
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Петок, 28 ноември 2003 
Скопје 

Број 75                        Год.  LIX 

Претплатата за 2003 година изнесува
9.200 денари. Овој број чини 220
денари. Жиро сметка 300000000188798

 
1662. 

У К А З  БР. 74 
ОД 19.11.2003 ГОДИНА  

Врз основа на член 18, став 1, точка 12 од Законот 
за одбрана (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 42/2001) 
Се поставува по мирновремена и воена формација 
За Помошник на НГШ за планирање, операции, го-

товност, видови операции, обука и меѓуармиска сора-
ботка - воедно Началник на Г-3 планирање, операции, 
видови - стандарди, обука и меѓуармиска соработка во 
Генералштабот на Армијата на Република Македонија 
Бригадниот генерал Бојаџиев Илија Ѓорѓи 
ФЧ: бригаден генерал, по формација: генерал-мајор, 
Лична ВЕС: 31140 ЕМБГ: 3103950490009 
До сега: Командант на 1. гранична бригада во Гене-

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

          Бр. 07-1595     Претседател 
19 ноември 2003 година         на Република Македонија, 
             Скопје         Борис Трајковски, с.р. 

___________ 
1663. 

У К А З  БР. 75 
ОД 19.11.2003 ГОДИНА  

Врз основа на член 18, став 1, точка 12 од Законот 
за одбрана (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 42/2001) 
Се поставува по мирновремена и воена формација 

за воен аташе во Загреб, Република Хрватска 
Генерал мајорот Андрески Ванче Драган 
ФЧ: генерал-мајор, по формација: генерал-мајор, 
Лична ВЕС: 31240 ЕМБГ: 0508950450138 
До сега: Помошник на НГШ за планирање, операции, 

готовност, видови операции, обука и меѓуармиска сорабо-
тка - воедно Началник на Г-3 планирање, операции, видо-
ви-стандарди, обука и меѓуармиска соработка во Генерал-
штабот на Армијата на Република Македонија. 
О вој указ да се изврши веднаш. 

          Бр. 07-1596     Претседател 
19 ноември 2003 година         на Република Македонија, 
             Скопје         Борис Трајковски, с.р. 

___________ 
1664. 

У К А З  БР. 76 
ОД 19.11.2003 ГОДИНА  

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот 
за одбрана (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 42/2001) 
Се разрешува 
Генерал мајорот Јанев Јордан Саве 
ФЧ: генерал-мајор, по формација: генерал-мајор, 
Лична ВЕС: 31440 ЕМБГ: 0312948450129, началник 

на Г-4 Логистика во Генералштабот на Армијата на Ре-
публика Македонија. 
Разрешувањето од должноста да се изврши на 

01.12.2003 година.  
          Бр. 07-1597     Претседател 
19 ноември 2003 година         на Република Македонија, 
             Скопје         Борис Трајковски, с.р. 

1665. 
У К А З  БР. 77 

ОД 19.11.2003 ГОДИНА 
 
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот 

за одбрана (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 42/2001) 
Се разрешува 
Генерал потполковникот Митровски Насто Сокол 
ФЧ: генерал потполковник, по формација: генерал 

потполковник, 
 Лична ВЕС: 31439, ЕМБГ: 1603948450097, Воен 

аташе во Софија, Република Бугарија. 
Разрешувањето од должноста да се изврши на 

01.12.2003 година. 
 

          Бр. 07-1598    Претседател 
19 ноември 2003 година         на Република Македонија, 
             Скопје         Борис Трајковски, с.р. 

___________ 
1666. 

У К А З  БР. 78 
ОД 19.11.2003 ГОДИНА 

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

за одбрана (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 42/2001) 
Се разрешува 
Бригадниот генерал Бошевски Ристо Јосип 
ФЧ: бригаден генерал, по формација: бригаден ге-

нерал, 
 Лична ВЕС: 31239, ЕМБГ: 0711948410005, Коман-

дант на 2. пешадиска бригада �А� во КОВ во Генерал-
штабот на Армијата на Република Македонија. 
Разрешувањето од должноста да се изврши на 

01.12.2003 година. 
 

          Бр. 07-1599     Претседател 
19 ноември 2003 година         на Република Македонија, 
             Скопје         Борис Трајковски, с.р. 

___________ 
1667. 

У К А З  БР. 79 
ОД 19.11.2003 ГОДИНА 

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

за одбрана (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 42/2001) 
Се разрешува 
Бригадниот генерал Стојановски Драган Звонко 
ФЧ: бригаден генерал, по формација: бригаден ге-

нерал, 
 Лична ВЕС: 31538, ЕМБГ: 1812954450084, Коман-

дант на командата на ВВ и ПВО во Генералштабот на 
Армијата на Република Македонија. 
Разрешувањето од должноста да се изврши на 

01.12.2003 година. 
 

          Бр. 07-1600    Претседател 
19 ноември 2003 година         на Република Македонија, 
             Скопје         Борис Трајковски, с.р. 
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1668. 

У К А З  БР. 80 
ОД 21.11.2003 ГОДИНА  

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот 
за одбрана (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 42/2001) 
Се разрешува 
Генерал мајорот Николовски Димитар Илија 
ФЧ: генерал мајор, по формација: генерал мајор, 
 Лична ВЕС: 31140, ЕМБГ: 0607948710236, Воен 

претставник во воениот комитет и шеф на Мисијата на 
Република Македонија при НАТО. 
Разрешувањето од должноста да се изврши на 

15.01.2004 година. 
 

          Бр. 07-1611    Претседател 
21 ноември 2003 година         на Република Македонија, 
             Скопје         Борис Трајковски, с.р. 

___________ 
1669. 
Врз основа на член 5 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за енергетика (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 38/2003 година), Ко-
мисијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 14 ноември 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧЕН НАДОМЕ-
СТОК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, ЧЛЕНОВИТЕ И НИВ-
НИТЕ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИЈАТА ЗА РЕШАВА-
ЊЕНА ЖАЛБИ ВО ОБЛАСТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА  

 
I. Со оваа одлука се определува месечен надоме-

сток за извршената работа во Комисијата за решавање 
на жалби во областа на енергетиката и тоа: за претседа-
телот во износ од 10.000,00 денари, за заменикот на 
претседателот во износ од 5.000,00 денари, за членови-
те во износ од 8.000,00 денари и за замениците на чле-
новите во износ од 3.000,00 денари. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се применува од денот на именувањето на 
претседателот, членовите и нивните заменици на Коми-
сијата за решавање на жалби во областа на енергетиката. 

III. Оваа одлука ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

 
С ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

       Бр. 14-5554/3   Претседател 
14 ноември 2003 година        на Комисијата за прашања на 
            Скопје                  изборите и именувањата на 
                    Собранието на Република  

              Македонија, 
                     Љупчо Јордановски, с.р. 

___________ 
1670. 
Врз основа на член 36,  став 3  од Законот за Владата 

на Република Македонија  (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 59/2000 и 12/03), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на  10.11.2003 го-
дина, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА  ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПОДМИ-
РУВАЊЕ НА ОБВРСКИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА (ВИСОКООБРАЗОВНИ 

УСТАНОВИ)  
Член 1 

Заради подмирување на трошоците за топлинска 
енергија на факултетите во Република Македонија се 
обезбедуваат средства во износ од 20.000.000 денари. 
Средствата за оваа намена ќе се обезбедат од Буџетот на 
Република Македонија за 2003 година, Раздел 090.02 
Министерство за финансии - функции на државата, 
Програма 12-функција, потставка 427119 - Пренесени 
обврски од претходни години. 

Член 2 
Средствата од член 1 на оваа одлука ќе се реазлизи-

раат преку Министерството за образование и наука по 
претходно доставена документација за трошоци за топ-
линска енергија од страна на факултетите.  

Член 3 
Се задолжува Министерството за образование и на-

ука  реализација на оваа одлука.  за 
Член 4 

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

 Бр. 23-4778/1                     Претседател на Владата 
10 ноември 2003 година        на Република Македонија, 

     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1671. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03), член 43 од Зако-
нот за ловството (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 20/96, 26/96 и 34/97) и член 50 од Законот 
за концесии (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 25/02), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 24.11.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА  КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА 
НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА  

1. Со оваа одлука се одзема од користење-концесија 
на дивечот во ловиштата кои беа доделени на користе-
ње-концесија со одлуки на Владата на Република Ма-
кедонија, објавени во �Службен весник на Република 
Македонија� бр. 42/2000, и тоа на ловиштата: 

- �Подлог� доделено на Здружението на ловци 
�Кукла� од с. Зрновци; 

- �Главовица� и �Бања� доделени на Здружението 
на ловци �Зелен вир� од с. Оризари; 

- �Велешта� доделено на Ловечкото друштво 
�Дримкол� од с. Лабуништа; 

- �Стогово�, �Дешат� и �Бомово� доделени на Здру-
жението на ловци �Стогово-2� од Дебар. 
Како и со Одлука на Владата на Република Македо-

нија објавена во �Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 112/2000 на ловиштето �Каменица� доделено 
на Ловечкото друштво �Саса� од Македонска Каменица. 

