОЦИ ЗА НЕРЕЗИДЕНТОТ 
1.1. Вид на резидентот ___________________________ 
1.2. Име на резидентот ___________________________ 
Адреса           ___________________________ 
Седиште односно  
место на живеење         ___________________________ 
Поштенски број            ___________________________ 
1.3. Одговорно лице     ___________________________ 
1.4. Претежна дејност  ___________________________ 
_______________________________________________ 
Шифра на претежната дејност_____________________ 
_______________________________________________ 

 
2. ПОДАТОЦИ ЗА ДИРЕКТНАТА ИНВЕСТИЦИЈА 
2.1. Датум на стекнување/промена/укинување  
на директната инвестиција ________________________ 
2.2. Шифра на државата___________________________ 
Име на државата и место__________________________ 
2.3. Валутата____________________________________ 
Шифра на валутата_______________________________ 
2.4. Настанување/зголемување на директната инвестиција 
_________________________________________________ 
2.4.1. Вид на директна 
             инвестиција                      вкупна вредност 

 
01. основање на трговско друштво  
во целосна сопственост  _________________ 
02. зголемување на главнината на  
друштвото во целосна сопственост _________________ 
03. стекнување на трговско  
друштво во целосна сопственост    _________________ 
04. основање на подружница           _________________ 
05. учество во постојно друштво  
или здобивање со повеќе од 10% од  
основниот капитал на друштвото  
односно со повеќе од 10% од  
правото на одлучување                     _________________ 

06. долгорочен заем наменет за  
трговското друштво во сопственост_________________ 
07. долгорочен заем за  
воспоставување на трајна економска  
поврзаност, меѓу економски  
поврзани субјекти  _________________ 

 
ВКУПНО 
_______________________________________________ 

 
2.4.2. Начин на реализирање на  
           директната инвестиција       вкупна вредност 

 
01. пари    _________________ 
02. вложувања во предмети  _________________ 
03. права   _________________ 
04. ВКУПНО 
_______________________________________________ 
 
2.5. Намалување/продажба/бришење на директната ин-
вестиција 

 
2.5.1. вид на намалување           Вредност 

 
01. пренос   _________________ 
02. намалување на капиталот _________________ 
03. исплатено, вратен заем _________________ 
04. стечај и ликвидација  _________________ 
05. продажба   _________________ 
06. Друго   _________________ 
07. ВКУПНО   _________________ 
_______________________________________________ 
 
2.6. Друштво во Република Македонија 

 
2.6.1. Назив на друштвото во Република Македонија__ 
_______________________________________________ 
Седиште  _________________________ 
2.6.2. Област на дејности 

     претежна дејност _________________________ 
_______________________________________________ 
шифра на претежна дејност_____________________ 
 

ЗАБЕЛЕШКИ 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
Се согласувам податоците да се користат согласно про-
писите на Република Македонија. 

 
Образецот го подготвил      Одговорно лице 
____________________  _________________ 

 име и презиме       потпис и печат 
 

      телефонски број 
____________________ 
 
УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ Н 
РЕГИСТРИРАЊЕ НА ДИРЕКТНИ ИНВЕСТИЦИИ НА 
НЕРЕЗИДЕНТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Резидентот пополнува дали 
А: настанува директна инвестиција; 
Б: настанува промена на директна инвестиција; или 
В
 

: бришење на директната инвестиција. 
И
 
збраната опција се означува со заокружување. 
Деловното отплаќање на кредит не се смета како 

промена на директната инвестиција. 
 
Полето за регистарски број го пополнува нерези-

дентот во случај кога се јавува промена на веќе прија-
вената директна инвестиција. Образецот се пополнува 
со новите податоци само во полињата кои се менуваат. 
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1. ПОДАТОЦИ ЗА НЕРЕЗИДЕНТОТ 
1.1. Во полето �Вид на резидент� се внесува видот 

на нерезидентот и тоа:  
01. трговско друштво, трговци поединци или други 

правни лица со регистрирано седиште надвор од Ре-
публика Македонија 

02. физички лица кои вршат самостојно дејност ка-
ко занимање со постојано место на живеење надвор од 
Република Македонија 

03. физичко лице со постојано место на живеење 
надвор од Република Македонија 

 
1.2. Во полето �име на нерезидент� се впишува це-

лосното име на правното лице или името на физичкото 
лице со седиште односно постојаното живеалиште. 

1.3. Во полето �Одговорно лице� се внесува името 
на одговорното лице на нерезидентот. 

1.4. Во полето �Опис на претежна дејност� соглас-
но со квалификација на дејности, се впишува претеж-
ната дејност,а во полето �шифра на претежна дејност� 
согласно класификацијата на дејностите шифрата на 
претежната дејност. 

 
2. ПОДАТОЦИ ЗА ДИРЕКТНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ 
2.1. �Датум на стекнување� / промена / укинување 

на директната инвестиција се врши со пополнување на 
празното поле со датумот на пријавувањето. 

2.2. Во полето за држава и местото се впишува Ре-
публика Македонија и местото во која нерезидентот 
има директна инвестиција. 

2.3. Во полето �Валута на директните инвестиции� 
се определува валута употребена за директната инве-
стиција. Во полето �шифра на валутата� валутата се 
определува со нумеричка шифра, согласно Упатството 
на Народна банка, објавено во �Службен весник на Ре-
публика Македонија�. 

2.4. настанување/зголемување на директната инве-
стиција. 

2.4.1. Видот на инвестицијата се определува со зао-
кружување. 
Вредноста на директната инвестиција се изразува 

во валута која е определена во точка 2.3. Во случај на 
настанување на директната инвестиција се внесува це-
лата вредност на директната инвестиција на резиден-
тот, а во случај на промена само вредноста за која се 
врши зголемување на директната инвестиција. 

2.4.2. Начинот на реализирање се врши со заокру-
жување. 

2.5. Намалување/продажба/бришење на директните 
инвестиции. 

2.5.1. Полето намалување/продажба/бришење на 
директните инвестиции се пополнува во случај на про-
мена, која е последица на намалување или бришење на 
директната инвестиција со заокружување. Вредноста 
се изразува во валута, која се определува во точка 2.3. 
Во случај на стечај и ликвидација се внесува вредност 
која била претходно регистрирана, во случај на отпла-
ќање на заем вредноста на главницата; при други обли-
ци на намалување се наведува пазарната вредност на 
намалувањето на директната инвестиција. 

2.6. Друштво во Република Македонија 
2.6.1. Под �назив на друштво во Република Македо-

нија� се внесува целосно името на друштвото и седи-
ште на друштвото. 

2.6.2. За пополнување на полето �претежна дејност� 
се користи упатството како во точка 1.4. 

1347. 
Врз основа на член 40 став 3 и член 41 од Законот 

за девизното работење (�Службен весник на РМ� бр. 
34/01, 49/01, 103/01 и 54/02) и точка 5 од Одлуката за 
определување на вредноста на правото за купување на 
девизи од Народна банка на Република Македонија 
(�Службен весник на РМ� бр. 81/02) и член 69 од Зако-
нот за Народна банка на Република Македонија 
(�Службен весник на РМ� бр. 3/02), гувернерот на На-
родна банка на Република Македонија, на 22.10.2002 
година, го донесе следното 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ПРАВОТО 
СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 
ВРЕДНОСТА НА ПРАВОТО ЗА КУПУВАЊЕ НА 
ДЕВИЗИ ОД НАРОДНА БАНКА НА  РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Со ова упатство се определува начинот на кори-

стење на правото за купување на девизи од Народна 
банка на Република Македонија (во натамошниот 
текст: Народна банка) по основ на репатријација на 
вложување во хартии од вредност во Република Маке-
донија согласно на Одлуката за начинот и условите за 
работа на нерезиденти со хартии од вредност во Репуб-
лика Македонија (�Службен весник на РМ� бр. 53/02). 

2. Овластените банки, можат од Народна банка да 
купат девизи деноминирани во евра со кои ќе извршат 
репатријација на вложувањето или на приносот од вло-
жувањето во хартии од вредност во Република Македо-
нија доколку од Народна банка претходно купиле пра-
во за купување девизи. 
Репатријацијата може да биде од: 
а) продажба на хартии од вредност, 
б) достасување на хартија од вредност, 
ц) достасување на камата од хартија од вредност, 
д) достасување на дел од главнина од хартија од 

вредност, 
е) достасување на дел од главнина и камата од хар-

тија од вредност, 
ф) исплата на дивиденда, 
г) исплата на друг принос од вложување во сопстве-

нички хартии од вредност, 
х) исплата од достасани опциони договори, 
и) исплата од достасани фјучерс договори. 
3. Со искористување на правото, од Народна банка 

се купуваат евра. 
4. Со поседувањето на правото, односно со негово-

то искористување, овластените банки од Народна бан-
ка, можат да купуваат девизи деноминирани во евра по 
продажен курс од курсната листа која Народна банка ја 
користи во платниот промет со странство и која важи 
за денот на трансферот на девизите на сметка на овла-
стената банка. 

5. Искористување на правото се реализира на тој 
начин што до Народна банка се испраќа посебен обра-
зец КП-Д. 

6. Правото за купување на девизи се искористува 
доколку овластената банка: 
а) поседувала или поседува хартија од вредност, 
б) реализирала трансакција предвидена во точка 2. 

на ова упатство, 
ц) претходно во тековниот квартал купила право и 
д) старателската сметка во денари на нерезидентот 

е одобрена за денарскиот износ од реализацијата на 
трансакцијата предвидена во точка 2 на ова упатство. 

7. Бројот на користените права мора да е идентичен 
на износот кој е добиен кога износот во денари за кој е 
одобрена кустодиската сметка ќе се подели по среден 
курс за еврото од курсната листа на Народна банка на 
денот на поднесувањето на барањето. 

8. Правото за купување на девизи се користи за се-
која хартија од вредност пооделно. 
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19) Почетен сериски број. Почетниот сериски број 
на купените права од точка 18., се внесува од Потврда-
та за купени права. 

9. Пополнетиот Образец КП-Д се доставува по еле-
ктронски пат, а подоцна по пошта до Народна банка. 

10. Народна банка ја известува овластената банка за 
поднесеното барање веднаш по приемот на барањето 
или најдоцна наредниот работен ден. 

20) Краен сериски број. Крајниот сериски број на 
купените права од точка 18., се внесува од Потврдата 
за купени права. 11. Трансакција на користење на правата има карак-

тер на трансакција на купување девизи на пазарот на 
странски платежни средства во Република Македонија. 
Се реализира согласно прописите кои го регулираат ку-
пувањето и продавањето на девизи на пазарот на стран-
ски платежни средства во Република Македонија. Сог-
ласно овие прописи трансферот на девизи се реализира 
во корист на овластената банка најдоцна 2 работни дена 
од денот на доставување на барањето до Народна банка. 
Трансферот на денарската противвредност во корист на 
Народна банка е со датум на валута идентичен на дату-
мот на валута на трансферот на девизи. 

21) Датум на трансфер. Датум на валута на транс-
фер на девизите. 

22) Кустодиска старателска сметка во девизи на ко-
ја се трансферираат девизите. Бројот на кустодиската 
сметка во девизи која се води на сметка 7886. 

23) Ова упатство влегува во сила со денот на потпи-
шувањето и ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
         У. бр. 09/5-15                        Гувернер, 
22 октомври 2002 година              Љубе Трпевски, с.р. 12. Трансферот на девизи се реализира преку сме-

тките во странство со одобрување на кустодиската сме-
тка на нерезидентот што се води на сметката 7886 кај 
овластената банка која го користи правото. Трансферот 
на денарската противвредност во корист на Народна 
банка се врши на сметката број 100-100-36. 

               Скопје  
 

 

13. Полињата од Образецот КП-Д го имаат следно-
то з ачење: н

 
А. ОПШТИ ПОДАТОЦИ 
1) Име на овластената банка. Името на овластената 

банка преку која нерезидентот сопственик на хартии од 
вредност сака да купи права од Народна банка. 

2) Матичен број. Матичниот број на овластената 
банка кој е составен од 6 места. 

3) Седиште. Адресата на седиштето на овластената 
банка. 

4) Телефон/телефакс. Телефонскиот број и теле-
факс бројот на овластената банка. 

5) Овластен работник. Име и презиме на овластени-
от работник кој го изготвил барањето. 

6) Електронска пошта. Е-маил адреса на овластена-
та банка. 

7) Период. Период за кој се купува правото. 
8) Датум на доставување. Датум на доставување на 

барањето. 
 
Б. СОДРЖИНА НА БАРАЊЕТО 
9) Инвеститор. Лицето кое во трансакцијата се јаву-

ва како имател на хартии од вредност се внесува нази-
вот на нерезидентот. 

 

 

10) Кустодиска старателска сметка. Бројот на кусто-
диската сметка во денари која се води на сметка 8886. 

11) Број на заклучница. Бројот на заклучницата на 
овластениот учесник кој ја реализирал трансакцијата 
на продажба на хартии од вредност по налог на нерези-
дентот. 

12) Вид на трансакција. Видот на трансакцијата на 
репатријација и шифра од шифрарникот кој е составен 
дел на ова упатство. 

13) Датум на реализација. Датум на валута на реа-
лизација на трансакцијата од точка 12). 

14) ISIN код. Идентификациониот код на хартијата 
од вредност. 

15. Шифра на валута. Шифрата на валута на изно-
сот од точка 16). Видот на валутата се определува спо-
ред Упатството за платен промет. 

16) Номинален износ. Номиналниот износ на која 
гласи хартијата. 

17) Износ на продажба. Платениот износ на порам-
нување на трансакцијата на продажба на хартијата од 
вредност. Денарскиот износ на порамнување, поради 
што во Република Македонија трансакциите со хартии 
од вредност се порамнуваат во денари. 

18) Користи права за купување на девизи од Народ-
на банка. Бројот на купени права за купување на деви-
зи од Народна банка кои овластената банка сака да ги 
искористи. 
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1348. 
Врз основа на член 40 став 3 и член 41 од Законот 

за девизното работење (�Службен весник на РМ� бр. 
34/01, 49/01, 103/01 и 54/02) и точка 3 од Одлуката за 
известување на работи со хартии од вредност (�Служ-
бен весник на РМ� бр. 53/02) и член 69 од Законот за 
Народна банка на Република Македонија, (�Службен 
весник на РМ� бр. 3/02), гувернерот на Народна банка 
на Република Македонија, на 22.10.2002 година, го до-
несе следното 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
ЗА ДВИЖЕЊЕТО НА СОСТОЈБАТА НА КУСТО-
ДИСКИ СМЕТКИ НА НЕРЕЗИДЕНТИ КАЈ ОВЛАС-
ТЕНИТЕ БАНКИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Со ова упатство се определуваат условите и на-

чинот на кој до Народна банка на Република Македо-
нија (во натамошниот текст: Народна банка) се изве-
стува за движењето на состојбата на кустодиски (стара-
телски) сметки на нерезиденти кај овластените банки 
во Република Македонија. 

2. Предмет на известување според ова упатство се 
движењето на состојбата на кустодиски (старателски) 
сметки на нерезиденти кај овластените банки во Репуб-
лика Македонија. Како кустодиски (старателски) сме-
тки се сметаат сметките кои се евидентираат на сме-
тките 8886 или 1086. 

3. Овластените банки во Република Македонија, из-
вестуваат за движењата на кустодиски сметки на нере-
зиденти. Извештајот се доставува до Народна банка на 
Република Македонија 5 работни дена по завршување-
то на месецот, за претходниот месец. 

4. Субјектите од точка 3 од ова упатство, известува-
њето го вршат со образец ИСХВ-КС-1 пропишан со 
ова упатство и по електронски пат ги доставуваат до 
Народна банка. 

5. Субјектите од точка 3 од ова упатство известува-
ат за движењата на кустодиските сметки на хартии од 
вредност дефинирани во точка 6 од ова упатство. 

6. Под хартии од вредност во смисла на ова упат-
ство се подразбираат хартии од вредност дефинирани 
во член 2 од Законот за девизно работење и Законот за 
хартии од вредност и тоа: 
а) Должнички хартии од вредност: 
- краткорочни хартии од вредност, 
- долгорочни хартии од вредност, 
- конвертибилни хартии од вредност, 
- останати должнички хартии од вредност. 
б) Сопственички хартии од вредност: 
- обични акции, 
- приоритетни акции, 
- удели во инвестициони фондови, 
- останати хартии од вредност кои докажуваат сопс-

твеничко право. 
в) Деривативи: 
- опции, 
- фјучерси. 
7. Субјектите од точка 3 на ова упатство податоци-

те од точка 1 на ова упатство се должни да ги доставу-
ваат на Образец ИСХВ-КС-1 на месечна основа на на-
чин определен во точка 3 и 4 на ова упатство. 

8. Со Образецот ИСХВ-КС-1 се известува за движе-
њето на салдата на кустодиските сметки на нерезиден-
тите кај овластените банки по основ на трансакции кои 
се реализираат преку овластените учесници на пазарот 
на капитал во Република Македонија. Како овластени 
учесници се јавуваат овластените банки и брокерските 
куќи. 

9. Трансакциите кои се предмет на известување се: 
а) купување на хартии од вредност, 
б) продавање на хартии од вредност, 
в) репатријација на вложена главнина и принос од 

вложувањето во овие хартии од вредност. 

10. Во Образецот ИСХВ-КС-1 сите приливи на па-
рични средства во корист на нерезидент се пишуваат 
на начин што износите на паричните средства се обеле-
жуваат со минус. 

11. Во Образецот ИСХВ-КС-1 полињата го имаат 
следното значење: 
А. Општи одредби  
Во овој дел се пополнуваат општи податоци за ис-

праќачот на Образецот ИСХВ-КС-1. 
1. Име на кустодиската (старателска) банка. Се вне-

сува целосниот назив на кустодиската (старателска) 
банка кај која нерезидентот има отворено ваква сметка. 

2. Матичен број. Матичниот број на кустодиската 
(старателска) банка кој е составен од 6 места. 

3. Седиште. Целосната адреса на кустодиската (ста-
рателска) банка. 

4. Телефон/телефакс. Телефонскиот број и телефакс 
бројот на кустодиската (старателска) банка.  

5. Овластен работник. Име и презиме на овластени-
от работник кој го изготвил извештајот. 

6. Електронска пошта. Е-маил адреса на кустоди-
ската (старателска) банка. 

7. Период на извештајот. Период на известување за 
кој се доставува извештај.  

8. Датум на плаќање во НБРМ. Датум на доставува-
ње на извештајот до Народна банка. 
Б. Преглед на состојба на кустодиски (старателски) 

сметки на нерезиденти 
9. Кустодиска старателска сметка. Бројот на кусто-

диската сметка која се води на сметките 8886 или 1086. 
10. Датум на реализација. Датум на валута кога е 

реализирана трансакција. 
11. Вид на трансакција. Вид на активност. Активно-

ста која е реализирана во извештајниот период, а која е 
наведена во точка 9 на ова упатство. Се внесува шифра 
од шифрарникот кој е составен дел на ова упатство. 

12. Број на налог. Бројот на налог (заклучница) спо-
ред кој овластениот учесник ја реализирал трансакција-
та со хартии од вредност по налог на нерезидентот. Во 
случај на репатријација на главнина или принос од ин-
вестирање се внесува бројот на налогот за извршување 
на дознака во странство (Образец 1450) од Упатството 
за платен промет со странство.  

13. ISIN код. Идентификациониот код на хартијата 
од вредност. 

14. Вид на хартија од вредност. Видот на хартијата 
од вредност која може да биде во вид наведен во точка 
6 на ова упатство. Се внесува шифра од шифрарникот 
кој е составен дел на ова упатство. 

15. Шифра на валута. Шифрата на валута со која е 
извршено плаќање на износот од колона 16. Видот на ва-
лута се определува според Упатството за платен промет. 

16. Номинален износ. Се внесува номиналниот из-
нос на кој гласи хартијата. 

17. Должнички хартии од вредност. Движењето на 
состојба на кустодиска (старателска) сметка за долж-
нички хартии од вредност според точка 6 под а). 

17.1. Почетно салдо. Почетното салдо на извештај-
ниот период за состојбата на хартијата од вредност од 
колона 13. Салдото се искажува во номинална вредност.  

17.2. Прилив. Износ за кој се зголемува салдото од 
точка 17.1. и означува прилив на хартии од вредност од 
колона 13. Се искажува во номинална вредност и со 
позитивен предзнак. 

17.3. Одлив. Износ за кој се намалува салдото од 
точка 17.1. и означува одлив на хартии од вредност од 
колона 13. Се искажува во номинална вредност и со не-
гативен предзнак. 

17.4. Крајно салдо. Крајното салдо на крајот на из-
вештајниот период за состојбата на хартијата од вред-
ност од колона 13. Салдото се искажува во номинална 
вредност. Крајното салдо претставува збир на износите 
од точка 17.1.; 17.2. и 17.3. 
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17.5. Број на права за купување на девизи од Народ-
на банка. Бројот на купени права за купување на деви-
зи од Народна банка за кои е платена премија. 

17.6. Почетен сериски број. Почетниот сериски број 
на купените права од точка 17.5., се внесува од Потвр-
дата за купени права. 

17.7. Краен сериски број. Крајниот сериски број на 
купените права од точка 17.5., се внесува од Потврдата 
за купени права. 

18. Акции и/или удели. Во оваа колона се известува 
за движењето на состојба на кустодиска (старателска) 
сметка за сопственички хартии од вредност според точ-
ка 6 под б). 