2. Договорите за концесија на дивечот во ловишта-
та од точка 1 на оваа одлука ќе се раскинат од причини 
што корисникот на ловиштето: 

- не ги исполнува обврските утврдени во Договорот, и 
- одгледува, заштитува, лови и користи дивеч спро-

тивно на посебната ловностопанска основа. 
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

  Бр. 23-5115/1                 Заменик на претседателот 
24 ноември 2003 година        на Владата на Република 

    Скопје              Македонија, 
                  Радмила Шекеринска, с.р. 

___________ 
1672. 
Врз основа на член 36,  став 3  од Законот за Влада-

та на Република Македонија (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 59/2000 и 12/03),  Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на  
24.11.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО ОДГЛЕДУВАЊЕ  
И ЗАШТИТА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА  

1. Дивечот од ловиштата утврдени во Одлуката за 
одземање од користење-концесија на дивечот во лови-
штата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
75/03) се дава на времено одгледување и заштита на ЈП 
�Македонски шуми� - Скопје, до денот на давањето на 
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користење-концесија согласно Законот за ловството 
(�Службен весник на Република Македонија� бр.20/96, 
26/96 и 34/97) и Законот за концесии (�Службен весник 
на Република Македонија� бр.25/02). 

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

 Бр. 23-5115/2                   Заменик на претседателот  
 24 ноември 2003 година        на Владата на Република 
            Скопје                                    Македонија,       
                                               Радмила Шекеринска, с.р. 

___________ 
1673. 
Врз основа на член 36,  став 3  од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 59/2000 и 12/03),  Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на  24.11.2003 го-
дина, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ 
НА НАЦИОНАЛНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЧОВЕКОВИ 

НАСЕЛБИ - ХАБИТАТ  
Член 1 

Во Одлуката за формирање на Националниот комитет 
за човекови населби - Хабитат (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 10/02), членот 2 се менува и гласи: 

�Член 2 
Националниот комитет за човекови населби и Ха-

битат е во следниот состав: 
Павловска Даница - координатор, Министерство за 

животна средина и просторно планирање; 
- Чавдарова Валентина - секретар, Министерство за 

животна средина и просторно планирање; 
и членовите: 
- д-р Петар Наумоски, Влада на Република Македо-

нија; 
- Марковска Блага, Министерство за надворешни 

работи;  
- Бакева Адријана - Министерство за труд и соци-

јална политика; 
- Петковиќ Весна - Министерство за труд и социјал-

на политика; 
- Димоски Тони - Министерство за финансии; 
- Шиндилоски Саша - Министерство за економија; 
- Силјановска Јаглика - Министерство за здравство; 
- Ристоска Нина - Министерство за транспорт и врски; 
- Стаменковска Емица - Министерство за локална 

самоуправа; 
- Сарафиноска Елена - Државен завод за статистика; 
- д-р Тодоровски Илија - Институт за социолошки и 

политичко правни истражувања; 
- проф.д-р Хаџи Пецова Стефанка - Земјоделски фа-

култет; 
- м-р Сиљановска Јасмина - Архитектонски факултет; 
- Пенчич Дивна - Асоцијација на архитекти на Ма-

кедонија; 
- Ташманов Ване - ЈП за стопанисување со станбен 

и деловен простор на Република Македонија; 
- Димовска - Талеска Катица - Заедница на едини-

ците на локалната самоуправа; 
- Тониќ Зоран - Главен архитект на град Скопје; 
- Сашек Антица - ТДГИУ �ЗАМ� - инженеринг; 
- м-р Трпчевска Душица - Јавно претпријатие за 

просторни и урбанистички планови и  
- Јордановски Коле - експерт на ОН за планирање и 

отстранување на последици од природни катастрофи�. 
 

Член 2 
 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
 Бр. 23-3863/1                    Заменик на претседателот  

 24 ноември 2003 година         на Владата на Република 
            Скопје                                     Македонија,       
                                               Радмила Шекеринска, с.р. 

1674. 
Врз основа на член 11-а од Законот за научно-

истражувачката дејност (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 13/96 и 29/02), а во врска со членот 
59 од Законот за високото образование (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 64/2000 и 49/03), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 24.11.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ПРИПОЈУВАЊЕ НА ВЕТЕРИНАРНИОТ 
ИНСТИТУТ ВО  СКОПЈЕ  КОН  ФАКУЛТЕТОТ ЗА 

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ВО СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Во Одлуката за припојување на Ветеринарниот ин-

ститут во Скопје кон Факултетот за ветеринарна меди-
цина во Скопје (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 68/03), во членот 3, во ставовите 1 и 2, збо-
ровите: �со денот на  влегувањето во сила� се замену-
ваат со зборовите: �од денот на примената�. 

 
Член 2 

Во членот 4 зборовите: �до денот на влегувањето во 
сила� се заменуваат со зборовите: �до денот на приме-
ната�. 

Член 3 
По членот 4 се додаваат два нови члена 4-а и 4-б, 

кои гласат: 
�Член 4-а 

Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, ста-
тутот и другите акти ќе ги донесе во рок од 30 дена од 
денот на отпочнувањето на примената на оваа одлука. 

Член 4-б 
Ветеринарниот институт во Скопје завршната сме-

тка ќе ја донесе најдоцна до 28.02.2004 година. 
 

Член 4 
Во членот 5 точката на крајот од реченицата, се за-

менува со запирка и се додаваат зборовите: �а ќе се 
применува од 1.03.2004 година�. 

 
Член 5 

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

 
  Бр. 23-4527/2                 Заменик на претседателот 

24 ноември 2003 година        на Владата на Република 
    Скопје    Македонија, 
    Радмила Шекеринска, с.р. 

___________ 
1675. 
Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување 

на Буџетот на Република Македонија за 2003 година 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 21/03 и 
61/03), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 24.11.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  ЗА 2003  ГОДИНА 

 
Член 1 

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-
нија за 2003 година, кај сметката 637, кај разделот 
07001 Министерство за правда во Програма 12 Санк-
ции, потставката 467119 Изградба на објекти во право-
судството се намалува за 10.000.000 денари, а во Про-
грама 11 Администрација, потставката 467119 Изград-
ба на објекти во правосудството се зголемува за 
10.000.000 денари. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
       Бр. 23-5020/1                  Заменик на претседателот 
 24 ноември 2003 година       на Владата на Република 
            Скопје                              Македонија, 
                                               Радмила Шекеринска, с.р. 

__________ 
1676. 
Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2003 го-
дина (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 24.11.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА 

 
Член 1 

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-
нија за 2003 година, кај сметката 637, во рамки на раз-
делот 180.10 - Финансирање на дејности од областа на 
културата, Програма 12 - Библиотекарство, потставка-
та 401112 - Основни плати-работници се намалува за 
335.000 денари, потставката 401216 - Надомест за пре-
воз до и од работно место се намалува за 100.000 дена-
ри, потставката 401217 - Надомест за храна се намалу-
ва за 230.000 денари, потставката 402113 - Други при-
донеси за ПИО се намалува за 160.000 денари, Програ-
ма 13 - Филмска дејност потставката 401112 - Основни 
плати-работници се намалува за 45.000 денари, потста-
вката 401216 - Надомест за превоз до и од работно ме-
сто се намалува за 75.000 денари, потставката 401217 - 
Надомест за храна се намалува за 20.000 денари, пот-
ставката 402111 - Основни придонеси за ПИО се нама-
лува за 40.000 денари, потставката 402511 - Персона-
лен данок од плата се намалува за 20.000 денари, Про-
грама 14 - Сценско-уметничка дејност, потставката 
401216 - Надомест за превоз до и од работно место се 
намалува за 760.000 денари, потставката 401217 - На-
домест за храна се намалува за 400.000 денари, потста-
вката 402212 - Основен придонес за професионално за-
болување се намалува за 30.000 денари, потставката 
402511 - Персонален данок од плата се намалува за 
600.000 денари, Програма 15 - Заштита на спомениците 
на културата, потставката 401216 - Надомест за превоз 
до и од работно место се намалува за 30.000 денари, 
потставката 401217 - Надомест за храна се намалува за 
250.000 денари, потставката 402211 - Основни придо-
неси за здравство се намалува за 60.000 денари, потста-
вката 443615 - Заштита на спомениците на културата се 
намалува за 1.500.000 денари, Програма 16 - Ликовна и 
музејска дејност, потставката 401112 - Основни плати-
работници се намалува за 20.000 денари, потставката 
401216 - Надомест за превоз до и од работно место се 
намалува за 100.000 денари, потставката 401225 - Дру-
ги надоместоци се намалува за 100.000 денари, потста-
вката 402111 - Основни придонеси за ПИО се намалува 
за 520.000 денари, потставката 402212 - Основен при-
донес за професионално заболување се намалува за 
80.000 денари, потставката 402511 - Персонален данок 
од плата се намалува за 70.000 денари, Програма 17 - 
Културно-уметнички манифестации, потставката 
401112 - Основни плати-работници се намалува за 
25.000 денари, потставката 402113 - Други придонеси 
за ПИО се намалува за 30.000 денари, а кај Програма 
14 - Сценско-уметничка дејност, потставката 443614 - 
Сценско-уметничка дејност се зголемува за 4.100.000 
денари, потставката 468111 - Реконструкција на гра-
дежни објекти се зголемува за 1.500.000 денари. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
        Бр. 23-5125/1    Заменик на претседателот 
24 ноември 2003 година        на Владата на Република 
            Скопје   Македонија, 

                     Радмила Шекеринска, с.р. 
___________ 

1677. 
Врз основа на член 89 од Законот за вработувањето 

и осигурување во случај на невработеност (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 37/97, 25/2000, 
101/2000, 50/01 и 25/03), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 24 ноември 2003 годи-
на, онесе д 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗАВОДОТ ЗА ВРАБОТУ-
ВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА � СКОПЈЕ  

1. Од должноста членови на Управниот одбор на 
Заводот за вработување на Република Македонија се 
разрешуваат: 

- Благица Качанска, 
- Весна Михајловска. 
2. За членови на Управниот одбор на Заводот за 

вработување на Република Македонија � Скопје се 
именуваат: 

- Цветко Мојсоски, дипл. правник, вработен во 
Управата за јавни приходи � Генерална дирекција � 
Скопје, 

- д-р Верица Јаневска, вработена во ЈНУ Економски 
институт � Скопје. 

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

  Бр. 17-4897/1                 Заменик на претседателот 
24 ноември 2003 година        на Владата на Република 

    Скопје              Македонија, 
                  Радмила Шекеринска, с.р. 

___________ 
1678. 
Врз основа на член 4 став 2, а во врска со член 21 

од Законот за пропишување на техничките барања за 
производите и оцена на сообразноста (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 55/2002), министе-
рот за економија донесува 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИ-
ТЕТОТ НА ОСВЕЖИТЕЛНИТЕ БЕЗАЛКОХОЛНИ  

ПИЈАЧКИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за квалитетот на освежителните 

безалкохолни пијачки (�Службен лист на СФРЈ� бр. 
52/83 и 56/83), во членот 5 став 4 по зборовите: �осве-
жителна безалкохолна пијачка�, се додаваат зборовите: 
�и сируп�, а по зборовите: �не е дозволено�, се додава-
ат зборовите: �кај освежителна безалкохолна пијачка 
од жита, ароматизирана освежителна безалкохолна пи-
јачка, сирупи од жита и прашоци и пастили за добива-
ње ароматизирана освежителна безалкохолна пијачка 
од жита�.  

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
        Бр. 10-7072/1      Министер, 
20 ноември 2003 година          Стевчо Јакимовски, с.р. 
             Скопје 
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1679. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(�Службен весник на СРМ� бр. 27/86 и 17/91), Држав-
ниот завод за геодетски работи, донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите за катастарската општина Гарниково-Оп-
штина Кавадарци. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 
Со денот на примената на катастарот на недвижно-

стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Гарниково, 
установен според Законот за премер и катастар на зем-
јиштето (�Службен весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78). 

 
   Бр. 09-7373/1                                Директор, 

25 ноември 2003 година          Бисера Јакимовска, с.р. 
       Скопје 

___________ 
1680. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(�Службен весник на СРМ� бр. 27/86 и 17/91), Држав-
ниот завод за геодетски работи, донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите за катастарската општина Драгобраште - 
Општина Виница. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 
Со денот на примената на катастарот на недвижно-

стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Драгобраште, 
установен според Законот за премер и катастар на зем-
јиштето (�Службен весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78). 

 
   Бр. 09-7374/1                                Директор, 

25 ноември 2003 година           Бисера Јакимовска, с.р. 
       Скопје 

___________ 
1681. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(�Службен весник на СРМ� бр. 27/86 и 17/91), Држав-
ниот завод за геодетски работи, донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите за катастарската општина Грнчиште-Опш-
тина Градско. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 
Со денот на примената на катастарот на недвижно-

стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Грнчиште, 
установен според Законот за премер и катастар на зем-
јиштето (�Службен весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78).  

   Бр. 09-7440/1                                Директор, 
27 ноември 2003 година          Бисера Јакимовска, с.р. 

       Скопје 

1682. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 70/92), на седницата одржана на 
12 и 13 ноември 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А  

1. Се укинува член 18 став 2 алинеја 7 во делот �(и 
Министерството за финансии)� и член 24 став 3 од 
Уредбата за начинот и постапката за отуѓувањето, да-
вањето под закуп и висината на посебните трошоци на 
постапките за отуѓувањето и давањето под закуп на 
градежното земјиште сопственост на Република Маке-
донија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 79/2001, 103/2001, 38/2002 и 35/2003). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по ини-
цијативата поднесена од Стамен Филипов од Скопје, со 
Решение У.бр. 191/2002 од 1 и 2 октомври 2003 година, 
поведе постапка за оценување на уставноста и закони-
тоста на одредбите од Уредбата означена во точката 1 
од оваа одлука, затоа што основано се постави праша-
њето за нивната согласност со Уставот и Законот за 
сопственост и други стварни права. 

4. Судот на седницата утврди дека членовите 18 и 
24 од Уредбата, се однесуваат на постапката за јавно 
наддавање за стекнување право на долготраен закуп на 
градежно земјиште во сопственост на Република Маке-
донија. 
Според оспорената алинеја 7 на ставот 2 на член 18 

од Уредбата, објавата за јавното наддавање, меѓу дру-
гите податоци, треба да содржи и известие за странски-
те физички и правни лица кои ќе земат учество во јав-
ното наддавање дека пред склучувањето на договорот 
треба да се прибават согласности од надлежните мини-
стерства (Министерството за правда и Министерството 
за финансии).  
Според оспорениот став 3 на член 24 од Уредбата, 

доколку најповолен понудувач е странско физичко или 
правно лице, пред пристапување на склучување на до-
говорот за долготраен закуп потребно е да се прибават 
согласност од Министерството за правда и Министерс-
твото за финансии. 

5. Во членот 51 став 1 од Уставот на Република Ма-
кедонија, а кој се наоѓа во поглавјето за гаранциите на 
основните слободи и права, утврдено е дека �Во Репуб-
лика Македонија законите мораат да бидат во соглас-
ност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со 
закон�. 
Во членот 245 од Законот за сопственост и други 

стварни права утврдено е дека странски физички и 
правни лица, можат под услови на реципроцитет, да 
стекнуваат право на долготраен закуп на градежно зем-
јиште за изградба на деловни згради и деловни просто-
рии и станбени згради и станови на територијата на Ре-
публика Македонија, врз основа на согласност на ми-
нистерот за правда, по претходно прибавено мислење 
на министерот надлежен за урбанизам и градежништво 
и министерот за финансии. 
Имајќи предвид дека во оспорените одредби од 

Уредбата се пропишува обврска за прибавување на две 
согласности пред склучувањето на договорот за долго-
траен закуп на градежно земјиште сопственост на Ре-
публика Македонија кога се во прашање странски фи-
зички и правни лица и тоа: од Министерството за прав-
да и Министерството за финансии, а од друга страна, 
според член 245 од Законот за сопственост и други 
стварни права во овој случај потребна е само соглас-
ност од министерот за правда, која тој ја дава по прет-
ходно прибавено мислење од министерот надлежен за 
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урбанизам и градежништво и министерот за финансии, 
Судот оцени дека член 18 став 2 алинеја 7 во делот (и 
Министерството за финансии) и став 3 на член 24 од 
Уредбата, а не се во согласност со членот 245 од Зако-
нот за сопственост и други стварни права, а истовреме-
но и со член 51 од Уставот. Ова и од причина што фор-
мата, содржината и условите за склучување на догово-
рите единствено можат да се уредуваат само со закон, а 
не и со подзаконски акт, а во конкретниот случај сог-
ласностите што се предвидуваат во членот 24 став 3 од 
Уредбата се во функција на пропишување токму на ус-
лови за склучување на договорот за долготраен закуп 
со странски физички и правни лица.  