18.1. Почетно салдо. Почетното салдо на извештај-
ниот период за состојбата на хартијата од вредност од 
колона 13. Салдото се искажува во номинална вред-
ност.  

18.2. Прилив. Износ за кој се зголемува салдото од 
точка 18.1. и означува прилив на хартии од вредност од 
колона 13. Се искажува во номинална вредност и со 
позитивен предзнак. 

18.3. Одлив. Износ за кој се намалува салдото од 
точка 18.1. и означува одлив на хартии од вредност од 
колона 13. Се искажува во номинална вредност и со не-
гативен предзнак. 

18.4. Крајно салдо. Крајното салдо на крајот на из-
вештајниот период за состојбата на хартијата од вред-
ност од колона 13. Салдото се искажува во номинална 
вредност.  
Крајното салдо претставува збир на износите од 

точка 18.1; 18.2 и 18.3.  
18.5. Број на права за купување на девизи од Народ-

на банка. Бројот на купени права за купување на деви-
зи од Народна банка за кои е платена премија. 

18.6. Почетен сериски број. Почетниот сериски број 
на купените права од точка 18.5., се внесува од Потвр-
дата за купени права. 

18.7. Краен сериски број. Крајниот сериски број на 
купените права од точка 18.5., се внесува од Потврдата 
за купени права. 

19. Деривативи. Во оваа колона се известува за дви-
жењето на состојба на кустодиска сметка за хартии од 
вредност според точка 6 под в). 

19.1. Почетно салдо. Почетното салдо на извештај-
ниот период за состојбата на хартијата од вредност од 
колона 13. Салдото се искажува во номинална вред-
ност. 

19.2. Прилив. Износ за кој се зголемува салдото од 
точка 19.1. и означува прилив на хартии од вредност од 
колона 13. Се искажува во номинална вредност и со 
позитивен предзнак. 

19.3. Одлив. Износ за кој се намалува салдото од 
точка 19.1. и означува одлив на хартии од вредност од 
колона 13. Се искажува во номинална вредност и со не-
гативен предзнак. 

19.4. Крајно салдо. Крајното салдо на крајот на из-
вештајниот период за состојбата на хартијата од вред-
ност од колона 13. Салдото се искажува во номинална 
вредност. Крајното салдо претставува збир на износите 
од точка 19.1; 19.2 и 19.3. 

19.5. Број на права за купување на девизи-евра од 
Народна банка. Бројот на купени права за купување на 
девизи од Народна банка за кои е платена премија. 

19.6. Почетен сериски број. Почетниот сериски број 
на купените права од точка 19.5, се внесува од Потвр-
дата за купени права. 

19.7. Краен сериски број. Крајниот сериски број на 
купените права од точка 19.5, се внесува од Потврдата 
за купени права.  

20. Сметка во денари. Во оваа колона се известува 
за движењето на состојба на кустодиска сметка во де-
нарски парични средства. 

20.1. Почетно салдо. Почетното салдо на извештај-
ниот период за состојбата на кустодиската (старател-
ска) сметка во денари и се однесува за трансакции во 
денари за трансакции со хартијата од вредност од точ-
ка 13 на ова упатство. 

20.2. Прилив. Износ за кој се зголемува салдото од 
точка 20.1. и означува прилив на парични средства во 
денари. 

20.3. Одлив. Износ за кој се намалува салдото од 
точка 20.1. и означува одлив на парични средства во 
денари, хартии од вредност од колона 12. Се искажува 
со негативен предзнак. 

20.4. Крајно салдо. Крајното салдо на крајот на из-
вештајниот период за состојбата на сметката. Крајното 
салдо претставува збир на износите од точка 20.1; 20.2 
и 20.3. 

12. Ова упатство влегува во сила со денот на потпи-
шувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
         У.бр. 09/5-16         Гувернер, 
22 октомври 2002 година  Љубе Трпески, с.р. 

       Скопје 
 
Прилог: 

ШИФРАРНИЦИ 
При пополнување на Образецот ИСХВ-КС-1 во полето 
14. се користат следните шифри: 
 
Шифра Опис 
010 Краткорочни должнички хартии од вред-

ност со купон 
011 Краткорочни должнички без купонски хар-

тии од вредност 
020 Долгорочни хартии од вредност со фиксна 

камата 
021 Долгорочни хартии од вредност со варија-

билна камата 
030 конвертибилни долгорочни должнички хар-

тии од вредност со купон кој има фиксна 
вредност 

031 конвертибилни долгорочни должнички хар-
тии од вредност со купон чија вредност се 
определува на денот на достасување 

10 обични акции 
11 приоритетни акции со право на глас 
12 приоритетни акции без право на глас 

200 call опција 
201 put опција 

21 фјучерс 
 
Со шифрите за хартиите од вредност кои се однесуваат 
за деривативи, односно опции и фјучерси се додаваат и 
дополнителни броеви кои го дефинираат карактерот на 
деривативот. Дополнителните броеви се приложени во 
следниот шифрарник: 
 
Шифра Опис 

0 Девизи 
1 Роба 
2 каматна стапка 

30 краткорочни хартии од вредност со фиксна 
камата 

31 краткорочни хартии од вредност со про-
менлива камата 

32 долгорочни хартии од вредност со фиксна 
камата 

33 долгорочни хартии од вредност со промен-
лива камата 

4 индекси на акции 
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А: ОПШТИ ПОДАТОЦИ 

1. Назив на овластениот 
учесник 

5. Одговорен работник 

2. МБ 6. Елетронска пошта 
3. Седиште 7. Период на извештајот 
4. Телефон/факс 8. Датум на праќање во 

НБРМ 
 
Б
 

: 

 Кустодиски сметки 
9. Кустодиска сметка     
10. Датум     
11. Вид на трансакција     
12. Број на налог     
13. ISIN      
14. Вид на хартија од 
      вредност 

    

15. Шифра на валута     
16. Номинален износ     
17. Должнички хартии  
      од вредност 

    

17.1 Почетно салдо     
17.2 Прилив     
17.3 Одлив     
17.4 Крајно салдо     
17.5 Број на права     
17.6 Почетен Сериски 
        број 

    

17.7 Краен сериски број     
18. Купено право за от-
куп на девизи од НБРМ 

    

18.1 Почетно салдо     
18.2 Прилив     
18.3 Одлив     
18.4 Крајно салдо     
18.5 Број на права     
18.6 Почетен сериски   
        број на правата 

    

18.7 Краен Сериски број   
       на правата 

    

19. Деривативи     
19.1 Почетно салдо     
19.2 Прилив     
19.3 Одлив     
19.4 Крајно салдо     
19.5 Број на права     
19.6 Почетен сериски број     
19.7 Краен сериски број     
20. Сметка во денари     
20.1 Почетно салдо     
20.2 Прилив     
20.3 Одлив     
20.4 Крајно салдо     

__________________________________________________ 
Огласен дел 
 

СУДСКИ ОГЛАСИ  
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред Основниот суд Скопје I - Скопјe, во тек е по-
стапка поведена по тужба на тужителката Гордана Ива-
новска од Скопје, ул. �11 Октомври� бр. 31-42, против 
тужениот Менди Исљамовски од Скопје, со последна 
адреса на живеење на ул. �Џон Кенеди� бр. 39/2-19, а 
сега со непозната адреса на живеење. 
Се повикува тужениот Менди Исљамовски да се ја-

ви во судот, во рок од 30 дена од објавувањето на овој 
оглас и во истиот рок да ја достави својата адреса на 
живеење. 

Доколку тужениот или негов полномошник не се ја-
ват во овој рок, постапката ќе продолжи преку посеб-
ниот старател Јулијана Пандиловска, адвокат од Скоп-
је, која ќе го застапува тужениот се додека тужениот 
или негов полномошник не се јават во судот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XIV. П. бр. 

784/2001.           (27694) 
 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје II- Скопје, е поднесена 

тужба за развод на брак  на тужителот Чедо Шишков-
ски од Скопје, ул. �Љуба Ивановиќ� бр. 38/1-9, заста-
пуван од адвокатот Емил Османов од Скопје,  против 
тужената Љубка Шишковска од Република Бугарија со 
непозната адреса на живеење. 
Бидејќи тужената е со непозната адреса на живеење 

од страна на Меѓуопштинскиот центар за социјална ра-
бота на град Скопје бр. 3020-509 од 07.10.2002 година 
и е постави посебен старател адвокатот Лилјана Баге-
ска, ул. �Рузвелтова� бр. 46-2/9, која треба да ги штити 
нејзините интереси во постапката.   
Се повикува тужената Љубка Шишковска да се јави 

во рок од 30 дена. Во спротивно, нејзините интереси ќе 
ги застапува посебниот старател адвокатот Лилјана Ба-
геска. 
Од основниот суд Скопје II-Скопје, VIII П. бр. 

1971/02.                                                                    (28374)  
 

ОСНОВЕН СУД ВО ВИНИЦА 
Пред Основниот суд во Виница, се води постапка за 

регрес долг, по тужба на тужителот АД за осигурување 
и реосигурување �Кјуби Македонија� Скопје, против 
тужениот Благојчо Петров од Виница, ул. �Бел Камен� 
бр. 5, сега  на привремена работа во Италија, со непоз-
ната адреса на живеење. 
Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од 

30 дена по објавувањето на овој оглас, или во истиот 
рок да ја достави својата точна адреса на  живеење или 
да постави полномошник кој ќе ги застапува неговите 
интереси во постапката. Во спротивно, по истекот на 
овој рок неговите интереси во постапката ќе ги заста-
пува привремениот застапник Коле Илијев, стручен со-
работник во овој суд, се додека тужениот или неговиот 
полномошник не ќе се појават пред судот, односно до-
дека органот за старателство не го извести судот дека 
назначил старател. 
Од Основниот суд во Виница, П. бр. 118/02. 
                                                                             (28489) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 

Пред Основниот суд во Велес во тек е постапката 
по предлогот на предлагачката Коробар Вера од 
Скопје, за прогласување на исчезнато лице за умрено, 
и тоа Нацев Панчев Димко од Велес. 
Согласно член 79 од Законот за вонпарнична 

постапка го даваме овој оглас со кој се повикува 
исчезнатото лице Нацев Панчев Димко од Велес, како 
и секое друго лице кое има сознание и податоци за 
неговиот живот, местото на живеење, да се јави во 
Основниот суд во Велес или на неговата ќерка Вера 
Коробар, со стан на ул. �Водњанска� бр. 14 во Скопје, 
во рок од 3 месеци од објавувањето на огласот во 
�Службен весник на РМ�. 
Ако во утврдениот рок не се јави никој да даде 

основни податоци за исчезнатото лице Нацев Панчев 
Димко од Велес, истото ќе биде прогласено за умрено. 
Од  Основниот суд  во    Велес,    ВПП.   бр. 35/02.                               
                                                                            (28256) 

___________ 
 

Основниот суд во Велес, во парничниот предмет на 
овој суд П. бр. 941/2002 по тужба на тужителот Мечка-
ров Коле од Велес, против тужениот Карол Мучка и 
ПП �Палимекс� ДОО од Р. Словачка, со непозната 
адреса, за сопственост. Вредност на спорот 10.000,00 
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денари. За привремен застапник на тужените го поста-
ви стручниот соработник на овој суд Душица Трајкова, 
согласно член 78 став 2 точка 4 и 5 од ЗПП. 
Привремениот застапник ги има сите права и долж-

ности на законски застапник во споменатиот предмет, 
се додека тужените од Р. Словачка не се јават пред су-
дот, односно додека Центарот за социјална работа не 
го извести судот дека поставил старател. 
Од Основниот суд во Велес, П. бр. 941/2002. 
            (27578) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред Основниот суд во Гостивар, се води парнична 

постапка за развод на брак по тужба на тужителот Ба-
фтијароска Семра од Гостивар, против тужениот Ба-
фтијароски Мефаил од с. Могорче. 

 Бидејќи од страна на поштата судот е известен 
дека неможе да изврши достава, затоа што таков човек 
не постои, односно се наоѓа на непозната адреса. По 
предлог на тужителот судот објавува оглас и го пови-
кува тужениот Бафтијароски Меваил да се јави на рас-
правата закажана за 27.11.2002 година, во 11 часот, во-
едно поставува привремен застапник адвокатот Агим 
Мислими од Гостивар. 
Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 764/2002. 
                                                                             (28407) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ДЕЛЧЕВО 

Пред Основниот суд во Делчево во тек е постапка 
за поништување на одредби од договор по тужбата на 
тужителот ПП �Интернационал-Транс� Охрид, против 
тужената Кацарска Босилка од с. Стар Истевник-Дел-
чево, сега на работа во Германија, со непозната адреса. 
Бидејќи тужената е со непозната адреса на живеење 

во Германија, за привремен застапник и се назначува 
Арсениев Младен, дипломиран правник од Делчево. За-
стапникот ќе ја застапува тужената во оваа постапка се 
додека тужената и нејзиниот полномошник не се појават 
пред судот, односно додека Центарот за социјални рабо-
ти Делчево, не го извести судот дека назначил старател. 
Од Основниот суд во Делчево, П. бр. 345/98. 
            (27698) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 

Пред Основниот суд во Куманово е поведена постап-
ка за сопственост, по тужба на тужителот Азиз Рамадани 
од Куманово, ул. �Абдула Прешева� бр. 1-а, против ту-
жената Алиевска Бејка од Куманово, со непозната адре-
са на живеење. Вредност на спор 20.000 денари. 
Основниот суд во Куманово, на тужената како при-

времен застапник се назначува Лидија Велиновска,  адво-
кат од Куманово, која ќе ја застапува тужената се додека 
таа или нејзиниот полномошник не се јави пред овој суд. 
Од Основниот суд во Куманово, П.бр. 1639/2002. 

(28385) 
___________ 

 
Пред Основниот суд во Куманово се води парнична 

постапка за развод на брак по тужба на тужителот Ја-
шари Вјолца од с. Оризаре, против тужениот Даути Из-
би со непозната адреса во странство. 
Бидејќи тужениот е со непознато престојувалиште 

судот му поставува привремен застапник Уљбер Деста-
ни, адвокат од Куманово, кој ќе го застапува тужениот 
во постапката се додека тужениот или неговиот полно-
мошник не се појави пред судот, односно додека Цен-
тарот за социјални работи не го извести судот дека наз-
начил старател. 
Од Основниот суд во Куманово, 5. П.бр. 1216/02. 

(28410) 
___________ 

 
Пред овој суд е заведен парничен предмет по туж-

бата на тужителката Љендита Љатифи од Куманово, 
ул. �Братство и Единство� бр. 2, против тужениот На-

зиктер Садики од Куманово, ул. �Братство и Единство� 
бр. 2, со непозната адреса во странство. 
Се повикува тужениот, во рок од 15 дена, по објаву-

вањето на огласот, да се јави во судот или да достави 
точна адреса на живеење, или во истиот рок да назначи 
полномошник кој ќе ги штити неговите права и интере-
си во текот на постапката. 
До правосилноста на завршување на спорот и до 

појавување, се поставува привремен застапник Лидија 
Велиновска, адвокат од Куманово. 
Од Основниот суд во Куманово, II. П. бр. 1103/02. 
            (27593) 

__________ 
 
Пред овој суд е поведена постапка за сопственост 

по тужба на тужителот Асан Асани од Куманово, про-
тив тужениот Часлав Стоилковски од Кумново, сега со 
непозната адреса на живеење. Вредност на спортот 
40.000,00 денари. 
Бидејќи тужениот е со непозната адреса на живеење 

од страна на судот ќе му биде поставен привремен за-
стапник Лидија Велиновска, адвокат од Куманово, кој 
што ќе го застапува тужениот се додека тој или негов 
полномошник не се појави пред овој суд. 
Од Основниот суд во Куманово, П. Бр. 1311/2002. 
            (27557) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ 

Пред Основниот суд во Кочани е поднесена тужба 
за наплата на долг од тужителот АД за осигурување и 
реосигурување �Кјуби Македонија� - Скопје, против 
тужениот Јован Заов од с. Тркање-Кочани, сега со не-
позната адреса  во Италија. Вредност на спорот 
9.091,00 денари 
Се повикува тужениот, да се јави во Основниот суд 

во Кочани или да постави свој полномошник, кој ќе ги 
штити неговите права и интереси, во рок од 8 дена од 
денот на објавувањето на огласот. Доколку не се јави, 
ќе му биде поставен привремен застапник Благојчо 
Стоименов, стручен соработник во Основниот суд во 
Кочани, дипл.правник со положен правосуден испит, 
кој ќе ги штити неговите права и интереси до право-
силното окончување на постапката. 
Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 91/2002. 
                                                                             (28409) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП 
Пред Основниот суд во Прилеп, заведен е спор за 

развод на брак по тужба на тужителката Муничира 
Броња од с. Лажани, поднесена против тужениот Мев-
лудин Јејна со непозната адреса на живеење.  
Се повикува тужениот да се јави во овој суд во рок 

од 15 дена од објавувањето на огласот или да достави 
своја адреса на живеење. Доколку во определениот рок 
истиот не се јави, нити одредил свој  полномошник, не-
говите интереси до правосилноста на постапката ќе ги 
застапува привремен застапник кој ќе го назначи овој 
суд. 
Од Основниот суд во Прилеп, П. бр. 962/2002. 
                                                                             (28485) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 

Пред Основниот суд во Струмица се води постапка 
за долг заведена под П. бр. 486/01, по тужба на тужите-
лот АД за Осигурување и реосигурување �Кјуби Маке-
донија�, Скопје против тужениот Китановски Ванчо од 
с. Куклиш. Тужениот Китановски Ванчо е со непозната 
адреса. Вредност на спорот 3.780,00 денари, 
Се повикува тужениот да се јави во рок од 15 дена 

од денот на објавувањето на огласот. За привремен за-
стапник на тужениот се назначува Силвана Бајрактаро-
ва стручен соработник во Основниот суд во Струмица. 
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Привремениот застапник ги има сите права и долж-

ности на законски застапник, а тие права и должности 
ќе ги врши се додека тужениот или негов полномош-
ник не се јави пред судот, односно додека ЦСР не го 
извести судот дека поставил старател. 
Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 486/01. 
                                                                             (28406) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Основниот суд во Тетово, се води постапка по 
тужба на тужителот Ферик Билали од с. Г. Речица, Те-
тово, против тужените Идризи Мисимова Шурета од 
Тетово, ул. �Јане Сандански� бр. 61 и Абдулаи Сулеј-
ман Исмет од с. Ново Село, Тетово сега двајцата со не-
позната адреса во Турција. 
Се повикуваат Идризи Мисимова Шурета од Тето-

во, ул. �Јане Сандански� бр. 61, и Абдулаи Сулејман 
Исмет од с. Ново Село, Тетово двајцата со непозната 
адреса во Турција, да се јават пред Основниот суд во 
Тетово, во постапката по тужбата на тужителот Ферик 
Азби Билали од с. Г. Речица, Тетово, за исполнение на 
договор за купопродажба  на недвижен имот, заведен 
под П. бр. 887/02,  во рок од 15 дена по објавувањето 
на овој оглас. Во спротивно на именуваните ќе им биде 
поставен времен старател кој ќе ги застапува во текот 
на постапката се до окончувањето на постапката со си-
те права и обврски на странката.  
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 887/02. 
                                                                             (28487) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 

сопственост на недвижен имот по тужба на тужителот 
Борисав Дишовски од с. Блаце, против тужените Куз-
мановска Еглика, Кузмановски Перко, Стојковски Сла-
вко, Стојковски Трпомир и Стојковски Стојко сите од 
с. Блаце, сега со непозната адреса во СР Југославија. 
Се повикуваат тужените да се јават на судот, да до-

стават адреса или да овластат полномошник кој ќе ги 
застапува во оваа постапка до окончувањето на истата. 
Во спротивно, судот преку Центарот за социјални 

работи во Тетово на тужителите ќе им постави привре-
мен застапник. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 855/02. 
                                                                             (28488) 

___________ 
 
Пред овој суд води спор Бафкари Невзат од Тетово 

против Ибраими Нафи Џеваир, Мамут и Мемет од 
Тетово, ул. �155� бр. 18, а сега е со непозната адреса во 
странство. 
Се повикуваат тужените  Џеваир, Мамут и Мемет 

да се јават во судот во рок од 15 дена од објавувањето 
на огласот или постават свој полномошник. Во 
спротивно по истекот на овој рок судот ќе им постави 
привремен старател. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 410/01. 
                                                                          (28257) 

__________ 
 

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка по 
тужбата на тужителот Мисим Јусуф Садику од Тетово, 
против тужените Адем Ќамил Адеми и Шаќир Ќамил 
Адеми, двајцата со непозната адреса во Р. Турција, за 
сопственост по основ на купопродажба и одржување. 
Вредност неопределена. 
Се повикуваат тужените Адем Ќамил Адеми и 

Шаќир Ќамил Адеми, сега со непозната адреса во Р. 
Турција да се јават во Основниот суд во Тетово или да 
одредат свој полномошник кој ќе ги застапува до 
окончувањето на постапката во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот. Доколку во тој рок не се јават 
тужените или не одредат свој полномошник, судот по 
службена должност ќе им постави привремен старател 

преку ЦСР Тетово, кој ќе се грижи за нивните права и 
интереси до правосилното окончување на постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 884/202. 
                                                                            (28252) 

___________ 
 

       Пред Основниот суд во Тетово, се води спор за 
исполнување на договор по тужба на тужителот Фејзу-
лаи Хамид од с. Ѓермо, против Јовановска Надица од 
Тетово, сега со непозната адреса. 
Се повикува тужената Јовановска Надица од Тето-

во, со непозната адреса,  да се јави во Основниот суд во 
Тетово, во рок од 30 дена по тужба на тужителот Феј-
зулаи Хамид од с. Ѓермо. Доколку во овој рок не се ја-
ви и не одреди полномошник, судот ќе и постави 
привремен старател преку Центарот за социјални рабо-
ти-Тетово. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 768/2002. 
            (27935) 

__________ 
 

Пред Основниот суд во Тетово, во тек е постапка за 
развод на брак по тужба на тужителот Бехзати Расим 
Ејуп од с. Челопек, против тужената Фишти Пелумб 
Линда од Република Албанија, сега со непозната адреса. 
Се повикува тужената Фишти Пелумб Линда, во 

рок од 30 дена од објавувањето на огласот во �Служ-
бен весник на РМ�, да се јави во Основниот суд во Те-
тово или да овласти свој полномошник. Во спротивно, 
судот преку Центарот за социјална работа во Тетово, 
ќе и постави привремен застапник кој ќе ги штити неј-
зините права и интереси, до правосилно окончување на 
спорот. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 559/2002. 
            (27936) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП 

Се повикува тужената Трајанка Петровска Коцева, 
со непозната адреса на живеење и престојување во рок 
од 30 дена, сметано од денот на објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ� да се јави во судот и да 
достави точна адреса на престојување или живеење 
или да определи свој полномошник кој ќе ја застапува 
во спорот заведен по тужба на тужителот Ивица Пе-
тровски од Пробиштип, против тужената Трајанка Пе-
тровска Коцева за развод на брак, поради фактички 
прекин на брачната заедница подолго од една година. 
Доколку не се јави и не определи свој полномошник 
судот ќе и определи привремен застапник до правосил-
но завршување на спорот. 
Од Основниот суд во Штип, П. бр. 646/2002. 