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот Лилјана Ингилизова-Ристова и суди-
ите д-р Трендафил Ивановски, Мирјана Лазарова Трај-
ковска, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р 
Зоран Сулејманов. 

 
        У.бр. 191/2002   
12 и 13 ноември 2003 година              Претседател  
              Скопје            на Уставниот суд на Република 
             Македонија, 
         Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р. 
_______________________________________________ 
Oгласен дел 
 

С У Д С К И   О Г Л А С И  
ОСНОВЕН СУД ВО ВИНИЦА 

Пред овој суд се води парнична постапка за долг по 
тужбата на тужителот АД �КЈУБИ МАКЕДОНИЈА� 
Скопје, против тужениот Малиш Пешовски од Блатец, 
со непозната адреса.  
Се повикува тужениот или друго лице кое што знае 

на која адреса истиот живее да се јави во Основниот суд 
во Виница, во рок од 15 дена од објавувањето на огла-
сот. Доколку во овој рок не се јават за привремен застап-
ник е определен стручниот соработник Славе Стефанов, 
стручен соработник во Основниот суд во Виница, кој ќе 
го застапува во постапка до нејзино јавување. 

 Од Основниот суд во Виница, П. бр. 398/02.(31321) 
__________  

Пред овој суд се води парнична постапка за долг по 
тужбата на тужителот АД �КЈУБИ МАКЕДОНИЈА� 
Скопје, против тужената Силвана Таскова од с. Исти-
бања, со непозната адреса.  
Се повикува тужената или друго лице кое што знае 

на која адреса истата живее да се јави во Основниот суд 
во Виница, во рок од 15 дена, од објавувањето на огла-
сот. Доколку во овој рок не се јават за привремен застап-
ник е определен стручниот соработник Славе Стефанов, 
стручен соработник во Основниот суд во Виница, кој ќе 
ја застапува во постапка до нејзино јавување. 

 Од Основниот суд во Виница, П. бр. 286/02.(31322) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред овој суд се води постапка по тужбата на тужи-

телот Имери Нурије од с. Сенокосе, против тужените 
Имери Ибраим и Мустафи Хајрие, двајцата од с. Сено-
косе. Бидејќи на судот не му е позната адресата на ту-
жените, затоа што истите не живеат во с. Сенокосе 
полномошникот на тужителот Владе Богданоски, адво-
кат од Гостивар, предложи на истите да им се постави 
привремен застапник. 
За привремен застапник на тужените се поставува 

адвокатот Јованоски Александара од Гостивар. 
Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 1058/97. (31256) 

__________ 
 

Пред Основниот суд во Гостивар  е заведен парни-
чен предмет П. бр. 734/03 за развод на брак, по тужба 
на тужителот Сефери Ѓузел од с. Нистрово, против Се-
фери Евдије од с. Леуново. 

На тужената Сефери Абази Евдије, со непозната 
адреса во САД и се назначува привремен застапник Те-
ута Арифи, адвокат од Гостивар, која ќе ги застапува 
интересите на тужената во постапката и ќе ги има сите 
права и должности на законски застапник, се додека 
тужената или нејзин полномошник не се појават пред 
судот, односно додека Центарот за социјални работи 
не го извести судот дека поставил старател. 
Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 734/03.  (31258) 

__________ 
 

Пред Основниот суд во Гостивар се води спор зара-
ди надомест на штета по тужба на тужителот РМ-Ми-
нистерство за одбрана Скопје, против тужениот Имери 
Ќемал од с. Чегране. 
На тужениот Имери Ќемал од с. Чегране, со непоз-

ната адреса во Р. Австрија, му се назначува привремен 
застапник и тоа Страшески Велко, адвокат од Гости-
вар, кој ќе ги има сите права и должности на законски 
застапник на тужениот и истите ќе ги врши се додека 
тужениот или неговиот полномошник не се појави 
пред судот, односно додека Центарот за социјални ра-
боти не го извести судот дека поставил старател. 
Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 195/03.   (31260) 

__________ 
 

Пред Основниот суд во Гостивар се води постапка 
по тужба на тужителот Китаноски Трајче од Скопје, 
против тужениот Селими Агим од Гостивар. Бидејќи 
тужениот не се јавува на посочената адреса, односно 
од страна на доставувачите и поштата во Гостивар су-
дот е известен дека лицето се наоѓа во странство со не-
позната адреса. Полномошникот на тужителот побара 
од судот да биде објавен оглас и на тужениот да му се 
постави привремен застапник. 
Постапувајќи по тужбата на тужителот Китаноски 

Трајче од Скопје, против тужените ПП �Дени Компа-
ни� Гостивар и Селими Агим од Гостивар, поради не-
позната адреса на второ тужениот судот, а по барање 
на полномошникот на тужителот му поставува привре-
мен застапник на тужениот. За привремен застапник се 
поставува адвокатот Владе Богданоски од Гостивар. 
Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 137/2002. (31262) 

__________ 
 

Пред Основниот суд во Гостивар е заведе парничен 
предмет за развод на брак, по тужба на тужителката 
Џафери Мерита од с. Балиндол, Гостиварско, поднесе-
на против тужениот Џафери Ардит од истото село, со 
непозната адреса  во Швајцарија. 
На тужениот Џафери Ардит од с. Балиндол, Гости-

варско му се назначува привремен застапник, Агим 
Мислими, адвокат од Гостивар, кој ќе ги штити интере-
сите на тужениот додека тој или негов полномошник 
или застапник не се јави на главната расправа пред овој 
суд, закажана за 12.11.2003 година, односно се додека 
Органот за старателство не му постави старател. 
Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 942/03.   (31263) 

__________ 
 

Основниот суд во Гостивар постапувајќи по пред-
метот П. бр. 288/2001-I, по тужба на тужителот Тофи-
лоска Светлана од Гостивар, против тужениот Абдулаи 
Имран од Гостивар, му поставува привремен застапник 
на тужениот, бидејќи истиот е со непозната адреса и не 
е достапен на судот. За привремен застапник се поста-
вува Јагода Богданоска, адвокат од Гостивар. 
Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 288/2001-I. 
            (31265) 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 
Основниот суд во Струмица, како првостепен гра-

ѓански суд постапувајќи преку претседателот на сове-
тот, судијата Василка Василева, по тужбата од тужите-
лот Атанасова Јагода од с. Турново, против тужениот 
Атанасов Сашко од с. Турново, а сега со непозната 
адреса во странство, по основ, развод на брак. Вред-
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ност на спорот 60.000,00 денари и решението на овој 
суд донесено на 19.09.2003 година, согласно член 78 и 
80 од ЗПП, во присуство само на полномошникот на 
тужителката Васил Донев, адвокат од Струмица, го об-
јавува следниот оглас. 
Се повикува тужениот Атанасов Сашо од с. Турно-

во, сега во странство со непозната адреса и место на 
престојувалиште во странство да се јави пред Основни-
от суд во Струмица во рок од 15 дена по објавувањето 
на овој оглас или да си определи свој полномошник кој 
ќе ја застапува пред судот по однос на постапката заве-
дена од тужителката Атанасова Јагода од с. Турново 
против тужениот Атанасов Сашо од с. Турново, под П. 
бр. 507/03 се до правосилното окончување на оваа по-
стапка и истовремено се предупредува тужениот Ата-
насов Сашо од с. Турново, доколку не се јави на овој 
оглас во определениот рок ниту пак достави известува-
ње за нејзиниот полномошник му се определува при-
времен застапник и тоа од редот на стручните работни-
ци од Основниот суд во Струмица, лицето Лора Абра-
шева од Струмица, која ќе го застапува се до правосил-
ното окончување на овој спор, со сите права и обврски 
што ги има тужениот. 
Огласот да се објави во �Службен весник на РМ� и 

на огласна табла во судот. 
Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 507/03. (31716) 

___________ 
 
Основниот суд во Струмица, како првостепен гра-

ѓански суд постапувајќи преку претседателот на советот, 
судијата Василка Василева, по тужбата од тужителот 
Атанасова Јагода од с. Турново, против тужениот Атана-
сов Сашко од с. Турново, а сега со непозната адреса во 
странство, по основ, сопственост на дел од заеднички 
стекнат имот во брак. Вредност на спорот 20.000,00 де-
нари и решението на овој суд донесено на 19.09.2003 го-
дина, согласно член 78 и 80 од ЗПП, во присуство само 
на полномошникот на тужителката Васил Донев, адво-
кат од Струмица, го објавува следниот оглас. 
Се повикува тужениот Атанасов Сашо од с. Турно-

во, сега во странство со непозната адреса и место на 
престојувалиште во странство да се јави пред Основни-
от суд во Струмица во рок од 15 дена по објавувањето 
на овој оглас или да си определи свој полномошник кој 
ќе ја застапува пред судот по однос на постапката заве-
дена од тужителката Атанасова Јагода од с. Турново 
против тужениот Атанасов Сашо од с. Турново, под П. 
бр. 506/03 се до правосилното окончување на оваа по-
стапка и истовремено се предупредува тужениот Ата-
насов Сашо од с. Турново, доколку не се јави на овој 
оглас во определениот рок ниту пак достави известува-
ње за нејзиниот полномошник му се определува при-
времен застапник и тоа од редот на стручните работни-
ци од Основниот суд во Струмица, лицето Лора Абра-
шева од Струмица, која ќе го застапува се до правосил-
ното окончување на овој спор, со сите права и обврски 
што ги има тужениот. 
Огласот да се објави во �Службен весник на РМ� и 

на огласна табла во судот. 
Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 506/03.  (31720) 
 

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

тужба на тужителот Сејди Зендула Дурак од с. Копа-
чин Дол, против тужениот Шабани Ислам Адем од с. 
Копачин Дол �Тетово, сега со непозната адреса во 
странство. 
Тужениот Шабани Ислам од с. Копачин Дол, во рок 

од 15 дена од објавувањето на овој оглас во �Службен 
весник на РМ� да се јави во судот или да одреди свој 
полномошник, а по протекот на овој рок на истиот ќе 
му биде поставен времен старател кој ќе ги застапува 
неговите интереси се до окончување на постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1266/2003. (31722) 

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП 
Во Основниот суд во Штип се води постапка за раз-

вод на брак по тужба на тужителот Џафер Демиров од 
Скопје, против тужената Тања Демирова родена Ќами-
лова сега со непозната адреса на престој. 
Се повикува тужената Тања Демирова во рок од 30 

дена по објавувањето на огласот да се јави во судот и 
достави адреса на престојувалиште или определи свој 
полномошник или застапник кој што ќе ја застапува во 
постапката. Во спротивно, ќе и биде поставен привре-
мен застапник кој ќе ги застапува нејзините интереси 
во постапката се додека не се јави во судот нејзин пол-
номошник или застапник. 
Од Основниот суд во Штип, П.бр. 734/2003. (31297) 

__________ 
 

Во Основниот суд во Штип  се води постапка за 
развод на брак по тужба на тужителката Лукреција Ма-
туски родена Божилова од Пробиштип, против тужени-
от Стеван Јанко Матуски од с. Ратково, ул. �Железнич-
ка� бр. 38-Б, Покраина Војводина во Србија и Црна Го-
ра, сега со непозната адреса на престој. 
Се повикува тужениот Стеван Јанко Матуски во 

рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во 
судот и достави адреса на престојувалиште или опреде-
ли свој полномошник или застапник кој што ќе го за-
стапува во постапката. Во спротивно, ќе му биде поста-
вен привремен застапник кој ќе ги застапува неговите 
интереси во постапката се додека не се јави во судот 
негов полномошник или застапник. 
Од Основниот суд во Штип, П. бр. 14/2003.  (31227) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ 
НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ 

 
Барањето за измени и дополнување на Статутот на 

политичката партија Народно движење за Македонија, 
со седиште во Скопје, на ул. �Теодосиј Гологанов� број 
26 А, се уважува. 
Во регистарот на политички партии се запишуваат 

измените и дополнувањата на Статутот на Народно 
движење за Македонија усвоени на седницата на Цен-
тралното Собрание на партијата од 20.10.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје I-Скопје.         (31544) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 

бр. 3942/2003 од 20.10.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02053476?-3-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДОО на Друштвото за економ-
ски, правни и консалтинг услуги и трговија на големо и 
мало ЕУРО КОНСАЛТ ДОО извоз-увоз Скопје ул. 
�Огњан Прица� бр. 5, Скопје. 
Скратениот назив на друштвото гласи: ЕУРО КОН-

САЛТ ДОО извоз-увоз Скопје.  
Содружници на друштвото се: Игор Поповски од 

Скопје ул. �Беровска� бр. 4/1-14 и Друштвото за произ-
водство, услуги и трговија ГИС ДОО извоз-увоз Скоп-
је, ул. �Беровска� бр. 4/1-14 и матичен број 05664535 
според решението на Државниот завод за статистика. 
Основната главнина на друштвото се состои од ос-

новни средства во износ од 262.400,00 денари или 
4.310 евра. 
Дејности: 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 

22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 37.10, 37.20, 
51.11, 51.13, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 60.21, 60.23, 60.24, 
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63.21, 65.12/3, 70.20, 70.31, 70.32, 71.33, 72.10, 72.20, 
72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 73.20, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 
74.40, 74.83, 74.84, 80.42, 92.33, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, продажба на странска стока на 
консигнација, застапување и посредување на надвореш-
нотрговскиот промет, реекспорт, превоз на патници во 
меѓународниот друмски сообраќај, давање услуги од об-
ласта на сметководство и финансиското работење, дава-
ње на даночни совети, услуги на истражување и давање 
и користење информации и знаење во странство, делов-
ни и менаџмент консултански активности. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет друштво-

то одговара со сиот свој имот. 
Управител на друштвото е Игор Поповски - без 

ограничување, овластен за застапување и претставува-
ње во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет. 

   Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3942/2003                                                                 (28514) 
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ  
Oсновниот суд во Кочани, со решение Зг. бр. 

13/2003 од 20.11.2003 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша, Здружението на 
граѓани Рекреативно, забавно, спортско друштво, 
РЗСД �АСНОМ� Кочани со седиште во Спомен домот 
�Асном� Кочани. 
Овластено лице за  застапување на здружението е 

Постолов Благој од Кочани ул. �13 -та Пролетерска� 
бр. 20, претседател на здружението. 
Работата и активностите на здружението се однесу-

ваат на следните цели и задачи: да ги активира и моти-
вира своите членови за натпревари и спортување меѓу 
себе на турнирите кои ќе се организираат, да соработува 
со исти или сродни организации со слични цели и зада-
чи од земјата и странство, да го поттикнува натпревару-
вачкиот дух кај своите членови за настапи во табла, хант 
(бриџ), како би постигнале поголем успех, да организира 
такмичења, семинари, турнири од областа за која се ос-
новани (празнични турнири во текот на годината), да де-
лува воспитно на членството и пошироко, да се грижи 
посебно за екологијата, да организира активности и во 
областа на рекреативни натпревари и други активности 
од областа за кои дејствуваат, да обезбеди демократско 
работење и секој член да биде носител на активностите 
на друштвото и да соработува со државните органи и 
институции за остварување на своите цели. 
Здружението за граѓани Рекреативно, забавно, 

спортско друштво РЗСД �АСНОМ� Кочани со седиште 
во Спомен домот �Асном� Кочани, стекнува својство 
на правно лице на ден 20.11.2003 година. 
Од Основниот суд во Кочани.                         (31246) 

___________  
Основниот суд во Гостивар, со решение Зг. бр. 

20/2003 од 14.11.2003 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации, под Рег. бр. 20 за 2003 го-
дина, се запишува Здружението - невладина организа-
ција ВИЗИОН + од Гостивар, со седиште на ул. �Нико-
ла Парпунов� бр. 257, ЈНА во Гостивар, а го застапува 
неговиот претседател Ардијан Имери од Гостивар. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на поттикнување и развој на начинот на живее-
ње на младите од различни етнички припадности, орга-
низирање на различни прослави, спортски натпревари, 
музички концерти, организирање на предавања и обука 
на младите и др. 
Од Основниот суд во Гостивар.                      (31249) 

__________  
Основниот суд во Гостивар, со решение Зг. бр. 

22/2003 од 19.11.2003 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации, под Рег. бр. 22 за 2003 го-

дина, се запишува Здружението на екологисти ЕКО-
ГИМ ГОСТИВАР, со седиште на ул. �ЈНА� бр. 251, во 
Гостивар, а го застапува неговиот претседател Мирче 
Мерџаноски од Гостивар. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на едукација на младата генерација во заштита 
на човековата околина, со посебен акцент на заштита 
на ендемите, односно ретките форми на растителен и 
животински свет, како и реките и езерата, односно На-
ционалниот парк во целина и др. 
Од Основниот суд во Гостивар.                      (31252) 

__________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
на Основниот суд во Гостивар, под Рег. бр. 21 за 2003 го-
дина, се запишува Здружението - АРС од Гостивар, со се-
диште на ул. �ЈНА� бр. 279 во Гостивар, а го застапува не-
говиот претседател Шѓипе Арифи од Гостивар. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на поттикнување и развој на мултиетничката за-
едница заради остварување на соживот преку органи-
зирање на обука, семинари, дружење, истражувачки 
активности, помагање во вработување со посредување, 
дообука и др. 