(28403) 
_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 4997/2002 од 22.10.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02007897-4-11-000, ја запиша во 
трговскиот регистар Одлуката за разрешување и име-
нување на членови на надзорен одбор на Акционерско-
то друштво за новинско издавачка печатарска дејност 
Нова Македонија, ул. �М.Х.Јасмин� бб, Скопје.  
Со одлука бр. 0201-2719/1 од 4.10.2002 година се 

разрешуваат членовите на надзорниот одбор и тоа:  
1. Стефче Коцевски, 
2. Драган Даравелски, 
3. Илија Пемов, 
4. Зоран Димитровски, 
5. Демуш Бајрами. 
За нови членови на Надзорен одбор се именуваат: 
1. Вито Комац, 
2. Душан Грабнар, 
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3. Лео Ивањко, 
4. Митко Тевдовски, 
5. Ѓорѓи Милев, 
како и следните прокуристи: 
1. Антон Поточник-помладиот, 
2. Јелка Рајтмајер. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

4997/2002.                                    
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 

бр. 669/2001 од 26.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 03009085?-7-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар усогласувањето со Законот за јавни претприја-
тија на Јавното претпријатие за комунални работи �УС-
ЛУГА� Ц.О. Берово, ул. �Маршал Тито� бб, Берово. 
Усогласување на Јавно претпријатие за комунални 

работи �Услуга� Ц.О. Берово, ул. �Маршал Тито� бб со 
Законот за јавни претпријатија. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр.     

669/2001.                                                                  (25228) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје со решението 

Трег. бр. 5876/99 од 1.09.1999 година, во регистарската 
влошка бр. 02017502?-8-03-000, го запиша во трговски-
от регистар усогласувањето на Друштвото за произ-
водство и услуги РАПИД 77 ДУШКО ДООЕЛ Скопје, 
ул. �Скупи� бр. 39. 
Содружник е: Радевски Душко од Скопје. 
Дејности: 01.12, 02.02, 15.81, 15.98/2, 20.30, 20.51, 

25.24, 26.25, 28.21, 31.62, 45.21, 45.25, 45.34, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 
51.11, 51.18, 51.19, 51.23, 51.32, 51.34, 51.36, 51.39, 
51.41, 51.43, 51.45, 51.56, 51.61, 51.70, 52.11, 52.24, 
52.41, 52.44, 52.46, 52.72, 55.22, 55.30, 55.30/1, 60.21, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 60.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 
70.20, 70.31, 71.10, 72.50, 72.60, 74.13, надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, консигнациона продаж-
ба, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки, лица и 
шпедиција. 
Во правниот промет друштвото истапува во свое 

име и за своја сметка. 
Управител на друштвото е Радевски Душко со нео-

граничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.     

5876/99.                                                                    (24534) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 5395/2000 од 9.10.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02036684?-8-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Трговско-
то друштво за вработување на инвалидни лица за печа-
тарска дејност ГО-ДЕ ДООЕЛ Скопје, ул. �Осма удар-
на бригада� бр. 35, Скопје. 
Дејности: 18.10, 18.30, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.30, 

20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 
22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 
22.24, 22.25, 22.33, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 25.12, 
25.13, 28.51, 28.52, 28.63, 31.10, 33.40, 35.12, 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, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.71, 
52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30/1, 55.32, 60.24, 63.11, 

63.12, 63.40, 70.20, 70.31, 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, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 92.40, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските во правниот промет со трети лица 

друштвото одговара со сиот свој имот. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот промет е Сашо Новески - управител со 
неограничено овластување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

5395/2002.                                                     (27612) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. 

бр. 77/02 од 23.09.2002 година, во регистарската влош-
ка бр. 1-1574-0, го запиша во судскиот регистар усогла-
сувањето со Законот за заштита на децата на Јавната 
установа за деца - Детско одморалиште �Малешево� - 
Берово, ул. �Кеј на младина� бр. 2, Берово. 
Седиште: ул. �Кеј на младина� бр. 2, Берово. 
Дејности: 85.31/1, 85.31/3. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр.     

77/02.                                                                        (27929) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.трег. бр. 4838/2002 од 30.09.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02042434?-4-09-000, го запиша во 
трговскиот регистар запишувањето на Одлуката за про-
мена на член на УО на Акционерско друштво НАЦИО-
НАЛНА ПЛАТЕЖНА КАРТИЧКА АД Скопје, бул. 
�Кузман Јосифовски-Питу� бр. 1. 
Запишување на Одлука-Решение бр. 17-4312/1 од 

20.08.2002 година за промена на член на УО на: Акцио-
нерско друштво НАЦИОНАЛНА ПЛАТЕЖНА КАР-
ТИЧКА АД Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 

4838/2002.                                                     (27139) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 285/2002 од 30.09.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 1-846-0-0-0, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапува-
ње на Јавната установа за деца - Детска градинка �Ко-
ста Поп-Ристов Делчев� - Богданци, ул. �Изворски� бр. 
53. 
Се врши промена на лицето овластено за застапува-

ње. 
Се брише Љулеџиев Димитар в.д. директор со нео-

граничено овластување, а се запишува Попова Зорица - 
в.д. директор. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

285/2002.                                                     (27140) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 141/2002 од 27.5.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 1-14558-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на директор на Претпријатието за 
промет со обувки, гумарски и други производи на голе-
мо и мало во општествена сопственост БОРОВО ДОО 
извоз-увоз Скопје, ул. �Казанџиска� бр. 8, Скопје. 
Се врши промена на лице овластено за застапување 

во внатрешен и надворешен трговски промет. 
Се брише Миле Димитриевски - директор без огра-

ничувања. 
Се запишува Алифета Селими - директор без огра-

ничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

141/2002.                                                     (27141) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.трег. бр. 3234/2002 од 15.07.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02004943?-4-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на Акцио-
нерското друштво за промет на стоки и услуги на голе-
мо и мало ИЛИНДЕН КОМЕРЦ АД Скопје. 
Се брише досегашниот Ѓорѓиеоски Зоран - претсе-

дател на Управен одбор, а се запишува новиот претсе-
дател на Управен одбор Енуз Аљуш. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 

3234/2002.                                                     (27142) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.трег. бр. 4266/2002 од 23.9.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02008141?-4-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на  Одлуки и промена 
на презиме на лице овластено за застапување на Рудар-
ско индустриски комбинат СИЛЕКС акционерско 
друштво - Кратово, ул. �Гоце Делчев� бр. 70. 
Запишување на Одлука бр. 0201-456/7 од 15.7.2002 

година за разрешување на членови на Надзорен одбор, 
Одлука бр. 0201-456/8 од 15.7.2002 година за именува-
ње на членовите на Надзорен Одбор, Одлука бр. 0201-
456/10 за именување на членови на Управен одбор. 
Се врши промена на презиме на лице овластено за 

застапување - претседател на Управен одбор и тоа: се 
брише Љубисав Иванов - генерален директор со нео-
граничено овластувања. 
Се запишува Љубисав Иванов Ѕинго - претседател 

на Управен одбор - генерален директор со неограниче-
но овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 

4266/2002.                                                     (27143) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 4505/2002 од 10.10.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02023801?-4-09-000, го запиша во 
трговскиот регистар запишувањето на Одлука на 
Скопски саем Акционерско друштво за организирање 
на саеми и изложби-Скопје, ул. �Беласица� бр. 2. 
Запишување на Одлуката за изменување и 

дополнување на Статутот од 02.07.2002 година. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  П.Трег. бр.  

4505/2002.                                                                (28193)        

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 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, 51.53, 51.54, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 
63.40, 65.12/3, 71.33, 71.34, 71.40, 74.12, 74.14, 74.82, 
74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, застапување и посредување, консигнација, реекс-
порт, меѓународна шпедиција.  

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2971/2002 од 21.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02046916?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД како ДООЕЛ на 
Друштвото за производство, трговија и услуги ЕКСП-
РЕС МЕНАЏМЕНТ КОНСУЛТ ДООЕЛ експорт-им-
порт Тетово, ул. �185� бр. 8. 
Основач е Ешија Шехаби од Тетово, ул. �185� бр. 8. 
Фирма: Друштво за производство, трговија и услу-

ги ЕКСПРЕС МЕНАЏМЕНТ КОНСУЛТ ДООЕЛ екс-
порт-импорт. Седиште: Тетово, ул.�185� бр. 8. 
Дејности: 15.81, 15.98/2, 17.54, 18.22, 18.24, 19.30, 

20.40, 20.51, 21.21, 21.25, 25.13, 25.22, 25.24, 36.63, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 51.18, 51.19, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.56, 51.57, 51.64, 
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, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.33, 72.10, 
72.20, 72.30,  72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 
74.82, 74.83, 74.84. 
Управител: за управител на друштвото се одредува 

лицето Ешија Шехаби од Тетово. 

Овластувања: друштвото во правниот промет иста-
пува во свое име и за своја сметка. Одговорност: друш-
твото за обврските во правниот промет со трети лица 
преземени во текот на работењето одговара со сите 
свои средства. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.  

2971/2002.                                                                (19170)        
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2862/2002 од 17.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02046807?-6-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТП Бутик ВЈОЛЦ 
Мирвете Рахим Велија ул. �Р. Цониќ� бр. 82, Тетово. 
Основач е Мирвете Рахим Велија од с. Требош-Те-

тово. Фирма: ТП Бутик ВЈОЛЦ Мирвете Рахим Велија. 
Седиште: ул. �Р. Цониќ� бр. 82, Тетово. 
Дејности: 52.41, 52.42, 52.43. 
Управител: за управител на ТП се одредува Мирве-

те Рахим Велија од с. Требош-Тетово. 
Овластувања: трговецот - поединец во правниот 

промет со трети лица истапува во свое име и за своја 
сметка. Одговорност: за обврските во правниот промет 
со трети лица преземени во текот на работењето ТП 
одговара лично со целиот свој имот.  
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.  

2862/2002.                                                                (19171)        
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3039/2002 од 20.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02046984?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво-
то за трговија и услуги МАГИ-САН ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, ул. �Маџир Маало� бр. 67-б. 

Во правниот промет со трети лица друштвото на-
стапува во свое име и за своја сметка. За обврските во 
правниот промет друштвото одговара со целокупниот 
имот. 
Санда Николова - управител без ограничување во 

внатрешен промет. 
Санда Николова - управител без ограничување во 

надворешен промет. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.  

3039/2002.                                                                (19172)        
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2877/2002 од 20.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02046822?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за тргови-
ја, производство и услуги БЕДРИ ДООЕЛ увоз-извоз с. 
Батинци, Студеничани. 
Основач е Азем Сејдијај од с. Батинци, Студеничани. 
Фирма: Друштво за трговија, производство и услу-

ги БЕДРИ ДООЕЛ увоз-извоз Студеничани. 
Седиште: с. Батинци, Студеничани. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 

51.11, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 
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51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.56, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 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, 15.81/1, 15.82/1, 
15.86, 20.30, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.24, 63.12, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 74.82, 74.84, 71.32, 71.34, 71.40, 72.30, 
72.40, 72.50, 72.60, 74.40, 74.83, 92.34, 93.01, 45.11, 
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, 15.86, 15.89, 15.61, 15.98/1, 
15.98/2, 15.81/2, 15.82/2, 15.83, 15.89,  15.93, 18.10, 18.30, 
19.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 25.21, 25.22, 
25.23, 25.24, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, надворешна 
трговија со прехранбени производи, непрехранбени про-
изводи, застапување и посредување во прометот со сто-
ки и услуги, реекспорт, комисиона продажба, консигна-
циска продажба, меѓународен транспорт на стоки и пат-
ници и меѓународна шпедиција.   
Целосна одговорност. 
Управител: за управител на друштвото се одредува 

лицето Азем Сејдија од с. Батинци, Студеничани. 
Овластувања:  друштвото во правниот промет иста-

пува во свое име и за своја сметка. Одговорност. друш-
твото за обврските во правниот промет со трети лица  
преземени во текот на работењето одговара со сите 
свои средства.  
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.  

2877/2002.                                                                (19173)        

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓа-
ни и фондации под Згф. бр. 2/2002, здружение на граѓа-
ни со име Здружение на граѓани самохрани мајки �ВИ-
ВА� од Радовиш, кое е основано заради промоција на 
мир, организирање на граѓанско општество и поддршка 
на оние што имаат потреба. 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје со решение II Рег. 

зг. бр. 56/01 од 27.08.2002 година, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следното: 
Се утврдува дека здружението Меѓународен едука-

тивен центар �РОШ� го променува името во Интерна-
ционален едукативен центар �РОШ�  
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, II Рег. згф.бр. 

56/01.                                                                         (27282) 
___________  

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение I Рег. 
зг. бр. 67/02 од 08.10.2002 година, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следното: 
Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 

граѓани и фондации на Ракометен клуб �ЛЕДИ� Скопје 
со седиште во Скопје на ул. �III Македонска бригада� 
бр. 31/2-1. 
Основни цели и задачи на здружението се: поттик-

нување, омасовување, развој и унапредување на спор-
тот, развивање и унапредување на системот на натпре-
вари; унапредување на ракометниот спорт и создавање 
услови за поуспешно репрезентирање на ракометот; 
грижа за квалитетот на своите членови и нивно учество 
на сите манифестации; грижа за одржување и користе-
ње на објектите во кои го одвиваат тренингот; грижа за 
унапредување за здравствената заштита на ракометари-
те; обезбедување учество и организација на регионал-
ни, државни и меѓународни натпревари од пријателски 
и официјален карактер; грижа за развој и соработка со 
други клубови од Република Македонија или се членки 
на Ракометниот Сојуз на Македонија; објавува и други 
работи дозволени со Закон. 
Со денот на запишувањето во регистарот на здру-

женија на граѓани и фондации Ракометниот клуб �ЛЕ-
ДИ� Скопје се стекнува со својство на правно лице. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I Рег. згф.бр. 

67/02.                                                                         (27993) 
___________  

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение III 
Рег. зг. бр. 69/02 од 25.9.2002 година, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се одобрува упис во регистарот на здружение на 
граѓани и фондации на ЦЕНТАР ЗА БАНКАРСТВО И 
ФИНАНСИИ-Скопје, скратено ЦБФ со седиште во 
Скопје на ул. �Жегљане� бр. 54-а. 
Основни цели и задачи на центарот се: обука и усо-

вршување на кадри во областа на банкарството и фи-
нансиите; изработка на проекти кои се однесуваат на 
банкарството, финансиите и економијата; вршење на 
консултантски активности; организирање на советува-
ња, семинари и слични научни собири; реализирање на 
грантови и други форми на помош на одделни земји; 
покренување на иницијативи за законско регулирање 
на односите во областа на банкарството и финансиите; 
организирање на издавачка дејност и други облици на 
дејствување. 
Со денот на запишувањето во регистарот на здру-

женијата на граѓани и фондации ЦЕНТАР ЗА БАН-
КАРСТВО И ФИНАНСИИ-Скопје, скратено ЦБФ се 
стекнува со својство на правно лице 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, III Рег. згф.бр. 

69/02.                                                                         (28145) 
___________ 

 

Здружението ќе дејствува на територијата во Радо-
виш и РМ, а неговото седиште се наоѓа во Радовиш, 
бул. �А. Македонски� бр. 9-2/5. 
Од Основниот суд во Радовиш.                       (27331)                          

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение Рег. 

зг. бр. 80/2002 од 09.10.2002 година, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запишува Здру-
жението Асоцијација за згрижување и едукација А.З.Е. 
�ТЕОМИН� Скопје, со седиште во Скопје на ул. �Ди-
митрије Туцовиќ� бр. 19. 
Цели и задачи на здружението се: да ги поврзува и 

организира своите членови во решавањето на пробле-
мите поврзани со дејноста, да работи за економски и 
социјален развој, да работи на решавање на проблеми-
те на децата без родители, да им помага на старите ли-
ца, хендикепирани лица, да врши сместување на деца, 
жени и стари лица кои се без дом, да врши обука и еду-
кација и за таа цел да врши превод и објаснување на 
материјали за едукација, како и печатење на книги, да 
дава придонес во подобрување на меѓуетничките одно-
си, да дава придонес за развој на хуманитарната по-
мош, да презема активности за заштита на жените и де-
цата од злоупотреба, да организира јавни кујни и обле-
ка за оние на кои им е потребна, да работи на заштита 
на човековите права, како и издавање весници, ВЕП 
страна и укажување на слободна мисла на граѓаните, да 
работи на едукација на семејството преку брачни сове-
тувалишта и советувалишта за односите во фамилијата, 
да се активира во борбата против дрогата, алкохолот, 
пушењето и трговијата со луѓе, да работи на социјали-
зација на хендикепираните лица, да организира курсе-
ви, тренинзи, семинари, форуми, конференции и др., да 
организира издавање на информативен весник и едука-
тивни материјали, да остварува соработка со други 
здруженија и сојузи од сроден карактер, да го шири 
своето членство, да ги заштитува општите, поединеч-
ните и професионалните интереси на членовите, да со-
работува со државните органи, институции и др., да 
покренува законски иницијативи, да ги заштитува оп-
штите професионални интереси на членовите, да рас-
права за актуелни проблеми од работата и практиката 
на работењето на здружението и да дава предлози за 
ново решавање, да работи и придонесува за проширу-
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вање на колегијалната етика меѓу членовите, да работи 
самостојно или со други здруженија на организирање 
на национални и меѓународни собири и средби во зем-
јата кои се во врска со развојот и подигањето на нивото 
на знаењето во областа на делување и да организира 
средби, дијалози и соработка со државни, задружни и 
други организации и институции за решавање на наци-
онални проблеми од работењето. 
Со денот на запишувањето во регистарот на здру-

женија на граѓани и фондации Асоцијацијата за згри-
жување и едукација А.З.Е. �ТЕОМИН� Скопје се стек-
нува со својство на правно лице. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (27468)                                                                   

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
ние Зг. бр. 27/2002 од 16.08.2002 година, во регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации при Основниот 
суд во Куманово под Рег. бр. 244, се запишува Здруже-
ние на лекари од примарна здравствена заштита во оп-
штина Куманово �Медикус�, со седиште во Куманово, 
ул. �ЈНА� бр. 36/2. 

___________ 
 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-

ние Зг. бр. 34/2002 од 04.09.2002 година, во регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации при Основниот 
суд во Куманово под Рег. бр. 246, се запишува Здруже-
нието на граѓани �Одбојкарски клуб Куманово 2002�, 
со седиште во Куманово, ул. �Климент Охридски� бр. 
12, со скратен назив �ОК Куманово 2002�. 
Основните цели и задачи, како и начин и облици на 

дејствување на Здружението на граѓани �Одбојкарски 
клуб Куманово 2002� се насочени кон: поттикнување, 
омасовување, развој и унапредување на одбојкарскиот 
спорт, координирање и ускладување на програмските 
активности на членовите на одбојкарскиот клуб и раз-
вивање и усовршување на систем натпревари. 
Седиштето на Здружението на граѓани �Одбојкар-

ски клуб Куманово 2002� е во Куманово, ул. �Климент 
Охридски� бр. 12. 
Здружението на граѓани �Одбојкарски клуб Кумано-

во 2002� се здобива со својство на правно лице со денот 
на запишување во регистарот на 04.09.2002 година. 
Од Основниот суд во Куманово.        (27830)                                                                                  Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-

ние Зг. бр. 22/2002 од 05.07.2002 година, во регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации при Основниот 
суд во Куманово под Рег. бр. 242, се запишува Здруже-
нието на граѓани Македонски клуб на жени, со седи-
ште во Куманово, ул. �Народна револуција� бр. 146. 

___________ 
 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-

ние Зг. бр. 32/2002 од 04.09.2002 година, во регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации при Основниот 
суд во Куманово под Рег. бр. 245, се запишува Здруже-
нието на граѓани основачи на правни лица оштетени од 
воените конфликти во 2001 во Кумановско-Липковски-
от регион и пошироко, со седиште во Куманово. 
Седиштето на Здружението на граѓани основачи на 

правни лица оштетени од воените конфликти во 2001 
во Кумановско-Липковскиот регион и пошироко е во 
Куманово, ул. �Октомвриска Револуција� бр. 51. 
Здружението на граѓани основачи на правни лица 

оштетени од воените конфликти во 2001 во Куманов-
ско-Липковскиот регион и пошироко, со седиште во 
Куманово се здобива со својство на правно лице со де-
нот на запишување во регистарот на 04.09.2002 година. 
Од Основниот суд во Куманово.        (27831)                                                                    

Седиштето на Здружението на граѓани Македонски 
клуб на жени е во Куманово, ул. �Народна револуција� 
бр. 146. 

___________ 
 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-

ние Зг. бр. 33/2002 од 12.07.2002 година, во регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации при Основниот 
суд во Куманово под Рег. бр. 243, се запишува Здруже-
нието на граѓани Боксерски клуб �Фајтер-Илери�, со 
седиште во Куманово, ул. �Сава Ковачевиќ� бр. 13. 
Основните цели и задачи, како и начин и облици на 

дејствување на Здружението на граѓани Боксерски 
клуб �Фајтер-Илери� се насочени кон: ширење и попу-
ларизација на спортот во областа на боксот, запознава-
ње на членовите на клубот со техниките на боксот, вос-
питување и изградување на членовите во вредни и ус-
пешни граѓани, негување на високи морални норми кај 
нив, подобрување на физичките способности на члено-
вите, постигање високи спортски резултати, афирмаци-
ја на Република Македонија преку спортот. 
Седиштето на Здружението на граѓани Боксерски 

клуб �Фајтер-Илери� е во Куманово, ул. �Сава Коваче-
виќ� бр. 13. 

Здружението на граѓани Боксерски клуб �Фајтер-
Илери� се здобива со својство на правно лице со денот 
на запишување во регистарот на 12.07.2002 година. 
Од Основниот суд во Куманово.        (27832)                           

___________ 
 

Основните цели и задачи, како и начин и облици на 
дејствување на Здружението на лекари од примарна 
здравствена заштита во општина Куманово �Медикус�  
се насочени кон: давање иницијативи и предлози за 
создавање услови за унапредување, збогатување и при-
мена на современа медицинска и техничка опременост 
на своите членови заради усовршување на нивото на 
професионалната дејност, да ги следи, проучува и при-
менува прописите од областа на здравството, предлага 
нивна доградба заради унапредување на примарна 
здравствена дејност и да ги штити интересите на чле-
новите на здружението. 
Седиштето на Здружението на лекари од примарна 

здравствена заштита во општина Куманово �Медикус� 
е во Куманово, ул. �ЈНА� бр. 36/2. 
Здружението на лекари од примарна здравствена 

заштита во општина Куманово �Медикус� се здобива 
со својство на правно лице со денот на запишување во 
регистарот на 16.08.2002 година. 
Од Основниот суд во Куманово.        (27833)                           

___________ 
 

Основните цели и задачи, како и начин и облици на 
дејствување на Здружението на граѓани Македонски 
клуб на жени се насочени кон: подигање на нивото на 
свеста и независноста на жените во земјата и светот и 
нивно активно учество во решавање на општествените 
проблеми, развој на образованието, развој на природ-
ните богатства, постигнување на здрав живот, помош 
на стари луѓе и луѓе со психички и физички недостато-
ци, помош на жените, децата и семејствата во решава-
ње на нивните проблеми и унапредување на уметноста. 

Здружението на граѓани Македонски клуб на жени 
се здобива со својство на правно лице со денот на запи-
шување во регистарот на 05.07.2002 година. 
Од Основниот суд во Куманово.        (27834)                           

___________ 
 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-

ние Зг. бр. 37/2002 од 27.09.2002 година, во регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации при Основниот 
суд во Куманово под Рег. бр. 249, се запишува Здруже-
нието на Срби за единство во Република Македонија, 
со седиште во Куманово, ул. �Доне Божинов� бр. 24-а. 
Основните цели и задачи, како и начин и облици на 

дејствување на Здружението на Срби за единство во 
Република Македонија се насочени кон: остварување 
на полна рамноправност и права и слободи на граѓани-
те во сите сфери на општествениот живот без разлика 
на полова, верска и национална припадност, а против 
било какви привилегии и дискриминираност, оствару-
вање на права на секоја националност за зачувување на 
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националниот идентитет без исклучување и остварува-
ње на правото на други националности, афирмација на 
српска националност и негување на национални и вер-
ски културни традиции во Република Македонија и 
развој на хумани односи меѓу луѓето без оглед на наци-
онални, верски и социјален статус. 
Седиштето на Здружението на Срби за единство во 

Република Македонија е во Куманово, ул. �Доне Божи-
нов� бр. 24-а. 
Здружението на Срби за единство во Република Ма-

кедонија се здобива со својство на правно лице со денот 
на запишување во регистарот на 27.09.2002 година. 
Од Основниот суд во Куманово.        (27835)                                                                              

Отворената стечајна постапка над должникот 
Трговско производно, услужно претпријатие �ЗА- 
ПРОМ� ДОО експорт-импорт, се заклучува. 

___________ 
 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-

ние Зг. бр. 38/2002 од 24.09.2002 година, во регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации при Основниот 
суд во Куманово под Рег. бр. 247, се запишува Здруже-
нието на граѓани �АГНИ�, со седиште во Куманово, ул. 
�Маршал Тито� бр. 35-1/9. 
Основните цели и задачи, како и начин и облици на 

дејствување на Здружението на граѓани �АГНИ� се на-
сочени кон: подобрување услови за живот и инфра-
структура на жителите на РМ, а посебно во ромските 
населби, заштита на околината, негување на обичаите, 
културата и традицијата, изучување на историјата, ја-
зикот и културата на ромите во Република Македонија 
и пошироко, грижа за хендикепирани и самохрани мај-
ки, деца бездомници и без родители и поттикнување на 
образование меѓу ромите. 
Седиштето на здружението на граѓани �АГНИ� е во 

Куманово, ул. �Маршал Тито� бр. 35-1/9. 
Здружението на граѓани �АГНИ� се здобива со 

својство на правно лице со денот на запишување во ре-
гистарот на 24.09.2002 година. 
Од Основниот суд во Куманово.        (27836)              

Жалбата поднесена против решението не го задр-
жува извршувањето на решението.                                                                  Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (27265) ___________ 

 
Со решение Згф. бр. 37/2002 од 03.09.2002 година 

во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
што се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 
37 за 2002 година, се запишува: Фудбалски клуб Кар-
дашлик-Штип. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул. �Славчо 

Стојменски� во Штип, а ќе дејствува на територијата 
на општина Штип и територијата на РМ. 
Здружението е основано поради развој, усовршува-

ње и унапредување на фудбалот во општината во сите 
категории и придонес во развојот на спортот и физич-
ката култура во општината, преку активности на деца-
та, младината, активните спортисти-фудбалери и ре-
креација на широкото граѓанство со фудбал. 
Од Основниот суд во Штип.                       (27931) 

___________ 
 
Со решение Згф. бр. 41/2002 од 10.09.2002 година 

во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
што се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 
41 за 2002 година, се запишува: Здружение на инвали-
ди Пријателство-Штип. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул. �Ванчо 

Икономов� бр. 5 во Штип, а ќе дејствува на територија-
та на општина Штип и територијата на РМ. 
Здружението е основано поради организирање на 

предавања, семинари и курсеви за оспособување на ин-
валидите за вршење на работни задачи према нивните 
можности, а со цел вработување на невработените ин-
валиди, соработка со сите правни лица кои имаат инте-
рес за вработување на инвалиди и нивна квалификаци-
ја, соработка со правни и физички лица, кои покажува-
ат грижа кон инвалидизирани лица преку хуманитарни 
донации. 
Од Основниот суд во Штип.                       (27932) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението IV. Ст. бр. 258/02 од 27.09.2002 година, се 
отвора стечајна постапка  над должникот Трговско 
производно, услужно претпријатие �ЗА-ПРОМ� ДОО 
експорт-импорт, со седиште на бул. �Србија� бб, со 
жиро-сметка 540100-601-83606 и регистарска влошка 
1-11738-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје 
I - Скопје и истата не се спроведува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (27263) 

____________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението II. Ст. бр. 159/02 од 24.09.2002 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за услуги во градежништвото, производство, промет и 
увоз-извоз �ТИНИ МАКС� импорт-експорт ДОО 
Скопје, со седиште во населба �Вардар� згр. К-3 влез 1 
лок. бр. 1, со жиро-сметка 40100-601-23787, и региста-
рска влошка 1-2743-0-0-0 при регистарот на Основниот 
суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Прет-

пријатие за услуги во градежништвото, производство, 
промет и увоз-извоз �ТИНИ МАКС� импорт-експорт 
ДОО од Скопје се заклучува. 
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 

__________ 
 
Основниот суд во Битола, со решението Ст. бр. 

249/02 од 15.10.2002 год. над Претпријатието за 
производство и промет експорт-импорт �МАРОКО� 
Битола, П.О. Битола, со дејност трговија и жиро-сметка 
40300-601-55333, при Агенција за работа со блокирани 
сметки, отвори стечајна постапка и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (27986) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола, со решението Ст. бр. 
250/02 од 15.10.2002 год. над Трговецот поединец за 
трговија на мало Сабије Сејфо Илази од Ресен, со 
дејност трговија и жиро-сметка 220961100126093, при 
Македонска банка АД Ресен, отвори стечајна постапка, 
не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (27985) 

__________ 
 

Со решението на стечајниот совет при Основниот 
суд  во Струмица под Ст. бр. 66/2002 од 17.10.2002 
година, е отворена стечајна постапка над должникот 
Претпријатие во приватна сопственост за услуги, 
производство и трговија на големо и мало и увоз-извоз 
�ЕЛТОРИ� п.о. од Радовиш, со жиро-сметка бр. 41310-
601-32015 што се води при Агенцијата за работа со 
блокирани сметки Струмица, но е одлучено истата да 
не се спроведува поради немање имот на должникот 
заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат 

горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на 
објавувањето на решението во �Службен весник на 
РМ� преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното 

претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатието. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (27987) 



29 октомври 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 82 - Стр. 17 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со 

решението на овој суд Ст. бр. 81/2002 од 4.10.2002 
година, отворена е стечајна постапка над должникот 
Друштво за производство, трговија и услуги 
�УНИПАК� Љутвие ДООЕЛ експорт-импорт од с. 
Добридол, Неготино, Полошко, но истата не се 
спроведува поради немање на имот, па отворената 
стечајна постапка над должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                      (27988)  

__________ 
 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со 
решението на овој суд Ст. бр. 92/2002 од 14.10.2002 
година, отворена е стечајна постапка над должникот 
Друштво за производство, трговија, транспорт, туризам и 
услуги НИТИ Исмет и Адис ДОО експорт-импорт од С. 
Форино-Чегране, но поради немање на имот отворената 
стечајна постапка над должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                      (27989) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение I. Ст. бр. 351/2002 од 23.09.2002 година, е отворе-
на стечајна постапка над должникот Друштво за тргови-
ја и услуги �ПАТРА КОМ� Павле ДООЕЛ експорт-им-
порт-Скопје, со седиште на бул. �Партизански одреди� 
бр. 64/2-8, со жиро сметка бр. 300000000150386 и истата 
не се спроведува, па отворената стечајна постапка над 
должникот ДТУ �ПАТРА КОМ� Павле ДООЕЛ екс-
порт-импорт-Скопје, со седиште на бул. �Партизански 
одреди� бр. 64/2-8 и жиро сметка бр. 300000000150386, 
се заклучува. 
Да се објави оглас во �Службен весник на РМ� и на 

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

брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (27946) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II. Ст. бр. 418/2002 од 16.10.2002 
година, е отворена стечајна постапка над должникот 
Друштво ЕИ �МАК�-Сервис ДОО Скопје, со седиште 
на ул. �Лазар Личеновски� бб и жиро сметка бр. 40100-
601-114743 при Агенција за работа со блокирани сме-
тки Скопје, па истата не се спроведува и се заклучува 
отворената стечајна постапка над должникот Друштво 
ЕИ �МАК�-Сервис ДОО Скопје. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот на претпријатија при овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (27955) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение I. Ст. бр. 415/2002 од 14.10.2002 година, е от-
ворена стечајна постапка над должникот Друштво за 
угостителство и трговија �ИСТ ВЕСТ� ДОО експорт-
импорт-Скопје, со седиште на ул. �Наум Наумовски 
Борче� бр. 44, со жиро сметка бр. 260-0005468226 и ис-
тата не се спроведува, па отворената стечајна постапка 
над должникот Друштво за угостителство и трговија 
�ИСТ ВЕСТ� ДОО експорт-импорт-Скопје, со седиште 
на ул. �Наум Наумовски Борче� бр. 44 и жиро сметка 
бр. 260-0005468226, се заклучува. 
Да се објави оглас во �Службен весник на РМ� и на 

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

брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (27967) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение I. Ст. бр. 399/2002 од 14.10.2002 година, е от-
ворена стечајна постапка над должникот Претпријатие 

за промет на големо и мало �ЕЛ ГРЕКО ИНТЕРНАЦИ-
ОНАЛ� експорт-импорт-ДОО-Скопје, со седиште на 
ул. �Никола Парапунов� бр. 39, ДТЦ Карпош IV, со 
жиро сметка бр. 40120-601-66386 и истата не се спро-
ведува, па отворената стечајна постапка над должникот 
ППГМ �ЕЛ ГРЕКО ИНТЕРНАЦИОНАЛ� експорт-им-
порт-ДОО-Скопје, со седиште на ул. �Никола Парапу-
нов� бр. 39, ДТЦ Карпош IV и жиро сметка бр. 40120-
601-66386, се заклучува. 
Да се објави оглас во �Службен весник на РМ� и на 

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

брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (28093) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II. Ст. бр. 422/2002 од 16.10.2002 
година, е отворена стечајна постапка над должникот 
Друштво за инженеринг, консалтинг и маркетинг РАЗ-
ВОЕН ИНЖЕНЕРИНГ НИКОЛА ДООЕЛ Скопје, со 
седиште на бул. �Партизански одреди� бр. 18 и жиро 
сметка бр. 300000000395796 при Комерцијална банка 
АД Скопје, па истата не се спроведува и се заклучува 
отворената стечајна постапка над должникот Друштво 
РАЗВОЕН ИНЖЕНЕРИНГ НИКОЛА ДООЕЛ Скопје. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот на претпријатија при овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (28097) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение I. Ст. бр. 369/2002 од 14.10.2002 година, е от-
ворена стечајна постапка над должникот Друштво за 
трговија и услуги СТЕМ Снежана ДООЕЛ увоз-извоз-
Скопје, ул. �Шумадиска� бр. 3/1-1, со жиро сметка бр. 
200000034306952 и истата не се спроведува, па отворе-
ната стечајна постапка над должникот Друштво за тр-
говија и услуги СТЕМ Снежана ДООЕЛ увоз-извоз-
Скопје, ул. �Шумадиска� бр. 3/1-1 и жиро сметка бр. 
200000034306952, се заклучува. 
Да се објави оглас во �Службен весник на РМ� и на 

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

брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (28246) 

___________ 
 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 183/2002 од 17.09.2002 година, е отворена 
стечајна постапка над Претпријатието за производство, 
услуги и трговија �Папе-Компани� ПО увоз-извоз од 
Куманово, ул. �Пиринска Македонија� бр. 30, со жиро 
сметка бр. 40900-601-45767 при Агенцијата за блокира-
ни сметки на РМ и регистарска влошка бр. 1-58902-0-0-
0 и Срег. бр. 2006/95 од 10.02.1995 година на Основни-
от суд Скопје I - Скопје.  
Со истото решение согласно член 64 од ЗС е заклу-

чена стечајната постапка над горенаведениот стечаен 
должник. 
По правосилноста на решението стечајниот долж-

ник да се брише од регистарот на претпријатијата при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, а Агенцијата за бло-
кирани сметки да изврши гаснење на жиро сметката на 
должникот. 
Да се објави во �Службен весник на РМ� и на ог-

ласната табла во судот. 
Од Основниот суд во Куманово.                     (28274) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 

262/2002 од 17.10.2002 година над ТП за превоз со та-
кси автомобил Димче Јосиф Ѓеоргиевски од Битола, 
ул. �Ружа Делчева� бр. 13/12, со дејност услужна и жи-
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ро сметка бр. 40300-601-98140 при Агенцијата за рабо-
та со блокирани сметки ПЕ-Битола, отвори стечајна 
постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (28275) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 

159/2002 од 10.10.2002 година, отвори стечајна постап-
ка према должникот Друштво со ограничена одговор-
ност МИКРОН-ПРОМЕТ ДООЕЛ-Прилеп, со седиште 
на ул. �Леце Котески� бб, Прилеп, запишан во регис-
тарска влошка бр. 000724-Битола форма 8 МБС 
01000724 број на дејности 1.6, 4, 3, 7, 9, со основна деј-
ност трговија на мало со метални и електротехнички 
стоки, со жиро сметка бр. 41100-601-39502 во Агенци-
јата за работа со блокирани сметки на учесниците во 
платниот промет на РМ. 
Стечајната постапка према должникот се отвора на 

ден 10.10.2002 година во 12,00 часот. 
За стечаен судија се определува судијата Татјана 

Сусулеска, член на советот. 
За стечаен управник се определува Тодор Пренџов, 

дипл. економист од Прилеп, кеј �9 Септември� бр. 70-
1/10, тел. 29-740, 070/552-503. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена смета-

но од денот на објавувањето на огласот во �Службен 
весник на РМ�, да ги пријават своите побарувања на 
адреса на стечајниот управник и пријавите да ги такси-
раат со уплатница од 600,00 денари во корист на Репуб-
лички судски такси-стопанство, трезорска сметка 
100000000053095, уплатна сметка 840-018-03338, приход-
на шифра 722211-00 депонент на Народна банка на РМ. 
Се повикуваат доверителите своите разлачни права 

на подвижните предмети и правата на должникот, како 
и разлачните права на недвижностите на должникот 
што не се запишани во јавните книги, катастарот и раз-
лачните права на недвижностите што се запишани во 
јавните книги, катастарот во рок од 15 дена сметано од 
објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, 
да ги пријават кај стечајниот управник, а во пријавата 
да означат на кој предмет постои разлачно право, начи-
нот и основата на засновање на тоа право, како и обез-
беденото побарување. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

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

трговскиот регистар, во јавните книги во кој се запи-
шани правата врз недвижностите. 
Се закажуваат рочишта собир на доверители за ис-

питување и утврдување на пријавените побарувања 
(испитно рочиште) и рочиште за собрание на доверите-
ли (извештајно рочиште) за ден 28.11.2002 година во 
11,00 часот во судница бр. 4 при Основниот суд во 
Прилеп. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (28277) 

___________ 
 
Основниот суд во Охрид, донесе решение Ст. бр. 