 Од Основниот суд во Гостивар.                     (31324) 
__________ 

 
Барањето за промена на овластено лице за застапу-

вање на здружението на граѓани АСОЦИЈАЦИЈА НА 
АРХИТЕКТИ НА МАКЕДОНИЈА (ААМ), со седиште 
во Скопје, ул. �Даме Груев� бр. 14-а, се уважува. 
Во регистарот на здруженија на граѓани под Рег. бр. 

281 се запишува промената на овластено лице за заста-
пување на Асоцијација на архитекти на Македонија 
(ААМ) од Скопје, на начин што наместо досегашниот 
застапник арх. Зоран Ивановски се запишува арх. Дра-
ган Стојановски од Куманово. 
Од Основниот суд Скопје I � Скопје.        (31410) 

___________ 
 
Барањето за промена на претседател на здружение-

то на граѓани МОДА СПОРТ, со седиште во Скопје, 
ул. �Мајка Тереза� бр. 10/22, се уважува. 
Во регистарот на здруженија на граѓани под Рег. бр. 

1487 се запишува промената на претседател на Здружени-
ето на граѓани МОДА СПОРТ од Скопје, на начин што 
наместо досегашниот застапник г-дин Александар Динев 
се запишува г-дин Владо Јаневски од с. Челопек � Тетово. 
Од Основниот суд Скопје I � Скопје.        (31412) 

___________  
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. Згф. бр. 23/2003 година, се запишува здру-
жението на граѓани под име: Еколошко друштво �ГА-
ЛИЧИЦА� с. Трпејца. 
Здружението на граѓани има за цел: развивање на 

свеста и преземање на активности за зачувување на 
еколошката средина во националниот парк Галичица и 
на целата територија на с. Трпејца и крајбрежјето на 
�Охридско Езеро�, Општина Охрид и Република Маке-
донија, како и меѓусебна соработка, размена на инфор-
мации и услуги со вакви и слични здруженија како во 
земјата така и со наши иселеници во странство. 
Организирање на еколошки акции и советувања и 

семинари за подигнување на свеста со посебен осврт на 
младите генерации. Учество на преземање и реализа-
ција на програми за екологија кои аплицираат со свои 
програми во Република Македонија. 
Седиштето на здружението е во с. Трпејца - Охридско. 
Овластено лице за застапување на здружението е 

Стојаноски Крсте од Охрид ул. �Пирин Планина� бр. 63. 
Од Основниот суд во Охрид.                           (31528) 

___________  
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1654 се запишува здружението на 
граѓани Здружение на трудници �БЕБУШКО�, со скра-
тено име �БЕБУШКО�, со седиште во Скопје на ул. 
�Џон Кенеди� бр. 23. 
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Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на здружување на трудници со цел дружење и 
едукација, здравствено воспитување на жените пред 
бременост, психофизичка припрема на трудници за ра-
ѓање, едукација на родилките по породувањето. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 21.04.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I � Скопје.        (31536) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1650 се запишува здружението на граѓани 
Академија за боречки вештини ИМПЕРИЈАЛ, со седи-
ште во Скопје на ул. �Никола Парапунов� бр. 3/65. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на стручно издигање и усовршување на своето 
членство, обезбедување на еднакви услови за работа, 
едукација на членството од областа на боречките ве-
штини, организирање семинари и курсеви како и учес-
тво на разни натпревари. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 14.11.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I � Скопје.        (31538) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1655 се запишува здружението на 
граѓани Здружение на граѓани за уредување на живо-
тен простор и екологија �ДОЛНО ВОДНО�, со седи-
ште во Скопје на ул. �Ловечка� бр. 4. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на стручно збогатување на облиците на органи-
зирање и дејствување од областа на уредување на жи-
вотниот простор, екологија, заштита на флората, иско-
ренување на дивите депонии, како и урбанизација и ле-
гализирање на објекти на локалитетот Долно Водно на 
местата викани Јаничарски рид и Шамак. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 25.11.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I � Скопје.        (31540) 

___________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под Рег. број 1646 се запишува здружението на граѓани 
Канцеларија на Македонското Женско Лоби - Џендер 
Таск Форс, со седиште во Скопје, на ул. �11 Октомври� 
(Дом за хуманитарни дејности Даре Џамбаз, 2 кат).  
Работата и активностите на здружението ќе се од-

несуваат на организирано дејствување на жените од 
различни општествени структури во Република Маке-
донија, нивно поголемо учество во политиката и јавни-
от живот, јакнење на економската положба на жената, 
како и постигнување родова рамноправност во сите 
сегменти на општествениот живот. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 06.11.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I-Скопје.                (31542) 

___________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. број 1653 се запишува здружението на 
граѓани Здружение на спортисти и ентузијасти �СПО-
РТСКА МОЌ� со седиште во Скопје, на ул. �Мечкин 
Камен� бр. 42.  
Работата и активностите на здружението ќе се од-

несуваат на унапредување на спортот, потполно анга-
жирање на способни спортисти, млади луѓе, заштита на 
спортисти и ентузијасти околу спортот, негово усовр-
шување, организирање на стручни предавања и совету-
вања од областа на спорот. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 20.11.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I-Скопје.                (31546) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. бр. 

58/2003 од 15.10.2003 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на основање 

на здружение на граѓани со име: Изворен оркестар РУ-
ДИНА Битола, ул. �Дебарска� бр. 33. 
Од Основниот суд во Битола.         (31684) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. Згф. бр. 

57/2003 од 24.11.2003 година, во судскиот регистар на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша основа-
њето на Здружението на граѓани со назив Здружение 
на граѓани за заштита на тутунопроизводителите 
�ЖОЛТ ЛИСТ� � с. Пешталево, Општина Долнени. 
Цели и задачи на здружението се: во рамките на 

друштвата во месните заедници го иницира, помага и 
насочува развојот и унапредувањето на тутунопроиз-
водството; ги застапува и заштитува интересите на ту-
тунопроизводителите при откупот на тутунот; го оспо-
собува своето членство за зголемено и квалитетно про-
изводство на тутун преку разновидни форми на едука-
ција со стручни предавања, семинари, курсеви, учество 
во натпревари и други манифестации во републиката и 
надвор од неа; навремено го информира своето членс-
тво за воведување на најнови сорти на тутун и најсо-
времени методи за производство на тутун и примена на 
агро технички мерки и најсовремени механизации за 
унапредување и зголемување на тутунопроизводство-
то: го помага и организира навременото снабдување на 
своето членство со репроматеријали и друго за квали-
тетно и зголемено производство на тутун; се поврзува 
и соработува со организации во РМ и надвор од  неа, 
кои  се занимаваат со тутунопроизводство; здружение-
то на средства преку самоосигурување за заемна и со-
лидарна самопомош во здружението и Сојузот по пат 
на спогодување, покренува прашања од пошироко еко-
номско значење за развој на тутунопроизводството 
пред ресорните министерства, Владата, локалната са-
моуправа и Собранието на Република Македонија. 
Седиштето на здружението е во с. Пешталево, Оп-

штина Долнени, а истото се организира и делува на по-
драчјето на Општина Долнени и пошироко во Републи-
ка Македонија. 
Лице овластено за застапување  и преставување на 

здружението во правниот промет и спрема трети лица 
во јавноста е Саид Селимоски од село Пешталево � Оп-
штина Долнени. 
Од Основниот суд во Прилеп.         (31686) 

_______________________________________________ 
 

С Т Е Ч А Ј Н И   П О С Т А П К И 
 

Стечајниот судија при Основниот суд во Струга врз 
основа на Одлуката на  одборот на доверители на АД 
�МАКЕМАЈЛ� од Струга во стечај свикува Собрание 
на доверители согласно член 41 од Законот за стечај. 
Собранието ќе се одржи на ден 11.12.2003 година 

во 12 часот во сала 1 во Основниот суд во Струга, со 
дневен ред 

1. Донесување одлука за начинот на продажбата на 
стечајниот должник �МАКЕМАЈЛ� Струга. 

2. Согласност за прибирање на понуди за проценка 
на капиталот на стечајниот должник �МАКЕМАЈЛ� 
Струга. 

3. Разгледување на дополнително пријавени поба-
рувања и донесување на одлука по истите. 
Од Основниот суд во Струга.                          (31232) 

___________ 
 
Основниот суд во Кочани, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 50/2003 од 14.11.2003 година, е отворена 
стечајна постапка над должникот АД �ПРИМА� Коча-
ни, со жиро сметка број 40400-601-1104 при Агенција-
та за работа со блокирани сметки на учесниците во 
платниот промет Скопје, запишан во трговскиот реги-
стар при Основниот суд во Штип, со решение Трег. бр. 
501/2002 од 18.06.2002 година. 
За стечаен судија се определува Зоран Глигоров су-

дија во овој суд и член на стечајниот совет. 
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За стечаен управник се именува лицето Соња Је-

фремова, дипломиран економист од Кочани, ул. �Мар-
шал Тито� бр. Б2-48, тел. бр. 033-276-065. 
Се повикуваат доверителите во рок од 20 дена сме-

тано од денот на објавувањето на огласот во �Службен 
весник на Република Македонија� да ги пријават свои-
те побарувања на стечајниот управник. 
Се повикуваат доверителите своите разлачни права 

на подвижни предмети и права на должникот, како и 
разлачните права на недвижностите на должникот што 
не се запишани во јавните книги (катастарот) и разлач-
ните права на недвижностите што се запишани во јав-
ните книги (катастарот) во рок од 15 дена сметано од 
објавувањето на огласот во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�, да ги пријават кај стечајниот управ-
ник, а во пријавата да означат на кои предмети постои 
разлачно право, начинот и основот на засновање на тоа 
право, како и обезбеденото побарување. 
Се повикуваат должниковите должници, своите об-

врски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 
Се закажува собир на доверители (испитно рочи-

ште),  за испитување и утврдување на пријавените по-
барувања на ден 19.12.2003 година со почеток во 11 ча-
сот,во сала број 2 на овој суд. 
Се закажува собрание на доверители на кое врз ос-

нова на извештај на стечајниот управник, доверителите 
ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (из-
вештајно рочиште) на ден 26.12.2003 година во 11 ча-
сот во судница број 2 на овој суд. 
Од Основниот суд во Кочани.                         (31245) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип постапувајќи по предлогот 

за отворање стечајна постапка од Агенцијата за работа 
со блокирани сметки на учесниците во платниот про-
мет -  Скопје, над должникот �Неметали� АД - Штип, 
го донесе следното решение. 

    Се поведува претходна постапка, заради утврду-
вање причини за отворање на стечајна постапка над 
должникот �НЕМЕТАЛИ� АД - Штип. 
За стечаен судија се именува членот на советот Ли-

дија Тодоровска. 
Заради изјаснување на предлогот и утврдување ус-

лови за отворање на стечајната постапка се закажува 
рочиште на 15.12.2003 година во 10 часот во зградата 
на Основниот суд во Штип сала бр. 12. 

 Се именува привремен стечаен управник за кој е 
определен дипломиран правник Јагода Ѓоргиева. 
Привремениот стечаен управник има овластувања 

за управување и располагање со имотот на должникот, 
должен е имотот да го одржува и заштитува, да про-
должи со водење на деловниот потфат кај должникот 
се до одлука за отворање на стечајна постапка, да утвр-
ди дали постојат услови за отворање на стечајна по-
стапка и дали постои имот за намирување на трошоци-
те на постапката. 
Привремениот стечаен управник е овластен да вле-

зе во деловните простории на должникот и таму да ги 
спроведе потребните дејствија. 
Должникот може да располага со имотот само со 

претходна дозвола на привремениот стечаен управник. 
Се забранува определување и спроведување на при-

силно извршување или обезбедување против должникот. 
Решението ќе се објави во �Службен весник на РМ� 

и на огласната табла кај Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (31233) 

___________ 
 

Основниот суд во Штип постапувајќи по предлогот 
за отворање стечајна постапка од Агенцијата на РМ за 
управување со средства - Скопје, над должникот АД 
�ЈУГОТУТУН�- Штип, го донесе следното решение. 

    Се поведува претходна постапка  заради утврду-
вање причини за отворање на стечајна постапка над 
должникот АД �ЈУГОТУТУН�- Штип.  
За стечаен судија се именува членот на советот Ли-

дија Тодоровска. 

Заради изјаснување на предлогот и утврдување ус-
лови за отворање на стечајната постапка се закажува 
рочиште на 15.12.2003 година во 9,30 часот во зградата 
на Основниот суд во Штип сала бр. 12. 

 Се именува привремен стечаен управник за кој е 
определен дипломиран економист Зоран Коларов од 
Штип, ул. �АСНОМ� бр. 24, Штип. 
Привремениот стечаен управник има овластувања 

за управување и располагање со имотот на должникот, 
должен е имотот да го одржува и заштитува, да про-
должи со водење на деловниот потфат кај должникот 
се до одлука за отворање на стечајна постапка, да утвр-
ди дали постојат услови за отворање на стечајна по-
стапка и дали постои имот за намирување на трошоци-
те на постапката. 
Привремениот стечаен управник е овластен да вле-

зе во деловните простории на должникот и таму да ги 
спроведе потребните дејствија. 
Должникот може да располага со имотот само со 

претходна дозвола на привремениот стечаен управник. 
Се забранува определување и спроведување на при-

силно извршување или обезбедување против должникот. 
Решението ќе се објави во �Службен весник на РМ� 

и на огласната табла кај Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (31234) 

___________  
 Основниот суд во Штип постапувајќи по предлогот 

за отворање стечајна постапка од Агенцијата за работа 
со блокирани сметки на учесниците во платниот про-
мет -  Скопје, над должникот �МЕГАПРОЕКТ� ДОО - 
Штип, го донесе следното решение. 
Се поведува претходна постапка, заради утврдува-

ње причини за отворање на стечајна постапка над 
должникот �МЕГАПРОЕКТ� ДОО- Штип. 
За стечаен судија се именува членот на советот Ли-

дија Тодоровска. 
Заради изјаснување на предлогот и утврдување ус-

лови за отворање на стечајната постапка се закажува 
рочиште на 15.12.2003 година во 11 часот во зградата 
на Основниот суд во Штип сала бр. 12. 

 Се именува привремен стечаен управник за кој е 
определен Димитар Аџиев дипломиран економист, ул. 
�5-ти Конгрес� бр. 33, Штип. 
Привремениот стечаен управник има овластувања 

за управување и располагање со имотот на должникот, 
должен е имотот да го одржува и заштитува, да про-
должи со водење на деловниот потфат кај должникот 
се до одлука за отворање на стечајна постапка, да утвр-
ди дали постојат услови за отворање на стечајна по-
стапка и дали постои имот за намирување на трошоци-
те на постапката. 
Привремениот стечаен управник е овластен да вле-

зе во деловните простории на должникот и таму да ги 
спроведе потребните дејствија. 
Должникот може да располага со имотот само со 

претходна дозвола на привремениот стечаен управник. 
Се забранува определување и спроведување на при-

силно извршување или обезбедување против должникот. 
Решението ќе се објави во �Службен весник на РМ� 

и на огласната табла кај Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (31235) 

___________  
Основниот суд во Штип постапувајќи по предлогот 

за отворање стечајна постапка од Агенцијата за работа 
со блокирани сметки на учесниците во платниот про-
мет -  Скопје, над должникот �ТРГОМАК МАКЕДОН-
КА�  - Штип, го донесе следното решение. 

    Се поведува претходна постапка, заради утврду-
вање причини за отворање на стечајна постапка над 
должникот �ТРГОМАК МАКЕДОНКА�  - Штип. 
За стечаен судија се именува членот на советот Ли-

дија Тодоровска. 
Заради изјаснување на предлогот и утврдување ус-

лови за отворање на стечајната постапка се закажува 
рочиште на 15.12.2003 година во 10,45 часот во зграда-
та на Основниот суд во Штип сала бр. 12. 
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 Се именува привремен стечаен управник за кој е 
определен Мирче Лазаров - дипломиран економист, ул. 
�Пиринска� бр.82б, Штип. 
Привремениот стечаен управник има овластувања 

за управување и располагање со имотот на должникот, 
должен е имотот да го одржува и заштитува, да про-
должи со водење на деловниот потфат кај должникот 
се до одлука за отворање на стечајна постапка, да утвр-
ди дали постојат услови за отворање на стечајна по-
стапка и дали постои имот за намирување на трошоци-
те на постапката. 
Привремениот стечаен управник е овластен да вле-

зе во деловните простории на должникот и таму да ги 
спроведе потребните дејствија. 
Должникот може да располага со имотот само со 

претходна дозвола на привремениот стечаен управник. 
Се забранува определување и спроведување на при-

силно извршување или обезбедување против должникот. 
Решението ќе се објави во �Службен весник на РМ� 

и на огласната табла кај Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (31236) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, постапувајќи по предлогот 

за отворање на стечајна постапка од Агенцијата за ра-
бота со блокирани сметки на учесниците во платниот 
промет-Скопје, над должникот МЗ ТИТО ДОО МЕ-
ТАЛНА-Штип, го донесе следното решение:  
Се поведува претходна постапка заради утврдување 

причини за отворање на стечајна постапка над должни-
кот МЗ ТИТО ДОО МЕТАЛНА-Штип. 
За стечаен судија се именува членот на советот Ли-