3/2001 од 01.10.2002 година, со кое одлучи да се отво-
ри стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
трговија и услуги �Сира-Комерц� Охрид, со седиште 
на ул. �Никола Петров Русински� бр. 40, со жиро смет-
ка бр. 41000-601-6142 што се води во Агенцијата за 
блокирани сметки-Скопје-ПЕ Охрид и истата да се зак-
лучи, нема да се спроведува, бидејќи имотот на долж-
никот што би влегол во стечајната маса не е доволен ни 
за намирување на трошоците во стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Охрид.                           (28278) 

___________ 
 
Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 35/2002 од 17.10.2002 година, е отворена 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за про-

изводство, услуги и трговија �ВЕСНА-9� ДОО-Валан-
дово, со жиро сметка бр. 41301-601-54495 која се води 
во Агенцијата за работа со блокирани сметки, реги-
стрирано во Окружниот стопански суд Скопје, но иста-
та не се спроведува заради немање на имот од кој би се 
намириле трошоците на стечајната постапка, па отво-
рената стечајна постапка над должникот �ВЕСНА-9� 
ДОО од Валандово, веднаш се заклучува. 
Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 

дена од објавувањето преку овој до Апелациониот суд 
во Скопје. 
Од Основниот суд во Гевгелија.                      (28279) 

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

12/2001 од 09.10.2002 година, над стечајниот должник 
УППП �Дебој�-Охрид со седиште во Охрид, со жиро 
сметка бр. 41000-601-6228 што се води при Агенцијата 
за блокирани жиро сметки ПЕ-Охрид, отвори стечајна 
постапка и истата не ја спроведе и ја заклучи поради 
немање на имот. 
По правосилноста на решението стечајниот долж-

ник да се брише од судскиот регистар при Основниот 
суд во Битола. 
Од Основниот суд во Охрид.                           (28280) 

___________ 
 
Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 53/2002 од 17.10.2002 година, е отворена 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за трго-
вија на големо и мало увоз-извоз �ОТА-5� ЦО-Гевгели-
ја, со жиро сметка бр. 41610-601-45015 која се води во 
Агенцијата за работа со блокирани сметки, регистрира-
но во Окружниот стопански суд Скопје, но истата не се 
спроведува заради немање на имот од кој би се нами-
риле трошоците на стечајната постапка, па отворената 
стечајна постапка над должникот �ОТА-5� ЦО од Ге-
вгелија, веднаш се заклучува. 
Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 

дена од објавувањето преку овој до Апелациониот суд 
во Скопје. 
Од Основниот суд во Гевгелија.                      (28281) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 246/2002 од 27.09.2002 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот ТП Благоја 
Кирил Ралповски Колонија �ВИ-БА-МАРКЕТ� Скопје, 
со седиште на ул. �Коце Металец� бб, со жиро сметка 
бр. 300000001122617 и регистарска влошка бр. 
02019314?-6-01-000 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје и истата не се спроведува, па отворе-
ната стечајна постапка над должникот ТП Благоја Ки-
рил Ралповски Колонија �ВИ-БА-МАРКЕТ� Скопје, се 
заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (28296) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 

257/2002 од 17.10.2002 година над Друштвото за трго-
вија и услуги �СТОБИ� Роберт увоз-извоз Битола ДО-
ОЕЛ, со дејност трговија и жиро сметка бр. 500-
000002658-07 при Стопанска банка АД Битола, отвори 
стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (28298) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 

234/2002 од 18.10.2002 година над ТП за трговија Вес-
на Воислав Божинова Мавева бул. �1 Мај� бр. 140, Би-
тола, трег. бр. 0100-2091?-6-01-000, со дејност трговија 
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и жиро сметка бр. 220911100154953 при Македонска 
банка Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе 
и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (28299) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 

108/2002 од 17.10.2002 година над ПП �БЕЛИ ЛЕБЕДИ 
6�, со дејност трговија и жиро сметка бр. 40300-601-
49105 при Агенција за работа со блокирани сметки, от-
вори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (28300) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 

261/2002 од 18.10.2002 година над Друштвото �Фанта-
скоп� од Битола ДООЕЛ ул. �Никола Георгиески Ник-
лец� бр. 35, трег. бр. 0101-2454?-8-06-000, со дејност 
трговија и жиро сметка бр. 500-240000001599-80 при 
Стопанска банка АД Битола, отвори стечајна постапка, 
не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (28301) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 265/2002 

од 17.10.2002 година над Друштвото за производство, ус-
луги на големо и мало МАКСБИ Биљана Битола ДООЕЛ, 
со дејност книговодствени услуги и жиро сметка бр. 500-
000000977-06 при Стопанска банка АД Битола, отвори 
стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (28302) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 

156/2002 од 17.10.2002 година над ДОО за трговија на 
големо и мало, производство и услуги �САМПЕКС�Би-
тола, со дејност трговија и жиро сметка бр. 40300-601-
68424 при Агенција за работа со блокирани сметки, от-
вори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (28303) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 67/2002 од 18.10.2002 година 
отворена е стечајна постапка над должникот ТП ФЕРДИ 
Реџије Хамза Ати трговија на мало од Гостивар, но иста-
та не се спроведува поради немање на имот, па отворе-
ната стечајна постапка над должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                      (28304) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 79/2002 од 18.10.2002 година 
отворена е стечајна постапка над должникот Трговско 
Радио Дифузно Друштво РАДИО АРС Вулнет Черкези 
и др. ДОО од Гостивар, но истата не се спроведува по-
ради немање на имот, па отворената стечајна постапка 
над должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                      (28305) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 90/2002 од 15.10.2002 година 
отворена е стечајна постапка над должникот Друштво 
за производство и трговија АЛЕКСАКО Александар 
ДООЕЛ експорт-импорт од Гостивар, но истата не се 
спроведува поради немање на имот, па отворената сте-
чајна постапка над должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                      (28306) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 89/2002 од 15.10.2002 година 
отворена е стечајна постапка над должникот ТП Ми-

нип Хамза Незири УНИТАС трговија на мало од Го-
стивар, но истата не се спроведува поради немање на 
имот, па отворената стечајна постапка над должникот 
се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                      (28307) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 100/2002 од 18.10.2002 година 
отворена е стечајна постапка над должникот Друштво 
за производство, трговија, транспорт, туризам, угости-
телство и услуги СЕБИЛ КОМПАНИ Себил ДООЕЛ 
експорт-импорт од Гостивар, но истата не се спроведу-
ва поради немање на имот, па отворената стечајна по-
стапка над должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                      (28308) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 

171/2002 од 09.10.2002 година, отвори стечајна постап-
ка према должникот Трговско друштво за производ-
ство, услуги и трговија на Цане Бошески и др. �Јусти-
ција� увоз-извоз ДОО Прилеп, со седиште на ул. �Копа-
оник� бр. 14, Прилеп, запишан во регистарска влошка 
бр. 01005342?-3-09-000, со решение Трег. бр. 4254/1998 
на Основниот суд во Битола, со предмет на работење 
печатење неспомнато на друго место, со жиро сметка 
бр. 300020000024285 во Комерцијална банка АД Скоп-
је-Филијала Прилеп. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува, но се заклучува поради тоа што должникот нема 
средства да ги исплати обврските на име плати кои се 
однесуваат на законскиот застапник. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (28309) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 

176/2002 од 10.10.2002 година, отвори стечајна постап-
ка према должникот Друштво за производство, тргови-
ја и услуги �Гоником� Гоце Николоски увоз-извоз ДОО-
ЕЛ Прилеп, со седиште на ул. �Марко Цепенков� бр. 36 
Прилеп, запишан во регистарска влошка бр. 01011132?-
8-03-000, со решение Трег. бр. 371/2000 на Основниот 
суд во Битола, со предмет на работење трговија на ма-
ло со облека, со жиро сметка бр. 41100-601-48802 во 
Агенција за блокирани жиро сметки. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува, но се заклучува поради тоа што должникот нема 
обврски према доверители, а нема ни имот. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (28310) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 

177/2002 од 15.10.2002 година, отвори стечајна постапка 
према должникот ТП за трговија на мало со мешовити 
стоки Тони Димитрија Стојаноски, Крушево, со седиште 
на ул. �Мише Ефтим� бр. 25, Крушево, запишан во ре-
гистарска влошка бр. 1-18991 Битола, со решение Срег. 
бр. 3621/1996 на Основниот суд во Битола, со предмет 
на работење друга трговија на мало во продавници со 
мешовита стока, со жиро сметка бр. 200000024836357 во 
Стопанска банка АД Скопје. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува, но се заклучува бидејќи стечајната постапка се 
отвора поради претстојна неизбежна неликвидност. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (28311) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Ст. бр. 223/2000 од 15.10.2002 
година, отворената стечајна постапка над Претпријати-
ето за промет и услуги �АЛБИНИДО ТРЕЈД� ДОО екс-
порт-импорт-Скопје, со седиште на ул. �Виш� бр. 28/15 
и жиро сметка бр. 40120-601-323966, се заклучува. 
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Решението да се објави во �Службен весник на РМ� 

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

брише од судскиот регистар. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (28319) 

_______________________________________________ 
 

Л И К В И Д А Ц И И 
 
Основниот суд во Штип, со решението Л. бр. 

210/02 од 18.10.2002 година, отвори ликвидациона 
постапка над Претпријатието за производство, промет 
и услуги ДИСОНС п.о. Штип и истата поради немање 
на имот се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при 
Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (28265) 

__________ 
 
 Ликвидаторот Балова Снежана, дипл. екк од Штип, 

ул. �Кочо Рацин� бр. 2, Штип, запишан во судскиот 
регистар при Основниот суд Штип, со решението П. 
Трег. бр. 903/2002, објавува дека Друштвото за 
производство, промет и услуги Жаркони-Маг ДООЕЛ 
увоз-извоз М. Каменица и со бр. на жиро-сметка 
200000021111751, отворена при Стопанска банка АД 
Скопје во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот  да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по 
објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, 
до ликвидаторот со пријава во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната 
објава. 
Од ликвидаторот.                                              (28267) 

___________ 
 
Ликвидаторот Балова Снежана, дипл. екк од Штип, 

ул. �Кочо Рацин� бр. 2, Штип, запишан во судскиот 
регистар при Основниот суд Штип, со решението П. 
Трег. бр. 912/2002, објавува дека Друштвото за 
трговија и услуги МТ-Промет ДООЕЛ увоз-извоз 
Струмица и со  жиро-сметка 280-0200000113-17, при 
Алфа банка АД Скопје и  со жиро-сметка 
200000012348771, отворена при Стопанска банка АД 
Скопје е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот  да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по 
објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (28268) 

___________ 
 
Ликвидаторот Балова Снежана од Штип, ул. �Кочо 

Рацин� бр. 2, Штип, запишан во судскиот регистар при 
Основниот суд Штип, со решението П. Трег. бр. 
842/02, објавува дека Друштвото за трговија, услуги и 
угостителство Натура Еуро-С ДОО Штип, со бр. на 
жиро-сметка 220481100233302, отворена при 
Македонска банка е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот  да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по 
објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.  
Од ликвидаторот.                                              (28270) 

___________ 
 
Ликвидаторот Симјановска Тања, дипл. правник од 

Тетово, ул. �120� лам. 3 лок. 2, тел. 044/334-445 
запишан во трговскиот регистар при Основниот суд  
Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. 4658/2002 од 
19.09.2002 година, објавува дека Трговското друштво 

за производство, трговија, угостителство, услуги и 
градежништво ГАРАНТ Миле ДООЕЛ увоз-извоз 
Тетово, ул. �ЈНА� бр. 59-А, со жиро-сметка 540 
0000000601-07 во Тетовска банка АД Тетово, е во 
ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот  да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по 
објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, 
до ликвидаторот со пријава во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната 
објава. 
Од ликвидаторот.                                              (28271) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Л.бр. 226/2002 од 06.09.2002 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Здравствена организација аптека �БИОФАРМ� п.о. Ве-
лес од Велес, ул. �Благој Ѓорев� бр. 11, со жиро сметка 
200000014509834. 
За ликвидатор се определува лицето Андонова Ан-

че од Велес, ул. �Благој Ѓорев� бр. 9/1.  
Се повикуваат доверителите  на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава.  

 Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (28297) 
___________ 

 
 Ликвидаторот  Ацо Дамчевски од Скопје, ул. 

�Дрезденска� бр. 15-1/9, запишан во судскиот регис-
тар при Основниот  суд Скопје I - Скопје, со решение 
П. трег. бр. 4551/2002 година, објавува дека  Друштво-
то за промет, трговија и услуги СЕМРАН ДООЕЛ екс-
порт-импорт с. Визбегово, Скопје, ул. �1� бр. 18, со 
број на жиро сметка 200000036089715 отворена при 
Стопанска банка,  е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна  во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (28234) 

___________ 
 
Ликвидаторот  Ацо Дамчевски од Скопје, ул. 

�Дрезденска� бр. 15-1/9, запишан во судскиот регис-
тар при Основниот  суд Скопје I - Скопје, со решение 
П. трег. бр. 4514/2002 година, објавува дека  Друштво-
то за трговија и услуги АБДИЉ ДОО увоз-извоз Скоп-
је, ул. �Дримкол� бр. 3А,  со број на жиро сметка 
300000001366960 отворена при Комерцијална банка,  е 
во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна  во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (28232) 

___________ 
 
Ликвидаторот  Мирко Петрески од Скопје, 

бул. �АВНОЈ� бр. 68/4, тел. 454-808, запишан во 
судскиот регистар при Основниот  суд Скопје I - Скоп-
је, со решение П. трег. бр. 4751/2002 година, објавува 
дека  Друштвото за градежништво, производство, услу-
ги и трговија КОВИНА ДООЕЛ експорт-импорт Скоп-
је, со број на жиро сметка 300000001020864 отворена 
при Комерцијална банка,  е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
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ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна  во рок од 90 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (28218) 

___________ 
 
Ликвидаторот  Сабит Алијевски од Скопје, ул. 

�Фрањо Клуз� бр. 7/3, Скопје е запишан во судски-
от регистар при Основниот  суд Скопје I - Скопје, со 
решение П. трег. бр. 3987/2002 година, објавува дека  
Друштвото за производство, услуги и трговија ФОРУМ 
ТМ Миодраг ДООЕЛ Скопје, ул. �Владимир Комаров� 
бр. 36-2/16, Скопје, со број на жиро сметка 
300000000106057 отворена при  деловна банка Комер-
цијална банка А.Д. Скопје,  е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна  во рок од 90 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (28216) 

___________ 
 
Ликвидаторот  Сабит Алијевски од Скопје, ул. 

�Фрањо Клуз� бр. 7/3, запишан во судскиот регистар 
при Основниот  суд Скопје I - Скопје, со решение III П. 
трег. бр. 4041/2002 година, објавува дека  Друштвото 
за производство, промет и услуги АПИСТЕН-МДМ 
Душан ДООЕЛ бул. �Јане Сандански� бр. 107/3-27, 
Скопје, со број на жиро сметка 300000000533051 отво-
рена при  Комерцијална банка,  е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна  во рок од 90 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (28215) 

___________ 
 
Ликвидаторот  Бајрам Авни од Куманово, ул. �Октом-

вриска Револуција� бр. 52/3, запишан во судскиот регис-
тар при Основниот  суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
трег. бр. 4468/2002 од 03.09.2002 година, објавува дека  
Друштвото за надворешен и внатрешен промет на големо 
и мало ХИТ Хакик ДООЕЛ - Куманово, ул. �Доне Божи-
нов� бр. 43, со жиро сметка број 510-0000001776-19, депо-
нент  К.И.Б. АД-Куманово,  е во ликвидација. Телефони 
за контакт: 031/413-464, 070 539 118. 
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 

должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
15 дена по објавувањето на огласот во �Службен вес-
ник на РМ�, до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна  во рок од три месеци од 
последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (28313) 

___________ 
 
Ликвидаторот Данче Поцкова од Гевгелија, ул. �Иво 

Лола Рибар� бр. 5, запишана во судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 
4227/2002 од 05.09.2002 година, објавува дека Друштвото 
за трговија и услуги ПОЦКА-КОМПАНИ ДООЕЛ екс-
порт-импорт Гевгелија, ул. �Иво Лола Рибар� бр. 5, со жи-
ро сметка бр. 200000034568464 отворена при Стопанска 
банка Филијала Гевгелија, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава и докази во два примерока, а 
најдоцна во рок од три месеци од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                              (27897) 
___________ 

 
Ликвидаторот Мирјана Тодоровска од Валандово, 

ул. �Моша Пијаде� бр. 1, запишана во судскиот реги-
стар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 

П. Трег. бр. 4048/2002, објавува дека Друштвото за 
производство, трговија и услуги ЕЛГОТ Мирјана ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Валандово, ул. �Моша Пијаде� бр. 1, со 
жиро сметка бр. 220451100112393 отворена при Маке-
донска банка, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава и докази во два примерока, а 
најдоцна во рок од три месеци од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                              (27900) 
___________ 

 
Ликвидаторот Радмила Ивановска од Скопје, ул. 

�Трифун Хаџи Јанев� бр. 7/4-3, запишан во судскиот 
регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-
ние П. Трег. бр. 3695/2002 од 26.06.2002 година, обја-
вува дека Друштвото за инженеринг, промет и услуги 
ВИВА-2000 Емил ДООЕЛ Скопје, ул. �Трифун Хаџи 
Јанев� бр. 7/4-3, со жиро сметка бр. 300000000216734 
отворена при Комерцијална банка Филијала Скопје, е 
во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава и докази во два примерока, а 
најдоцна во рок од три месеци од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                              (27905) 
___________ 

 
Ликвидаторот Мирјана Никола Филипче од Скопје, 

ул. �Питу Гули� бр. 53, објавува дека со решение П. 
Трег. бр. 3942/2002 од 09.07.2002 година, при Основни-
от суд Скопје I - Скопје и рег. влошка бр. 02002525?-8-
09-000, отворена е ликвидациона постапка над должни-
кот Приватна здравствена организација-ординација по 
општа медицина и лабораторија ИНФЕКТА, Мирјана 
Никола Филипче ДООЕЛ Скопје, општина Карпош, ул. 
�Џумајска� бр. 38, со жиро сметка бр. 280-0000000245-
10 при Алфа банка АД Скопје и ЕДБ 4030998341036. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�,а нај-
доцна 30 дена од поднесеното објавување. 

Од ликвидаторот.                                              (27963) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд II. Л. бр. 248/2002 од 23.09.2002 
година е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Трговско услужно претпријатие ЛИДА КОМЕРЦ 
ЦО експорт-импорт Скопје, ул. �Социјалистичка зора� 
бр. 34-13, со жиро сметка бр.  40120-601-181663. 
За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 

од Скопје, бул. �Јане Сандански� бр. 50/3-4. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во �Службен весник на РМ� до ликви-
даторот со пријава и докази во два примерока, а најдоц-
на во рок од три месеци од денот на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (27995)     

___________ 
 
Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје, бул. �Јане 

Сандански� бр. 50-3/4, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
Трег. бр. 4222/2002 од 12.09.2002 година, објавува дека 
Друштвото за трговија, производство, угостителство и 
услуги ГРАНД-С ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седи-
ште на ул. �Кемал Сејфула� бр. 17 и жиро сметка бр. 
40100-601-487440 при Агенцијата за работа со блоки-
рани сметки, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

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

Од ликвидаторот.                                              (27996) 
___________ 

 
Ликвидаторот Арминовски Мито од Скопје, ул. 

�Петар Манџуков� бр. 23 б, запишан во судскиот реги-
стар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
П. Трег. бр. 4029/2002, објавува дека Друштвото за 
производство, трговија и услуги СОЛЕ-МИО Сашо 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Вера Циривири� бр. 35 
и жиро сметка бр. 40120-601-420183 отворена при ЗПП 
Филијала-Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

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

Од ликвидаторот.                                              (27998) 
___________ 

 
Ликвидаторот Трпуш Ѓуровски од Скопје, ул. �Бла-

гоја Стефковски� бр. 111/2-15, запишан во трговскиот 
регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-
ние П. Трег. бр. 4319/2002, објавува дека Трговското 
друштво за трговија и услуги АНЛИМИТЕД ДООЕЛ 
Скопје, ул. �Благоја Стефковски� бр. 111/2-15, со жиро 
сметка бр. 200000031414121 при Стопанска банка АД 
Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава и докази во два примерока, а 
најдоцна во рок од три месеци од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                              (28045) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение I. Л. бр. 73/2002 од 09.10.2002 година е завр-
шена ликвидацијата над Трговското претпријатие �ТО-
МА-РИКО�-Скопје, со седиште на ул. �Иво Лола Ри-
бар� бр. 132, со жиро сметка бр. 40100-601-73704 и 
истото се брише од регистарот на овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (28114)     

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Л.бр. 161/2002 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за производство, промет и услуги �ВЕНИ АГ� ДОО 
експорт-импорт Неготино, с. Добри Дол-Гостивар, со 
жиро сметка 41510-601-54432. 
За ликвидатор се определува лицето Манојловски 

Ќире од Гостивар, ул. �Живко Брајковски� бр. 69.  
Се повикуваат доверителите  на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава.  

 Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (28389) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 125/01 

од 22.10.2002 година отвори ликвидациона постапка 
над ПППУ �Даком� Македонска Каменица и истата по-
ради немање на имот се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (28390) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II. Л.бр. 230/02 од 06.9.2002 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 

Претпријатие за вршење услуги и трговија на големо и 
мало �НИ-КОМ� извоз-увоз п.о. од Тетово, ул. �Илин-
денска� бб, со жиро сметка 41500-601-30367. 
За ликвидатор се определува лицето Вениќ Златко 

од Скопје, бул. �Јане Сандански� бр. 18/10.  
Се повикуваат доверителите  на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава.  

 Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (28346) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Л.бр. 257/2002  од 10.10.2002 го-
дина, над Трговското претпријатие �МЕЛИ� ДОО екс-
порт-импорт с. Арачиново, Скопје, ул. �Маршал Тито� 
бр. 7 и жиро сметка 40110-601-234658.  
За ликвидатор на правното лице се определува ли-

цето Мирјана Димитровска од Скопје, ул. �Јани Лука-
ровски� бр. 10/44. 
Ликвидаторот без одлагање, три пати во интервали 

не покуси од 15 дена ниту подолги од 30 дена објавува 
дека претпријатието е во ликвидација и со објавите ги 
повикува доверителите да ги пријават своите побарува-
ња, во рок кој не може да биде подолг од три месеци од 
денот на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (28384) 

___________ 
 
 Ликвидаторот Балова Снежана, дипл.екк. од Штип, 

ул. �Кочо Рацин� бр. 2, Штип, запишан во судскиот ре-
гистар при Основниот  суд во Штип со решение П. 
трег. бр. 925/2002 година, објавува дека  Друштвото за 
производство, трговија и услуги Тоце-Комерц ДООЕЛ 
Штип, ул. �Борка Левата� бр. 17  и со број на жиро 
сметка 41400-601-22251, отворена при ЗПП Штип  е во 
ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна  во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (28460) 

_______________________________________________ 
 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ  
Се продава земјоделско земјиште и тоа: култура ни-

ва, со вкупна површина 5945 м2, на КП бр. 876, место 
викано �Тумба�, класа 4, за КО Буково, сопственост на 
Кочовски Ристо од Битола, ул. �М. Тито� бр. 110, сопс-
твеник на 2473 м2, Чукалевска Ивана од с. Буково, 
сопственик на 2472 м2, Кочовски Васил од Битола, ул. 
�Кл. Охридски�  и Огненовски Петар од Австралија, 
сопственици на 1000 м2. 
Наведената недвижност се продава за цена од 

594.500,00 денари. 
Се повикуваат соседите чии имоти се граничат со 

наведената недвижност во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во �Службен весник на Р. Ма-
кедонија�, писмено да се изјаснат за прифаќање на 
истата. Во спротивно, го губат правото на предимстве-
но купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Билјана Дамјановска-Јанчевска, ул. �Иван 
Милутиновиќ� бб, локал 9, Битола.                      (27703) 

___________ 
 
Се  продава земјоделско земјиште во Катастарска 

општина Неготино-вон, парцела број 3289/6 во место 
викано �Дубровско�, нива со површина од 5002 м2 во 
Катастарска општина Неготино-вон, сопственост на 
Јордановска Лепа од Скопје, ул. �ЈНА� бр. 21-1. Цена 
на продажба 70.630,00 денари. 
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Се повикуваат заедничките сопственици,  сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување-
то во �Службен весник на Република Македонија �, пис-
мено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спро-
тивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Маршал Тито� бр. 
138.                                                                            (27704) 

___________ 
 

   Се  продава земјоделско земјиште во Катастар-
ска општина Неготино-вон. Една идеална половина од 
парцела број 1237 во место викано �Црно Поле�  нива 
со површина од 2068 м2 во Катастарска општина Не-
готино-вон, една идеална половина од парцела број 
1238 во место викано �Црно Поле�,  нива со површи-
на од 2698 м2 во Катастарска општина Неготино-вон, 
една идеална половина од парцела број 1239 во место 
викано �Црно Поле�,  нива со површина од 4042 м2 во 
Катастарска општина Неготино-вон, сопственост на 
Стојанова Трајанка од Неготино, ул. �Првомајска� бр. 
5. Цена на продажба 62.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици,  сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување-
то во �Службен весник на Република Македонија �, пис-
мено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спро-
тивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Маршал Тито� бр. 
138.                                                                            (27706) 

___________ 
 
Се  продава земјоделско земјиште во Катастарска 

општина Вешје, парцела број 690 во место викано 
�Ограда�,  интензивно лозје со површина од 17314 м2 
во Катастарска општина Вешје, сопственост на Коцев 
Ристо од с. Вешје, Неготино. Цена на продажба 
157.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици,  сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување-
то во �Службен весник на Република Македонија �, пис-
мено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спро-
тивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Маршал Тито� бр. 
138.                                                                            (27707) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште-нива, КП бр. 3017 

површина од 647 м2, место викано �Турски Гробишта�, 
за КО Миравци, по цена од 50.000,00 денари, сопстве-
ност на Танчев Крсте од с. Миравци. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-

ште, се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чие што земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во �Службен весник на 
РМ�, писмено да се изјаснат за понудата. Во спротив-
но, го губат правото на првенствено купување. 
Изјавите за  прифаќањето на понудата да се доста-

ват до нотарот Ѓорѓи Николов, ул. �Димитар Влахов� 
бр. 3, Гевгелија.                                                       (27708) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на КП 

бр. 21 во м.в. �Село� неплодно во површина од 1800 м2, 
на КП бр. 73/3 м.в. �Присој� класа 4, површина 1480 
м2, на КП бр. 73/3 м.в. �Присој� нива класа 5,  во повр-
шина од 637 м2, на КП бр. 77/3 м.в. �Присој�, ливада 
класа 4, во површина од 3106 м2, на КП бр. 133/3 во 
м.в. �Голема Нива� класа 4, во површина од 12012 м2, 

на КП бр. 148/1 м.в. �Голема Нива� класа 4, во површи-
на од 1.1125 м2, на КП бр. 168/3 м.в. �Капине� нива 
класа 4, во површина од 3509 м2, на КП БР. 177/3 м.в. 
�Чаир�, ливада, површина од 8083 м2, на КП бр. 177/4 
м.в. �Чаир�, површина 5822 м2, на КП бр. 185/3 м.в. 
�Чаир� нива класа 5, во површина од 14168 м2 и на КП 
бр. 194/3 м.в. �Корија� нива класа 5,  површина 1756 
м2, за КО Кутлешево, по ПЛ. бр. 27, сопственост на Ра-
дески Петре од Кутлешево, со место на живеење во Ја-
бука, Југославија, за вкупна цена од 100.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците, како и сопствениците кои граничат со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од објавува-
ње на оваа понуда во �Службен весник на РМ� да се 
изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го 
губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да ги доставу-

ваат до нотарот Стојаноска Елизабета, ул. �Јоска Јорда-
носки� бр. 2, Прилеп.                                              (27937) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: 1/3 идеален 

дел од КП бр. 1591-9-18 нива од 4 класа на м.в. �Пропа-
диште� во површина од 1299 м2, 1/3 идеален дел од КП 
бр. 1592-9-18 нива 4 класа на м.в. �Пропадиште� во по-
вршина од 2500 м2 и 1/3 идеален дел од КП бр. 1592/1-9-
18 нива 4 класа на м.в. �Пропадиште� во површина од 
4422 м2, запишани во ПЛ бр. 504 за КО Неготино, сопс-
твеност на Мухареми Нури Мрал од с. Неготино, Поло-
шко, за купопродажна цена од 190.000,00 денари. 
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

Законот за земјоделското земјиште (�Службен весник 
на РМ� бр. 25/98), имаат право на првенствено купува-
ње (заедничките сопственици, сосопствениците и сосе-
дите чие земјиште се граничи со земјиштето што се 
продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во �Службен весник на РМ�, писмено да се из-
јаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно го гу-
бат правото на првенство.  
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, кеј �Брат-
ство� бр. 5-А.                                                           (27938) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште заведено во Посе-
довен лист број 22 за КО Пашино Рувци, парцела број 
817/2 место викано �Балталук � нива класа 4, со повр-
шина 5232 метри квадратни, сопственост на Беаноски 
Веле од с. Пашино Рувци. Купопродажната цена изне-
сува 35.000 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици,  сосопстве-

ниците, сопствениците чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во �Службен весник на Република Ма-
кедонија �, писмено да се изјаснат за прифаќање на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарот Боге Дамески, ул. �Кузман Јосифовски� бр. 8, 
Прилеп.                                                                     (27939) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: овоштарник 

на КП бр. 3261, в.м. �Тополовец�, класа 1, од 1898 м2, за 
цена од 30.000 денари; лозје на КП бр. 3262/1, в.м. �То-
половец�, класа 1, од 1110 м2, за цена од 25.000 денари; 
овоштарник на КП бр. 3262/2, в.м. �Тополовец�, класа 1, 
од 772 м2, за цена од 20.000 денари; овоштарник на КП 
бр. 3283/1, в.м. �Лаките�, класа 1, од 2763 м2 и овоштар-
ник на КП бр. 3283/2, в.м. �Лаките�, класа 1, од 1282 м2, 
за цена од 25.000 денари заведени на Имотен лист број 
680, КО Росоман, сопственост на Атанас Мантев од Ка-
вадарци, ул. �Рајна Соколова� бр. 3. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-

ште, право на првенство на купување имаат заеднички-
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те сопственици, сосопствениците и соседите кои грани-
чат со земјиштето што се продава, се повикуваат исти-
те доколку се заинтересирани да достават писмени по-
нуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до 
нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. 
�7-ми Септември� бр. 41. Во спротивно ќе се смета де-
ка не се заинтересирани за купување.                  (27941) 

___________ 
 
Се  продава земјоделско земјиште што се наоѓа во 

КО Кавадарци 1 (вон) и тоа:  КП бр. 6982, план 013, 
скица 013, место викано �Калнички Дол�, култура-
лозје, класа 5, со вкупна површина од 3.959 м2, сопс-
твеност на Драги Вчков од Кавадарци, евидентирано 
во Имотен лист бр. 169 издаден од Државен завод за 
геодетски работи, Одделение за премер и катастар Ка-
вадарци, за цена од 40.000,00 денари.   
Се повикуваат сопствениците,  заедничките сопстве-

ници, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи 
со земјиштето кое што се продава во рок од 30 дена од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија �, писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, Ка-
вадарци.                                                                    (27942) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: лозје на КП 

бр. 5467 со површина од 3564 м2, в.м. �Смилица� класа 
5, за цена од 60.000 денари, заведена на Имотен лист 
број 2201 КО Кавадарци 1 вон, сопственост на Коле 
Ангелов од Кавадарци, ул. �М.Џунов� бр, 115. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-

ште, право на првенство на купување имаат заеднички-
те сопственици, сосопствениците и соседите кои грани-
чат со земјиштето што се продава, се повикуваат исти-
те доколку се заинтересирани да достават писмени по-
нуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до 
нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. 
�7-ми Септември� бр. 41. Во спротивно ќе се смета де-
ка не се заинтересирани за купување.                  (27943) 

___________ 
 
Сопствениците Левајкова Крстана од Скопје, ул. 

�В. Амбел� бр. 2, Јовчевска Стевана од Скопје, ул. �Р. 
Хаџипанзова� и Пејковска Аница од с. Бразда. 
Својата недвижност-нива 6 класа во површина од 

2604 м2 во место викано �Конски Дол� на КП 106/2, 
КО Визбегово го продава за 120,00 денари 1 м2. 
Се повикуваат сопствениците на граничните парцели 

чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
�Службен весник на РМ� писмено да се изјаснат на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до 

нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир, Скопје, ул. 
�2 Македонски Бригади� бр. 54.                             (27788) 

___________ 
 
Сопственикот Тасевска Македонка од Скопје, ул. 

�Трифун Паковски� бр. 2/1-3, својата недвижност-нива 
6 класа во површина 2603 м2 во место викано �Конски 
Дол� на КП 106/1, КО Визбегово, ПЛ 159, го продава 
за 120,00 денари 1 м2. 
Се повикуваат сопствениците на граничните парце-

ли чие земјиште се граничи со земјиштето што се про-
дава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на ог-
ласот во �Службен весник на РМ� писмено да се изјас-
нат на понудата. Во спротивно, го губат правото на пр-
венство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до 

нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир, Скопје, ул. 
�2 Македонски Бригади� бр. 54.                             (27787) 

Сопствениците Кочков Стојан од Скопје, ул. �Пав-
ле Илиќ� бр. 6/1-8, својата недвижност-нива 5 класа во 
површина од 5668 м2 во место викано �Јурија� на КП 
427/2, КО Визбегово го продава за 120,00 денари 1 м2. 
Се повикуваат сопствениците на граничните парце-

ли чие земјиште се граничи со земјиштето што се про-
дава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на ог-
ласот во �Службен весник на РМ� писмено да се изјас-
нат на понудата. Во спротивно, го губат правото на пр-
венство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до 

нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир, Скопје, ул. 
�2 Македонски Бригади� бр. 54.                             (27786) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште, КП број 937/1, 

м.в. ДОЛНО ДРАЧЕ, култура нива, класа 4, со 
површина од 8016 м2, опишано во ПЛ 17- КО 
ГЛУМОВО, по цена од 150 денари за 1 м2 односно за 
8016 м2, за цена од 1.202.400 денари, сопственост на 
Асани Нухи од с. Глумово, Скопје. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-

веници и соседите, чие земјиште се граничи со земјиш-
тето кое се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на овој оглас, писмено да се јават и изјаснат 
за прифаќање на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Мерсим Полoжани, ДТЦ �Мавровка� кат 1 
(тел. 228-749), Скопје.             (27269) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште во Катарс-тарската 
општина Неготино-вон, парцела број 2376/1 во м.в. 
�Прогон� интензивно лозје со површина од 2250 м2 во 
Катастарска општина Неготино- вон, сопственост на 
Дамјановска Јордана од Скопје, ул. �Козле� бр. 16/6, 
парцела бр. 2376/2 во м.в. �Прогон� интензивно лозје со 
површина од 2080 м2 во Катастарска општина Неготино-
вон, сопственост на Ќидриќ Менча од Неготино, ул. �Ило 
Виларов� бр. 42, цена на продажба 100.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-

веници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето  
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. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Маршал 
Тито� бр. 138.                                       (27991) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште што се наоѓа во 
КО  �Кавадарци 1 (вон)�, и тоа: КП. бр. 7694, план 019, 
скица 019, м.в. �Копачот�, култура лозје, класа 3, со 
вкупна површина од 1.928 м2, сопственост на Ристе 
Тушевски од Кавадарци, евидентирано во Имотен лист 
бр. 4483 издаден од Државен завод за геодетски работи 
Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 
40.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-

веници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето во �Службен весник на Република Македони-
ја�, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понуда-
та, во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.                                     (27992) 

__________ 
 

    Се продава земјоделско земјиште во м.в. �Река� 
лоцирано на К.п. бр. 1443, К.п. бр. 1444, К.п. бр. 1453/2 
и К.п. бр. 1453/3, сите за КО Црвена Вода, со вкупна 
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површина од 5196 м2, сопственост на Трајаноски 
Благоја од Охрид, ул. �Петрино� бр. 12, за продажна 
цена од 30,00 ден. по м2. 
Се повикуваат сосопствениците и сите соседи чие 

земјиште граничи со земјиштето што се продава 
писмено да се изјаснат дали се заинтересирани за 
прифаќање на понудата во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�. 
Во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се 

доставуваат до нотарот Момана Иваноска од Охрид, 
�Македонски просветители�-8(мезанин).            (28253) 

____________ 
 

    Се продава земјоделско земјиште нива во м.в. 
�Село�, лоцирана на К.п. бр. 718, КО Оровник, со 
вкупна површина од 1652 м2, сопственост на Нелоски 
Илија од Охрид, ул. �Јане Сандански� бр. 71/5, за 
продажна цена од 50,00 ден. по м2. 
Се повикуваат сосопствениците и сите соседи чие 

земјиште граничи со земјиштето што се продава 
писмено да се изјаснат дали се заинтересирани за 
прифаќање на понудата во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�. 
Во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се 

доставуваат до нотарот Момана Иваноска од Охрид, 
�Македонски просветители�-8(мезанин).            (28253) 
_______________________________________________ 
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Пасош бр. 1455770 издаден од СВР-Скопје на име 
Митиќ Жаклина, ул. "Бапчор" бр. 6/11,Скопје.        (27979) 
Пасош бр. 1760134 издаден од СВР-Скопје на име 

Оцедов Владимир, ул. "В.С.Бато" бр.75/2-17, Скопје.  
                                                                  (27994) 

Пасош бр. 803078 издаден од СВР-Битола на име 
Стојановски Васко, ул."И. Милутиновиќ" бр.100/24 
Битола.                                                                        (28000) 
Пасош бр. 1472766 издаден од СВР-Велес на име 

Садикова Шевала, ул. "4-ти Јули" бр. 122-Градско, Велес.
                                                                        (28001) 
Пасош бр. 1514164/01 издаден од СВР-Скопје на име 

Саити Бедри, ул. "10" бр. 80 с. Арачиново, Скопје. 
                                                                    (28003) 

Пасош бр. 788783 издаден од СВР-Скопје на име Сто-
јилковски Радивоје, ул."Груица Војвода" бр.7-б, Скопје.
                                                                         (28035) 
Пасош бр. 1018149 на име Усеин Хусеинов, с. Коџалија, 

Радовиш.                                         (28063) 
Пасош бр. 1100038 на име Коџаџику Меџаит, с. Де-

логожди, Струга.                                         (28067) 
Пасош бр. 370686 на име Селими Селим, ул. "Р. Рушит" 

бр. 36, Кичево.                                       (28072) 
Пасош бр. 612899 на име Мухарем Ферије, ул. "М. Нес-

тороски" бр. 56, Охрид.                         (28075) 
Пасош бр. 1308911 на име Наумоски Игор, ул. "Даме 

Груев" бр. Б-1-2/18, Охрид.          (28077) 
Пасош бр. 1653915 на име Имери Насуф, ул. "Н. Вап-

царов" бр. 26, Куманово.                         (28079) 
Пасош бр. 1356970 издаден од СВР-Скопје на име Ма-

теска Славица, ул. "Волгоградска" бр.8/2-6, Скопје. 
                                                                   (28084) 

Пасош бр. 1313437 издаден од СВР-Скопје на име Аде-
ми Агрон, с. Чајлане, Скопје.            (28124) 
Пасош бр. 1107517/98 издаден од СВР-Скопје на име 

Урдаревиќ Никола, ул. "Алпи" бр. 65, Скопје.         (28132) 
Пасош бр. 1712600 на име Андова Александра, Велес.    

                                                                (28165) 
Пасош бр. 1573402 на име Патраклиев Сашко, Штип.    

                                                                 (28189) 
Пасош бр. 1736644 издаден од СВР-Скопје на име 

Синани Шенгуљ, бул. "Македонско косовска бригада" бр.  
42/1, Скопје.                                          (28198) 
Пасош бр. 1394615 издаден од СВР-Скопје на име Ва-

севски Владимир, ул. "Жданец" бр. 33-б, Скопје.    (28208) 
Пасош бр. 446763/94 издаден од СВР-Скопје на име 

Димче Димовски, ул. "Б. Менков" бр. 4/2-8, Скопје.  
                                                                   (28219) 

Пасош бр. 1043951 издаден од ОВР-Дебар на име 
Војника Раман, ул. "Здравко Чучковски" бр. 9, Дебар.   

                                                                 (28236) 
Пасош бр. 1482888 издаден од СВР-Тетово на име Биназ 

Ќазими, ул."О. Николов" бр. 21,Тетово.                    (28237) 
Пасош бр. 357722 издаден од СВР-Скопје на име Ѓу-

лизар Бекир, ул."Карбуница" бр. 17,Скопје.             (28252) 
Пасош бр. 1448080 издаден од СВР-Скопје на име Са-

бедин Ибраим, с. Буковиќ, Скопје.         (28255) 
Пасош бр. 1517825 на име Гицева Слаѓана, Кочани.  

                                                                  (28262) 
Пасош бр. 1436384 на име Кире Ѓошев, ул. "В. Влахов" 

бр. 196, Св. Николе.                            (28266) 
Пасош бр. 1180904 на име Ибраимоски Реџеп, с. Че-

лопеци, Кичево.                                         (28269) 
Пасош бр. 1161494 на име Елези Елез, с. Челопек, Те-

тово.                                                                         (28272) 
Пасош бр. 1172302 издаден од СВР-Скопје на име Сел-

мановски Фернандо, ул."Бигла" бр. 8, Скопје.          (28273) 
Пасош бр. 0115769 на име Митков Петер, ул. "Г. Дел-

чев" бр. 86-А, Кочани.                        (28282) 
Пасош бр. 1453376/00 издаден од СВР-Скопје на име 

Неат Зуљбеари, с. Д. Свиларе, Скопје.          (28283) 
Пасош бр.135437 на име Рустемоски Насер, с. Норово, 

Крушево.                                                       (26042) 
Пасош бр. 1377896/00 издаден од СВР-Скопје на име 

Јаха Гезим, ул. "Ресенска" бр. 10/2-9, Скопје.          (28325) 
Пасош бр. 1336936/00 на име Маркоски Бојан, ул. "Јане 

Сандански" бр. 13, Струга.                        (28329) 
Пасош бр.937182/97 издаден од СВР-Тетово на име 

Ракипи Емиѓиљ, ул. "180" бр. 25-3/17, Тетово.         (28337) 
Пасош бр. 1415997/00 издаден од СВР-Скопје на име 

Владо Андоновски, бул. "Ј. Сандански" бр.77/2-9, Скопје.
                                                    (28338) 
Пасош бр. 682004/95 издаден од СВР-Скопје на име 

Емровски Екрем, ул. "Дижонска" бр. 9/20, Скопје.  (28339) 
Пасош бр. 1230667 издаден од СВР-Скопје на име Енвер 

Сопи, ул. "Ѓ. Томовски" бр. 19,Скопје.               (28345) 
Пасош бр. 1446309/00 издаден од СВР-Скопје на име 

Добревска Сања, ул. "Социјалистичка Зора" бр. 124-а, 
Скопје.                                          (28347) 
Пасош бр. 1549801/01 издаден од СВР-Скопје на име 

Серафимовска Жаклина, ул. "Пушкинова" бр. 1/1-23, 
Скопје.                                                         (28358) 
Пасош бр. 1449250/00 издаден од СВР-Скопје на име 

Бесим Реџепи, с. Грчец, Скопје.         (28359) 
Пасош бр.1775061 издаден од СВР-Скопје на име 

Димитрова Александра, ул. "Апостол Гусларот" бр. 16, 
Скопје.                                                         (28366) 
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Пасош бр. 1373755 издаден од СВР-Куманово на име 

Марковиќ Воислав, с. Д. Коњаре бр.1,бр.94-а,  Куманово.
                                                       (28367) 
Пасош бр. 185588 на име Ајдиноски Абдураман, с. Ла-

буниште, Струга.                                         (28368) 
Пасош бр. 1290861 на име Амети Садо,Дебар.      (28371) 
Пасош бр. 1684777 на име Орце Стојчевски, ул. 

"Крушевска Република" бр. 46, Виница.        (28375) 
Пасош бр. 1312200/99 издаден од СВР-Скопје на име 

Идриз Адеми, с, Грчец, Скопје.          (28376) 
Огласот објавен во Службен весник на РМ бр. 80/02 за 

пасош бр. 1240891 на име Илјаз Дениз, ул. "Стојан 
Рибата" бр. 1, Штип се сторнира.             (28387) 
Пасош бр. 1273577/99 издаден од СВР-Скопје на име 

Саладин Елмази, с. Студеничани, Скопје.                 (28383) 
Пасош бр. 1686919/02 издаден од СВР-Куманово на име 

Хајрула Сопај, с. Слупчане, Куманово.         (28420) 
Пасош бр. 1150903 на име Аврамов Деан, ул. 

"Загребска" бр. 1/14, Гевгелија.                         (28421) 
Пасош бр. 1044448/98 издаден од СВР-Скопје на име 

Александра Ојлеска, бул. "Ј. Сандански" бр. 96/2-7, 
Скопје.                                                       (28426) 
Пасош бр. 0329658 издаден од СВР-Скопје на име 

Здравески Неофид, бул."АВНОЈ" бр. 8/3-30, Скопје.  
                                                                   (28430) 

Пасош бр. 415765 на име Атанасовска Слоботка, ул. 
"Младинска" бр. 1-А, Струмица.          (28435) 
Пасош бр. 1305607 на име Иванов Сашко, с. Босилово 

бр. 203, Струмица.                                       (28448) 
Пасош бр. 1474772/00 на име Милаими Ваљтон, БЛ.82 

Б-А1/14, Тетово.                                            (28450) 
Пасош бр. 1359809 на име Туши Џемаиљ, с. Добовјани, 

Струга.                                                         (28486) 
Во огласот објавен во Службен весник бр. 80/02 наместо 

пасош бр. 1595784 треба да стои пасош бр. 1595785 на 
име Бајрами Љумни, с. Заграчани, Струга.               (27009) 
Пасош бр. 742309/95 издаден од СВР-Скопје на име 

Димишковски Бошко, ул. "К. Сејфула" бр. 21, Скопје.  
                                                                   (28441) 

Пасош бр. 1370359/00 издаден од СВР-Гостивар на име 
Меџити Зељхиџе, с. Неготино, Гостивар.           (28445) 
Пасош бр. 0372006 на име Села Азем, с. Ливада, Струга.

                                                                         (28498) 
Пасош бр. 1789162 на име Милошеска Катерина, ул. 

"Туристичка" бр. 107 1/7, Охрид.             (28499) 
Пасош бр. 158130 на име Садриа Ќазим, с. Палатица, 

Тетово.                                                      (28500) 
Пасош бр. 1155739 на име Мамути Јахи, с. Боговиње, 

Тетово.                                                          (28501) 
Пасош бр. 1318103 на име Николовски Стевче, Битола.

                                                                         (28502) 
Пасош бр. 1317611 на име Николовски Љупчо, Битола.

                                                                        (28503) 
Пасош бр. 1789161 на име Милошески Марјан, ул. "Ту-

ристичка" бр. 107 1/7, Охрид.                         (28504) 
Пасош бр. 288409 на име Станка Богданска, с. Таринци, 

Штип.                                                        (28505) 
Пасош бр. 1717762 на име Горшевски Живко, Битола.     

                                                                (28506) 
Пасош бр. 1508383 издаден од СВР-Гостивар на име 

Мифтари Шабан, с. Ростуше, Гостивар.          (28511) 
Пасош бр. 32622/93 издаден од СВР-Скопје на име Ди-

митар Настов, ул. "Бела Краина" бр. 7-а, Скопје.     (28513) 
Пасош бр. 1648282 на име Силјановски Николче, ул. "Ж. 

Ј. Шпанец" бр. 164/9, Битола.             (28514) 

Пасош бр. 1294803/99 издаден од СВР-Скопје на име 
Абит Зекири, с. Добрино, Скопје.         (28515) 
Пасош бр. 1329781 на име Гоце Дагалев, ул. "Панче 

Пешев" бб, Гевгелија.                        (28519) 
Пасош бр. 1283461 на име Исени Риза, ул. "Трифун 

Ангеловски" бр. 10, Куманово.            (28520) 
Пасош бр. 41264 на име Дурмиши Зејнулах, с. Каме-

њане, Тетово.                                                      (28422) 
Пасош бр. 0102993/93 издаден од СВР-Скопје на име 

Бурчески Трајче, ул. "Руѓер Бошковиќ" бр. 8/1-5, Скопје.
                                                     (28521) 
Пасош бр. 602929/95 издаден од СВР-Скопје на име 

Матеничарска Јасмина, ул. "Рафајло Батино" бр. 24, 
Скопје.                                                     (28522) 
Пасош бр. 721691/95 издаден од СВР-Скопје на име 

Верка Станчевска, ул. "9" бр. 52 нас. Илинден, Скопје.  
                                                                   (28525) 

Пасош бр. 1455505/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Петар Прендиќ, ул. "Првомајска" бр.2, Скопје.        (28526) 
Пасош бр. 1238448/99 издаден од СВР-Велес на име 

Севѓун Махмудов, ул. "Прохор Пчински" бр. 75-а, Велес.
                                                         (28534) 
Пасош бр. 1631446/01 издаден од СВР-Куманово на име 

Шабани Седат, ул. "Вардарска" бр. 20, Куманово.   (28555) 
Пасош бр. 1566363 на име Љупчо Јованов, Крива Па-

ланка                                                        (28558) 
Пасош бр. 168057 на име Кјазиме Шерифова, с. Дор-

фулија, Св. Николе.                                        (28560) 
Пасош бр. 0416221 на име Валаков Борче, Радовиш.  

                                                                   (28562) 
Пасош бр. 0416222 на име Чакаларова Васка, Радовиш.

                                                                         (28564) 
Пасош бр. 1343664 издаден од СВР-Куманово на име 

Сулејмани Кујтим, ул. "11-ти Октомври" бр. 70-А, 
Куманово.                                                         (28565) 
Пасош бр. 0451799 издаден од СВР-Скопје на име Ди-

мишковски Тодорче, ул. "Жан Жорес" бр. 119, Скопје.  
                                                                   (28566) 

Пасош бр. 1659042 на име Кленкоска Елвира, ул. "ЈНА" 
бр. 57, Струга.                                                 (28571) 
Пасош бр. 0234132 на име Ава Керимоска, с. Лажани, 

Прилеп.                                                      (28572) 
Пасош бр. 1649354/01 издаден од СВР-Велес на име 

Лакота Џевад, с. Оризари, Велес.           (28574) 
Пасош бр. 1278645/99 издаден од СВР-Скопје на име 

Данилов Мирче, ул. "Б. Нушиќ" бр. 2, Скопје.        (28576) 
Пасош бр. 1453626 издаден од СВР-Скопје на име 

Беровиќ Нермин, с. Љубош, Скопје.            (28577) 
Чекови од тековна сметка бр. 294980 од бр. 952460 до 

бр. 952466 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Георгиевска Олга, Скопје.          (27980) 
Чекови од тековна сметка бр. 14314996 од бр. 0005-

006201342 до бр.0005006201348 издадени од Комер-
цијална банка на име Мандаровска Лидија, Скопје.(28112) 
Чековна картичка и чек 242995 издадени од Комер-

цијална банка АД Скопје-Филијала Охрид на име 
Маринчески Никола, Охрид.            (28118) 
Чекови од тековна сметка бр. 14219634 од бр. 1058396 

до бр. 1058402 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Нинеска Билјана,Скопје.                    (28191) 
Чекови од тековна сметка бр. 7474197 со бр. 501-0777 и 

бр. 5010778 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Јакимов Борис, Скопје.              (28196) 
Чекови од тековна сметка бр. 1799578 од бр. 582123 до 

бр. 582128 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Поповски Бојан, Скопје.           (28291) 
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Чекови од тековна сметка бр. 17-83 од бр. 682522 до бр. 

682530 и бр. 507074, 507371 издадени од Македонска 
банка на име Здравко Николоски, ул. "Д. Костоски 
Маршал" бр. 2, Прилеп.           (28360) 
Чекови од тековна сметка бр. 4854537 од бр. 5582584 до 

5582590 и од бр. 386241 до бр. 386244 издадени од 
Комерцијлна банка АД Скопје на име Костовски 
Александар, Скопје.                              (28380) 
Чекови од тековна сметка бр. 10707-46 со бр. 816535, 

816537 и 816539 издадени  од Македонска банка АД 
Скопје на име Митревска Лепа, Скопје.           (28413) 
Чекови од тековна сметка бр. 15396421 од бр. 00290-

0003918 до бр. 002900003923 (6) чека издадени од Ко-
мерцијална банка АД Скопје на име Ѓорѓевски Стребран, 
ул. "Душко Поповиќ" бр. 35, Гостивар.                     (28436) 
Чекови од тековна сметка бр. 4467326 од бр. 4920590 до 

бр. 4920608 и бр. 5709256 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Софрониевска Ленче, Скопје.                                                     

Работна книшка на име Хавруше Селмани, с. Ара-
чиново, Скопје.                                       (28386) 

        (28437) 
Работна книшка на име Марија Лазовска, Скопје. 
                                                                        (27990) 
Работна книшка на име Велковска Маја, Скопје. 
                                                                         (28010) 
Работна книшка на име Ќазимоски Јусуф, с. Ла-

буништа, Струга.                                              (28018) 
Работна книшка на име Јане Горгиев,Кочани.       (28026) 
Работна книшка на име Ристевски Јорго, Демир Хисар.

                                                                         (28034) 
Работна книшка на име Афродита Јашар, Скопје. 
                                                                         (28046) 
Работна книшка на име Руфат Абаз,Скопје.          (28076) 
Работна книшка на име Картинов Жарко, Велес.  (28177) 
Работна книшка на име Узеир Сали, Скопје.         (28192) 
Работна книшка на име Каевски Драган, Скопје.  (28194) 
Работна книшка на име Садрија Потуровиќ, Скопје.                                                                                                                                    (28418) 

       (28197) 
Работна книшка на име Вељановски  Марјан,Скопје.                                                                     Работна книшка на име Снежана Вељковиќ, Скопје. 

        (28202) 
Работна книшка на име Сефедин Шакири, Скопје. 

                                                                   (28213) 
Работна книшка на име Исмаил Елез,Скопје.        (28214) 
Работна книшка на име Ивановски Горан, Скопје. 
                                                                         (28217) 
Работна книшка на име Ризовска Мариче, Скопје. 
                                                                         (28221) 
Работна книшка на име Весна Велјановска, ул. "Пар-

тизанска" бр. 122/10-Б, Битола.               (28222) 
Работна книшка на име Гутевска Анета, ул. "Е. 

Караманди" бр. 67, Битола.                              (28223) 
Работна книшка на име Абдураман Ибраими, с. Вак-

синце, Куманово.                                              (28224) 
Работна книшка на име Крстев Влатко, Пробиштип.                                                                     

Работна книшка на име Димитрова Благица, с. Зрновци, 
Кочани.                                           (28473) 

(28230) 
Работна книшка на име Фатмир Салиу, Тетово.   (28244) 
Работна книшка на име Артан Зеќири, с. Пирок, Тетово.

                                                                         (28245) 
Работна книшка на име Митров Павле, с. Негорци, 

Гевгелија.                                                         (28248) 
Работна книшка на име Стоилковиќ Иван, Скопје. 

                                                                    (28250) 
Работна книшка на име Невена Цакиќ,Скопје.      (28323) 
Работна книшка на име Сали Ѓулистан, Скопје.  (28328) 
Работна книшка на име Снежан Лулевска, Скопје.  

                                                                  (28330) 
Работна книшка на име Горан Колеќески, с. Кравари, 

Битола.                                                                    (28331) 

Работна книшка издадена од Неготино на име Јошева 
Соња, Демир Капија.                           (28340) 
Работна книшка на име Емилија Андонова, Скопје. 

                                                                    (28344) 
Работна книшка на име Драги Манчев, с. Ракитец, 

Радовиш.                                                         (28349) 
Работна книшка на име Мите Даов,Радовиш.        (28351) 
Работна книшка на име Бошковска Даниела, Скопје.   

                                                                  (28354) 
Работна книшка на име Абази Абас, с. Мислодежда, 

Струга.                                                      (28355) 
Работна книшка на име Абдурамани Љазим, с. Шип-

ковица, Тетово.                                         (28356) 
Работна книшка на име Амет Сали,Скопје.           (28365) 
Работна книшка на име Јаневски Тони,Скопје.     (28370) 
Работна книшка на име Петков Филип, Битола.   (28372) 

Работна книшка на име Димковски Иван, с. Пчиња, 
Куманово.                                                         (28393) 
Работна книшка издадена од Неготино на име Николова 

Марина, Демир Капија.          (28394) 
Работна книшка на име Бранко Стоименов, Кочани.  

                                                                   (28400) 
Работна книшка на име Беџети Неџат, Гостивар. (28402) 
Работна книшка на име Гаврилоски Сашо, ул. "С. Си-

моноски" бр. 33, Гостивар.                         (28404) 
Работна книшка на име Герасимовска Драгица, Скопје.

                                                                        (28408) 
Работна книшка на име Трпкова Мери, ул. "М. Тито" бр. 

260, Гевгелија.                                      (28412) 
Работна книшка на име Ајдарова Магдица, ул. "Д. 

Влахов" бр. 21, Велес.                         (28414) 
Работна книшка на име Митровиќ Елизабета, Скопје.    

Работна книшка на име Небихи Низакет, Скопје. (28429) 

                                                                    (28431) 
Работна книшка на име Слафко Сарафилоски, Скопје.      

                                                              (28433) 
Работна книшка на име Драгослав Јефремоски, Гос-

тивар.                                                          (28444) 
Работна книшка на име Кочоски Драшко, с. Неп-

роштено, Тетово.                                         (28452) 
Работна книшка на име Симоновски Игор, Скопје.  

                                                                   (28456) 
Работна книшка на име Горгиевски Љупчо,Крива 

Паланка.                                                    (28459) 
Работна книшка на име Тончевска Јаготка, ул. "Бабин 

Дол" бр. 1-33, Куманово.                        (28461) 

Работна книшка на име Дејан Трајчевски, Пробиштип.   
                                                                     (28475) 

Работна книшка на име Чаушевски Горан, нас. Пор-
целанова, Велес.                                         (28492) 
Работна книшка на име Назлије Кадриева,Скопје. 
                                                                        (28495) 
Работна книшка на име Мишко Николовски, Куманово.

                                                                         (28509) 
Работна книшка на име Татијана Блажевска, Скопје.    

                                                                 (28510) 
Работна книшка на име Мехије Муслију, Тетово. 
                                                                         (28516) 
Работна книшка на име Демири Линдита, Тетово.  

                                                                   (28517) 
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Воена книшка на име Дејанче Иванов, Пробиштип.  

                                                                   (28188) 
Воена книшка на име Тодоровски Марин, Скопје. 
                                                                    (28220) 
Воена книшка на име Јонузаси Џевџет, Куманово.    

                                                                 (28226) 
Воена книшка на име Стојанов Андо, ул. "Г. Прличев" 

бр. 3, Велес.                                         (28231) 
Воена книшка на име Ѓорески Трајан, с. Пешталево, 

Прилеп.                                                      (28235) 
Воена книшка на име Павлов Горан, Св. Николе. 
                                                                        (28373) 
Воена книшка на име Масевски Оливер, ул. "11-ти 

Октомври" бр. 89, Куманово.                         (28391) 
Воена книшка на име Ариф Себедини, ул. "Ј. Илиевски" 

бб, Куманово.                                (28397) 
Свидетелства за 1, 2 и 3 година издадени од ДСУ "Кочо 

Рацин"-Скопје на име Мартин Пешов, Скопје.         (27982) 
Свидетелство од 3 година на име Мухарем Мухареми, с. 

Неготино, Гостивар.                            (28023) 
Свидетелство на име Дејан Доневски, Св. Николе. 
                                                                         (28028) 
Свидетелство на име Атанасова Бетка, Радовиш. 
                                                                        (28030) 
Свидетелство од 8 одделение на име Муса Ќамил, с. 

Џепчиште, Тетово.                                        (28041) 
Свидетелство од 4 година на име Сараклиева Алек-

сандра, Радовиш.                                              (28182) 
Свидетелство на име Љуљзиме Зулали, Струга.   (28185) 
Свидетелство од 1 година на име Фекрије Авдиљиу, с. 

Ваксинце, Куманово.                            (28225) 
Свидетелство од 8 одделение на име Јахија Демирали, с. 

Лојане, Куманово.                          (28227) 
Свидетелство на име Бесник Хаљими, Куманово.(28228) 
Свидетелство на име Шермин Зенуни, с. Дебреше, 

Гостивар.                                                         (28240) 
Свидетелство на име Есати Бесим, с. Слатино, Тетово.

                                                                        (28241) 
Свидетелство на име Фаризи Шериф, ул. "Полог" бр. 4, 

Тетово.                                                         (28242) 
Свидетелство на име Азизи Фатљан, с. Боговиње, Те-

тово.                                                                        (28243) 
Свидетелство од 8 одделение на име Ристов Блаже, 

Демир Капија.                                      (28249) 
Свидетелство од 3 година на име Арсим Османи, с. 

Слупчане, Куманово.                                        (28335) 
Свидетелство од 8 одделение на име Даниела Тасева, ул. 

"М. Тито" бр. 96, Кочани.                 (28341) 
Свидетелство на име Алиова Осман Алиме, Радовиш.   

                                                                 (28350) 
Свидетелство на име Сулејмановска Зимиет, с. Бу-

залково, Велес.                                        (28353) 
Свидетелство од 5 одделение на име Рушитоска Зекие, с. 

Црнилиште, Прилеп.                          (28363) 
Свидетелства и диплома на име Маџовска Сашка, ул. 

"Ударничка" бр. 9, Св. Николе.           (28364) 
Свидетелство од 8 одделение на име Садику Ѓилша, с. 

Слупчане, Куманово.                                       (28398) 
Свидетелство на име Данев Панче, ул. "Стив Наумов" 

бр. 25, Штип.                                           (28401) 
Свидетелство на име Хуснија Хамѕа,Тетово.        (28405) 
Свидетелство на име Коваци Осман,Тетово.         (28411) 
Свидетелство од 8 одделение на име Дуракоски Ам-

дивеби, с. Дебтеште, Прилеп.                         (28416)  
Свидетелство од 8 одделение на име Рустеми Хамит, 

Тетово.                                                               (28446) 

Свидетелство од 5 одделение на име Фарук Сулејмани, 
с. Жеровјане, Тетово.                               (28447) 
Свидетелство на име Башким Мустафи, Тетово.  (28451) 
Свидетелство од 5 одделение на име Костевска Мирјана, 

Виница.                                         (28471) 
Свидетелства за 1,2,3 и 4 година и диплома издадени од 

гим. Зеф Љуш Марку - Скопје на име Дарлишта Седула, 
Скопје.                             (28477) 
Свидетелство од 8 одделение на име Атанасова Бетка, 

Радовиш.                                   (28491) 
Свидетелство на име Бутракоски Влатко, с. Крушеани, 

Прилеп.                                                        (28494) 
Свидетелство за 8 одд. издадено од ОУ во с. Црн Врв - 

Скопје на име Шеиме Асановска, с. Црн Врв, Скопје. 
                                                                    (28512) 

Свидетелство на име Зоран Понграц, с.Дебреште, 
Прилеп.                                                        (28518) 
Ученичка книшка издадена од ДМУЦ "Др. Панче 

Караѓозов"-Скопје на име Николовска Павлина, Скопје.      
                                                               (28288) 

Диплома на име Михајлоска Олга,Гостивар.         (28187) 
Диплома издадена од економско училиште "Моша 

Пијаде"-Скопје на име Арсовски Горан, Скопје.     (28199) 
Диплома на име Спасов Владо, ул."Р.Јован" бр.73, 

Штип.                                                                        (28239) 
Диплома од 3 година на име Арсим Османи, с. Слуп-

чане, Куманово.                                             (28334) 
Диплома за завршена гимназија на име Трајановска 

Соња, ул. "Ѓ. Петров" бр. 31, Делчево.             (28336) 
Диплома издадена од ДСУ "Димитар Влахов"-Скопје на 

име Џеладин Танер, Скопје.                 (28381) 
Диплома издадена од економското училиште "К. 

Ј.Питу" на име Спиркоски Ѓорѓи, ул. "А. Адемоски" бр. 5, 
Прилеп.                                         (28417)  
Диплома на име Темелкоска Гордана, ул."Б. Николоски" 

бр. 26, Прилеп.                         (28454) 
Диплома на име Николова Анче, ул."Илија Алексов" бр. 

49, Радовиш.                                      (28478) 
Индекс бр. 242/94 издаден од Економски Факултет-

Прилеп на име Тренчевски Гоце, Скопје.            (27983) 
Индекс бр. 516 издаден од Правен Факултет-Скопје на 

име Миличевиќ Милан, с. Житоше, Крушево.         (27984) 
Индекс бр. 14512 издаден од Машински факултет на име 

Смилков Александар, Скопје.          (28055) 
Индекс бр. 5077 издаден од Стоматолошки Факултет-

Скопје на име Пановски Александар, Кратово.        (28133) 
Индекс бр. 1058 издаден од Педагошки Факултет-Скопје 

на име Ќаили Мелита, с. Шипковица, Тетово.         (28326) 
Индекс на име Весна Јорданова, ул. "Б. Даневи" бр. 12/5, 

Штип.                                                         (28343) 
Индекс бр. 35686 издаден од Педагошки Факултет -

Скопје на име Мергиме Граждани, Дебар.           (28377) 
Индекс бр. 32414 издаден од Економски Факултет -

Скопје на име Сурија Таук, Струга.           (28382) 
Здравствена книшка на име Митевска Мејсер, Велес.  

                                                                   (28032) 
Здравствена книшка на име Карадиновска Петкана, с. 

Могила, Битола.                                         (28037) 
Здравствена книшка на име Димеска Катерина, ул." 

Егејска" бр. 67, Прилеп.                         (28233) 
Здравствена книшка на име Ташков Драган, Велес.  

                                                                   (28314) 
Здравствена книшка на име Камбер Денис, ул. "При-

лепска" бр. 42, Битола.                       (28332) 
Здравствена книшка на име Петковиќ Христијан, Би-

тола.                                                                         (28333) 
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Здравствена книшка на име Гочев Јосиф, ул. 

"Белградска" бр. 37, Велес.                           (28352) 
Здравствена книшка на име Атанасова Мери, Битола.  

                                                                   (28357) 
Здравствена книшка на име Босилкова Маре, Велес.  

                                                                   (28361) 
Здравствена книшка на име Пановски Дане,с. Богомила, 

Велес.                                                         (28362) 
Здравствена книшка на име Ристова Елена, Велес. 

                                                                    (28415)  
Здравствена книшка на име Стојчевска Олга, Битола.  

                                                                   (28442) 
Здравствена книшка на име Билјана Богданова Попов, 

Битола.                                                         (28443) 
Здравствена книшка на име Цветаноска Еленица, Би-

тола.                                                                        (28453) 
Здравствена книшка на име Енвер Нурчевски, с. Мел-

ница, Велес.                                         (28493) 
Здравствена книшка бр. 44466 на име Рожајац Албаса, с. 

Житоше, Крушево.                          (28507) 
Здравствена книшка бр. 64475 на име Загорац Љубица, 

с. Милошево, Крушево.                        (28508) 
Штедна книшка на име Лазаров Арсен, Кочани.  (28229) 
Штедна книшка на име Грозданов Јованчо, Радовиш. 

                                                                    (28247) 
 Штедна книшка бр. 5030100111327 издадена од Екс-

порт Импорт банка АД Скопје на име Секуловски Јовица, 
Битола.                                       (28379) 
Лична карта на име Иванова Лида, ул. "К. Миев" бр. 1, 

Штип.                                                 (28238) 
Одобрение за посредување во надворешно трговски 

промет бр.1010-6025/2 издадено од Министерство за 
економија-Скопје на име Алумина, Скопје.        (28324) 
Даночна картичка бр. 4030989140486 издадена од Уп-

рава за приходи-Скопје на име Мак магнат, Скопје.(27999) 
Даночна картичка бр. 4030999386971 издадена од УЈП 

на име Наше маало продукција, Скопје.                    (28074) 
Даночна картичка издадена од Управа за приходи на 

име адвокат Билјана Симонова, Штип.              (28164) 
Даночна картичка бр. 5030001211026 издадена од УЈП 

на име Бурекџилница Дани, Скопје.             (28251) 
Даночна картичка бр. 4030992220059 издадена од Уп-

рава за приходи-Скопје на име "Националшпед" АД во 
стечај, Скопје.                                       (28322) 
_______________________________________________ 

 
Ј А В Н И    П О В И Ц И  

Врз основа на член 18 од Законот за јавни набавки-
пречистен текст (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), 
Комисијата за јавни набавки при Министерството за 
одбрана на Република Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-2777/178 

ЗА РИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ  П 
I. Предмет на јавната набавка: 
Набавка на свежо овошје и зеленчук за гарнизонот 

во Скопје по Список бр. 1.  
Испораката на бараните производи ќе се врши во 

касарните на гарнизонот Скопје континуирано во текот 
на 2003 година. Квалитетот на производите да биде пр-
ва класа. 
Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 

учество на сите правни и физички лица. 
Нема можност за поделба на набавката.  
 
II. Содржина на понудата: 
- цена со пресметан данок на додадена вредност(це-

ната се формира комисиски на 15 дена на пазарот на 
големо за земјоделски производи), 

- начин и услови на плаќање, 
- квалитет и потекло.  

III. Придружна документација 
Со понудата, понудувачот е должен задолжително 

да ја достави следната придружна документација во 
оригинален примерок или копија заверена од нотар: 

1. документ за бонитет издаден од Централниот ре-
гистар; 

2. потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки; 

3. извод од регистрација на дејноста; 
4. доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација; 
5. доказ-извод од судска евиденција дека со право-

силна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-
забрана за вршење на дејност; 

6. техничко-технолошка можност за производство, 
чување и испорака. 
Документите под бр. 1, 2, 4 и 5 не смеат да бидат 

постари од 6 (шест) месеци. 
 
IV. Критериум за избор на најповолен понудувач: 
- начин на формирање на цената                70 поени, 
- техничко-технолошки можности             20 поени, 
- начин и услови на плаќање                      10 поени. 
 
V. Доставување на понудата 
Понудите се доставуваат  на Комисијата на лице 

место на денот на јавното отворање согласно член 56 
од Законот за јавни набавки-пречистен текст.  
Понудата се доставува во еден оригинален приме-

рок заверен и потпишан од одговорното лице на пону-
дувачот. Секој понудувач може да достави само една 
понуда. 
Понудите кои не ги содржат бараните податоци и 

документи ќе се сметаат за нецелосни и нема да бидат 
земени во предвид при разгледувањето. 
Јавното отворање на понудите ќе се изврши во 

просториите на Министерството за одбрана, ул. �Орце 
Николов� бб, Скопје на ден 11.11.2002 година во 10 ча-
сот. 
Претставниците на понудувачите се должни на јав-

ното отворање на Комисијата да и предадат писмено 
овластување за учество на повикот. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на 

тел. 02/282-289 и 28 21 54. 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 10, 14 и 16 од Законот за јавни 

набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Коми-
сијата за јавни набавки на општина Кавадарци, Локал-
на самоуправа, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 10/2002 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: 
- Општина Кавадарци - Локална самоуправа со се-

диште на ул. �Маршал Тито� бб, Кавадарци. 
1.2. Предмет на набавката: 
Изведување на градежно занаетчиски работи во 

�Зона на сервиси и лесна индустрија�: 
1. Изградба на атмосферска канализација. 
2. Изградба на фекална канализација. 
 
1.3. Вид и количина: 
Дадено во тендерската документација. 
1.4. Посебни услови 
1.4.1. Начин на плаќање со компензација 
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1.4.2. Период за изградба е 30 дена 
1.4.3. Динамика на плаќање - по завршување на ра-

ботите со компензација. 
 
1.5. Критериум за избор на најповолен понудувач: 
- цена                                                                 50 бода, 
- рок на извршување на работите                     5 бода, 
- техничка способност-референци                   5 бода, 
- кадровска структура                                       5 бода, 
- техничка опременост                                      5 бода, 
- начин на плаќање                                          30 бода, 
                                                               _____________ 
                                                         вкупно    100 бода. 
1.6. Рокот на доставување на понудите е 15 дена од 

денот на објавувањето на отворениот повик во послед-
ното средство за јавно информирање. 

1.7. Рок на важност на понудата е: 90 дена од денот 
на прифаќањето на понудата. 

1.8. Повикот е јавен и анонимен, со право на уче-
ство на сите домашни и странски правни и физички ли-
ца. 

 
II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација, односно техничка-

та спецификација на работите може да се подигне во 
архивата на општина Кавадарци- Локална самоуправа, 
соба број 31 секој работен ден. 

2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати 
при подигање на тендерската документација е неповра-
тен и изнесува 3.000 денари, на жиро сметка број 
300040000011868, даночен број 4011998110781, депо-
нент Комерцијална банка АД Скопје Подружница Ка-
вадарци. 

2.3. Само понудувачите кои ќе купат тендер доку-
ментација ќе имаат право да поднесат понуди. 

 
III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудите се доставуваат на следниот начин: 
Во еден надворешен плик на кој на средината се 

назначува адресата на набавувачот, а во левиот горен 
агол стои ознаката �не отворај�, се приложуваат два 
затворени и запечатени плика. 
Едниот од внатрешните пликови ја содржи понуда-

та и носи ознака �понуда�, а другиот внатрешен плик ја 
содржи придружната документација и ја носи ознаката 
�документација�. 

3.2. Во пликот �понуда� да се приложи: 
- Името, адресата и седиштето на понудувачот, 
- Единечни цени за секоја позиција од специфика-

цијата и вкупна цена, 
- Референци-список на извршени работи (објекти) 

во последните три години, 
- Техничка опременост-опис на технички постројки 

и машини со кои располага, 
- Кадровска структура-посочување на степенот на 

образование на лицата кои ќе бидат задолжени за воде-
ње и контрола на работите, 

- Начин на плаќање, 
- Рок за извршување на работите. 
3.3. Во пликот �документација� да се приложи:  
- Извод од регистрација на дејноста, 
- Документ за бонитет чија содржина е пропишана 

од министерот за финансии со Правилник, согласно 
член 22 од Законот за јавни набавки,  

- Доказ дека понудувачот не е под стечај или во про-
цес на ликвидација и дека не му е изречена мерка без-
бедност, согласно член 24 од Законот за јавни набавки. 
Горенаведените придружни документи потребно е 

да бидат доставени во оригинален примерок или исти-
те доколку се фотокопија да бидат заверени од страна 
на нотар. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Оригиналниот примерок, треба да биде заверен 

и потпишан од страна на одговорното лице на понуду-
вачот. 

4.2. Понудите треба да се достават во архивата на 
општина Кавадарци - Локална самоуправа или преку 
пошта на адреса ул. �Маршал Тито� бб. 
 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот 

рок и кои не се изработени според пропозициите на на-
бавката со прибирање на понуди и Законот за јавни на-
бавки, нема да бидат разгледани. 

5.2. Отворањето на понудите ќе се изврши наредни-
от работен ден по завршувањето на отворениот повик, 
во просториите на набавувачот во 12,00 часот, во при-
суство на овластени  претставници на понудувачите. 

5.3. Претставниците на понудувачите на отворање-
то на понудите потребно е на комисијата на набавува-
чот да и предадат писмено овластување за застапување 
на понудувачот. 

5.4. Секој понудувач може да учествува само со по 
една понуда. 

5.5. За дополнителни информации понудувачите 
можат да контактираат на телефон 412-201 или 416-
107, со лицето Драгослав Симоновиќ. 

Комисија за јавни набавки  
___________ 

 
Врз основа на член 10, 14 и 16 од Законот за јавни 

набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Коми-
сијата за јавни набавки на општина Кавадарци, Локал-
на самоуправа, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 11/2002 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: 
- Општина Кавадарци - Локална самоуправа со се-

диште на ул. �Маршал Тито� бб, Кавадарци. 
1.2. Предмет на набавката: 
Прибирање понуди за изведување на градежни ра-

боти тротоар кај поштата на ул. �Илинденска�. 
1.3. Вид и количина: 
Дадено во тендерската документација (предмер на 

градежни работи) 
1.4. Посебни услови: 
1.4.1 Начин на плаќање со компензација 
1.4.2 Период за изградба е 30 дена 
1.4.3 Динамика на плаќање - по завршување на ра-

ботите со компензација. 
 
1.5. Критериум за избор на најповолен понудувач: 
- цена                                                                 50 бода, 
- рок на извршување на работите                     6 бода, 
- техничка способност-референци                   8 бода, 
- кадровска структура                                       6 бода, 
- техничка опременост                                    10 бода, 
- начин на плаќање                                          20 бода, 
                                                               _____________ 
                                                         вкупно    100 бода. 
1.6. Рокот на доставување на понудите е 15 дена од 

денот на објавувањето на отворениот повик во послед-
ното средство за јавно информирање. 

1.7. Рок на важност на понудата е: 90 дена од денот 
на прифаќањето на понудата. 

1.8. Повикот е јавен и анонимен, со право на учество 
на сите домашни и странски правни и физички лица. 
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II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација, односно техничка-

та спецификација на работите може да се подигне во 
архивата на општина Кавадарци- Локална самоуправа, 
соба број 31 секој работен ден. 

2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати 
при подигање на тендерската документација е неповра-
тен и изнесува 3.000 денари, на жиро сметка број 
300040000011868, даночен број 4011998110781, депо-
нент Комерцијална банка АД Скопје Подружница Ка-
вадарци. 

2.3. Само понудувачите кои ќе купат тендер доку-
ментација ќе имаат право да поднесат понуди. 

 
III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудите се доставуваат на следниот начин: 
Во еден надворешен плик на кој на средината се 

назначува адресата на набавувачот, а во левиот горен 
агол стои ознаката �не отворај�, се приложуваат два 
затворени и запечатени плика. 
Едниот од внатрешните пликови ја содржи понуда-

та и носи ознака �понуда�, а другиот внатрешен плик ја 
содржи придружната документација и ја носи ознаката 
�документација�. 

3.2. Во пликот �понуда� да се приложи: 
- Името, адресата и седиштето на понудувачот, 
- Единечни цени за секоја позиција од специфика-

цијата и вкупна цена, 
- Референци-список на извршени работи (објекти) 

во последните три години, 
- Техничка опременост-опис на технички постројки 

и машини со кои располага, 
- Кадровска структура-посочување на степенот на 

образование на лицата кои ќе бидат задолжени за воде-
ње и контрола на работите, 

- Начин на плаќање, 
- Рок за извршување на работите. 
3.3. Во пликот �документација� да се приложи:  
- Извод од регистрација на дејноста, 
- Документ за бонитет чија содржина е пропишана 

од министерот за финансии со Правилник, согласно 
член 22 од Законот за јавни набавки,  

- Доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка 
безбедност, согласно член 24 од Законот за јавни наба-
вки. 
Горенаведените придружни документи потребно е 

да бидат доставени во оригинален примерок или исти-
те доколку се фотокопија да бидат заверени од страна 
на нотар. 

 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Оригиналниот примерок, треба да биде заверен 

и потпишан од страна на одговорното лице на понуду-
вачот. 

4.2. Понудите треба да се достават во архивата на 
општина Кавадарци - Локална самоуправа или преку 
пошта на адреса ул. �Маршал Тито� бб. 
 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот 

рок и кои не се изработени според пропозициите на на-
бавката со прибирање на понуди и Законот за јавни на-
бавки, нема да бидат разгледани. 

5.2. Отворањето на понудите ќе се изврши наредни-
от работен ден по завршувањето на отворениот повик, 
во просториите на набавувачот во 12,00 часот, во при-
суство на овластени  претставници на понудувачите. 

5.3. Претставниците на понудувачите на отворање-
то на понудите потребно е на комисијата на набавува-
чот да и предадат писмено овластување за застапување 
на понудувачот. 

5.4. Секој понудувач може да учествува само со по 
една понуда. 

5.5. За дополнителни информации понудувачите 
можат да контактираат на телефон 412-201 или 416-
107, со лицето Драгослав Симоновиќ. 

Комисија за јавни набавки  
___________ 

 
Единицата за раководење со проектот-Програма 

Социјална инфраструктура I во Македонија, објавува 
 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 43/37/2002 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА 

ГРАДЕЖНИ РАБОТИ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Единица за раководење со проек-

тот-Програма Социјална инфраструктура во Македони-
ја, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката:  
Изведба на проект 
1. �Реконструкција на водоводната мрежа во село 

Робово�, - дистрибутивна мрежа од околу 3.000 метри. 
2. �Изградба на игралиште во село Умлена Пехче-

во�, со димензии 18х35м, сместено зад ОУ �Мирче 
Ацев�. 

 
2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
Обемот и квалитетот на работите е даден во лици-

тационите документи кои заинтересираните понудува-
чи можат да ги подигнат во канцеларијата на Единица-
та за раководење со проектот, на адреса: ул. �Петар 
Поп Арсов� бр. 14А, 1000 Скопје, со уплата на износ 
од 900,00 денари неповратни средства во готово. 
Од изведувачот ќе се бара употреба на материјали со 

проверен квалитет и со соодветен сертификат за истите. 
 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да ги содржи сите барања при-

ложени во лицитационите документи, на соодветни 
места за пополнување. 

3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите наз-
начени во лицитационите документи за реализација на 
проектот. 

3.3. Понудувачите се должни да стават свои еди-
нечни цени за секоја позиција од приложениот предмер 
и вкупна вредност на работите (во денари)-без ДДВ. 

 
4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕН-

ТАЦИЈА (ПРИЛОГ КОН ПОНУДАТА) 
4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот; 
4.2. Економско-финансиски бонитет од носителот 

на платниот промет или Централниот регистар, ориги-
нал или копие заверено кај нотар; 

4.3. Техничко-технолошки бонитет; 
4.4. Извод од судска евиденција не постар од 6 ме-

сеци во оригинал или копие заверено кај нотар, како 
доказ дека понудувачот не е во стечај или во процес на 
ликвидација; 

4.5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност 
(извод од судска евиденција, не постар од 6 месеци, во 
оригинал или копие заверено кај нотар); 
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3. Повикот е отворен и право на учество имаат сите 
правни и физички лица регистрирани за соодветната 
дејност. 

4.6 Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, не постара од 
6 месеци, во оригинал или копие заверено кај нотар. 

4. Обемот и количините на работите се дадени во 
тендер-документација која заинтересираните понуду-
вачи може да ја подигнат во просториите на општина 
Новаци секој работен ден од 07,30 до 15,30 часот. 

 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
5.1. Цена      40 поени, 

5. Понудувачот е должен да стави единечна цена на 
секоја позиција од предмер-пресметката и вкупна вред-
ност на работите со пресметан ДДВ. 

5.2. Ефикасност     20 поени, 
5.3. Рок за изведување на работите   15 поени, 
5.4. Техничка и кадровска опременост       10 поени, 

6. Критериум за избор на најповолен понудувач: 5.5. Начин на плаќање       5 поени, 
- цена                                                    70 поени, 5.6. Референц листа           5 поени, 
- рок на изведба на работите              10 поени, 5.7. Опис на методологијата      5 поени. 

 - начин на плаќање                              10 поени, 
6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
- техничка способност и квалитет     10 поени. 
7. Кон понудата задолжително да се достави доку-

ментација согласно член 24, 25 и 26 од Законот за јавни 
набавки. 

6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален 
примерок заверен и потпишан од одговорно лице на 
понудувачот, на начин како е објаснето во упатството 
за понудувачите. 8. Понудите да се доставуваат согласно член 56 и 

57 од Законот за јавни набавки. 6.2. Понудите ќе се доставуваат по пошта или лич-
но на адреса на набавувачот: �Единица за раководење 
со проектот-Програма Социјална инфраструктура во 
Македонија�, ул. �Петар Поп Арсов� бр. 14А, 1000 
Скопје. 

9. Рок на доставување на понудите  е 15 дена од де-
нот на објавувањето во последното гласило на адреса 
Совет на Општина Новаци, Комисија за јавни набавки, 
7211 Новаци со назнака �Отворен повик 3/02�. 

10. За терминот на јавното отворање заинтересира-
ните понудувачи ќе бидат дополнително известени при 
подигање на тендерската документација. 

6.3. Краен рок за прием на понудите е 12.11.2002 
година до 13,00 часот. Сите понуди кои ќе пристигнат 
по овој термин (по пошта или лично) ќе бидат вратени 
на понудувачите. 11. Дополнителни информации на тел/фах 047/230-

060 и 282-900.  
Комисија за јавни набавки 7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 7.1. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот 
рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се 
разгледуваат. С О Д Р Ж И Н А 

                                                                               Страница 
1342. Одлука за давање согласност на Одлуката 

за зголемување на цените на поштенските 
услуги во внатрешниот поштенски соо-
браќај ............................................................ 1

1343. Решение за престанување на важење на 
Решение ....................................................... 1

1344. Упатство за изменување и дополнување 
на Упатството за начинот на евидентира-
ње и распоредување на јавните приходи .. 1

1345. Правилник за начинот на пријавување, 
уписот, како и формата, содржината и на-
чинот на водење на регистарот на директ-
ните инвестиции на резидентите во 
странство ...................................................... 1

1346. Правилник за начинот на пријавување, 
уписот, како и формата, содржината и на-
чинот на водење на регистарот на директ-
ните инвестиции на нерезиденти во Ре-
публика Македонија ................................... 3

1347. Упатство за начинот на користење на пра-
вото согласно Одлуката за определување 
на вредноста на правото за купување на 
девизи од Народна банка на Република 
Македонија ................................................... 5

1348. Упатство за начинот и условите за известу-
вање за движењето на состојбата на кусто-
диски сметки на нерезиденти кај овласте-
ните банки во Република Македонија.......... 7

7.2. Јавното отворање на понудите во присуство на 
овластени лица ќе се изврши на 12.11.2002 година во 
просториите на Единицата за раководење со проектот, на 
адреса наведена во точка 6.2. погоре, во 13,00 часот. Отво-
рање и проверка на понудите ќе врши Комисијата за јавни 
набавки на Единицата за раководење со проектите. 

7.3. Претставниците на понудувачите треба на Ко-
мисијата за јавни набавки да и предадат писмено ов-
ластување од понудувачот за нивно учество на јавното 
отворање. 

7.4. Дополнителни информации понудувачите мо-
жат да добијат во просториите на Единицата за раково-
дење со проектот, секој работен ден од 09:00 до 14:30 
часот или на телефон/факс 02/120-311 или 220-415. 

      Комисија за јавни набавки 
__________ 

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

вки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02) Комисијата за 
јавни набавки при Советот на Општина Новаци, објавува 

 
ОТВОРЕН  ПОВИК  БР. 3/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА РЕКОНСТРУК-
ЦИЈА НА МАНАСТИРСКА ЗГРАДА ВО С. НОВАЦИ 

 
1. Нарачател на повикот е Општина Новаци, 7211 

Новаци. 
2. Предмет на набавката �Реконструкција на мана-

стирска зграда во с. Новаци�. 
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