дија Тодоровска. 
Заради изјаснување на предлогот и утврдување ус-

лови за отворање на стечајна постапка се закажува ро-
чиште на 15.12.2003 година во 10,30 часот во зградата 
на Основниот суд во Штип, сала бр. 12. 
Се именува привремен стечаен управник Нада Цве-

тановска, дипломиран економист, ул. �5-та Партиска 
конференција� бр. 5/5, Штип. 
Привремениот стечаен управник има овластувања 

за управување и располагање со имотот на должникот, 
должен е имотот да го одржува и заштитува, да про-
должи со водење на деловниот потфат кај должникот 
се до одлука за отворање на стечајна постапка, да утвр-
ди дали постојат услови за отворање на стечајна по-
стапка и дали постои имот за намирување на трошоци-
те по постапката. 
Привремениот стечаен управник е овластен да вле-

зе во деловните простории на должникот и таму да ги 
спроведе потребните дејствија. 
Должникот може да располага со имотот само со 

претходна дозвола на привремениот стечаен управник. 
Се забранува определување и спроведување на при-

силно извршување или обезбедување против должникот. 
Решението ќе се објави во �Службен весник на РМ� 

и на огласна табла кај Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (31237) 

__________ 
 

Основниот суд во Штип, постапувајќи по предлогот 
за отворање на стечајна постапка од Агенцијата за ра-
бота со блокирани сметки на учесниците во платниот 
промет-Скопје, над должникот �БИРОТЕХНИКА� 
МЗТ ДОО-Штип, го донесе следното решение:  
Се поведува претходна постапка заради утврдување 

причини за отворање на стечајна постапка над должни-
кот �Биротехника� МЗТ ДОО-Штип. 
За стечаен судија се именува членот на советот Ли-

дија Тодоровска. 
Заради изјаснување на предлогот и утврдување ус-

лови за отворање на стечајна постапка се закажува ро-
чиште на 15.12.2003 година во 09,45 часот во зградата 
на Основниот суд во Штип, сала бр. 12. 
Се именува привремен стечаен управник Нада Цве-

тановска, дипломиран економист, ул. �5-та Партиска 
конференција� бр. 5/5, Штип. 

Привремениот стечаен управник има овластувања 
за управување и располагање со имотот на должникот, 
должен е имотот да го одржува и заштитува, да про-
должи со водење на деловниот потфат кај должникот 
се до одлука за отворање на стечајна постапка, да утвр-
ди дали постојат услови за отворање на стечајна по-
стапка и дали постои имот за намирување на трошоци-
те по постапката. 
Привремениот стечаен управник е овластен да вле-

зе во деловните простории на должникот и таму да ги 
спроведе потребните дејствија. 
Должникот може да располага со имотот само со 

претходна дозвола на привремениот стечаен управник. 
Се забранува определување и спроведување на при-

силно извршување или обезбедување против должникот. 
Решението ќе се објави во �Службен весник на РМ� 

и на огласна табла кај Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (31238) 

__________ 
 

Основниот суд во Штип, постапувајќи по предлогот 
за отворање на стечајна постапка од Агенцијата за ра-
бота со блокирани сметки на учесниците во платниот 
промет-Скопје, над должникот �АГРОАЛУМИНА� 
АД-Штип, го донесе следното решение:  
Се поведува претходна постапка заради утврдување 

причини за отворање на стечајна постапка над должни-
кот�Агроалумина� ДООЕЛ-Штип. 
За стечаен судија се именува членот на советот Ли-

дија Тодоровска. 
Заради изјаснување на предлогот и утврдување ус-

лови за отворање на стечајна постапка се закажува ро-
чиште на 15.12.2003 година во 11,15 часот во зградата 
на Основниот суд во Штип, сала бр. 12. 
Се именува привремен стечаен управник Пепи Па-

нев од Штип, дипломиран ОНО и ОСЗ, ул. �Битолска� 
бр. 7, Штип. 
Привремениот стечаен управник има овластувања 

за управување и располагање со имотот на должникот, 
должен е имотот да го одржува и заштитува, да про-
должи со водење на деловниот потфат кај должникот 
се до одлука за отворање на стечајна постапка, да утвр-
ди дали постојат услови за отворање на стечајна по-
стапка и дали постои имот за намирување на трошоци-
те по постапката. 
Привремениот стечаен управник е овластен да вле-

зе во деловните простории на должникот и таму да ги 
спроведе потребните дејствија. 
Должникот може да располага со имотот само со 

претходна дозвола на привремениот стечаен управник. 
Се забранува определување и спроведување на при-

силно извршување или обезбедување против должникот. 
Решението ќе се објави во �Службен весник на РМ� 

и на огласна табла кај Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (31240) 

__________ 
 

Основниот суд во Штип, постапувајќи по предлогот 
за отворање на стечајна постапка од Агенцијата за ра-
бота со блокирани сметки на учесниците во платниот 
промет-Скопје, над должникот �ЏИНС КОНФЕКЦИЈА 
МАКЕДОНКА ЏИНС� ДООЕЛ-Штип, го донесе след-
ното решениe:   
Се поведува претходна постапка заради утврдување 

причини за отворање на стечајна постапка над должникот 
�Џинс Конфекција Македонка Џинс� ДООЕЛ-Штип. 
За стечаен судија се именува членот на советот Ли-

дија Тодоровска. 
Заради изјаснување на предлогот и утврдување ус-

лови за отворање на стечајна постапка се закажува ро-
чиште на 15.12.2003 година во 10,30 часот во зградата 
на Основниот суд во Штип, сала бр. 12. 
Се именува привремен стечаен управник Нада Цве-

тановска, дипломиран економист, ул. �5-та Партиска 
конференција� бр. 5/5, Штип. 
Привремениот стечаен управник има овластувања за 

управување и располагање со имотот на должникот, дол-
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жен е имотот да го одржува и заштитува, да продолжи со 
водење на деловниот потфат кај должникот се до одлука 
за отворање на стечајна постапка, да утврди дали постојат 
услови за отворање на стечајна постапка и дали постои 
имот за намирување на трошоците по постапката. 
Привремениот стечаен управник е овластен да вле-

зе во деловните простории на должникот и таму да ги 
спроведе потребните дејствија. 
Должникот може да располага со имотот само со 

претходна дозвола на привремениот стечаен управник. 
Се забранува определување и спроведување на при-

силно извршување или обезбедување против должникот. 
Решението ќе се објави во �Службен весник на РМ� 

и на огласна табла кај Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (31242) 

__________ 
 

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со реше-
ние Ст. бр. 42/03 од 11.11.2003 година, отворена е сте-
чајна постапка над стечајниот должник Јавно трговско 
друштво за производство, трговија и услуги �ЕНО-
ТЕРМ� Атанасова Василка и др. од Гевгелија, со жиро 
сметка бр. 200000025620796 што се води кај Стопанска 
банка АД Скопје, со седиште на ул. �Деко Ковачев� бр. 
2/а, Гевгелија. 
За стечаен управник се именува овластениот стеча-

ен управник, дипломираниот економист Никола Варе-
лов од Гевгелија, ул. �Браќа Миладинови� бр. 20. 
За стечаен судија се определува Елена Макаровска, 

судија при Основниот суд во Гевгелија. 
Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да 

ги пријават своите побарувања кај именуваниот стечаен 
управник, во рок од 15 дена сметано од денот на објавува-
њето на огласот за отворање на стечајна постапка во 
�Службен весник на РМ� и на огласна табла на судот. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 

објавувањето на огласот за отворање на стечајна по-
стапка да ги пријават своите разлачни права на под-
вижни предмети и права на должникот како и разлач-
ните права на недвижностите на должникот, кај имену-
ваниот стечаен управник. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да не ги исполнуваат директно на должникот ту-
ку на именуваниот стечаен управник на стечајниот 
должник. 
Се закажува рочиште за испитување и утврдување 

на пријавените побарувања за 16.12.2003 година во 
9,00 во сала број 9 во Основниот суд во Гевгелија. 
Се закажува извештајно рочиште собрание на дове-

рители за 23.12.2003 година во 9,00 часот во сала број 9 
во Основниот суд во Гевгелија. 
Од Основниот суд во Гевгелија.                      (31243) 

__________ 
 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Ст. бр. 146/03 од 21.11.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Јавно трговско друштво за 
производство, трговија на големо и мало и транспорт 
ЏОЛЕ-ТРАНС Благој и др. с. Три Чешми-Штип со жи-
ро сметка бр. 41400-601-4980 кај Агенција за работа со 
блокирани сметки на учесниците во платниот промет � 
Одделение во Штип. 
Отворената стечајна постапка над должникот се 

заклучува, затоа што друштвото не располага со имот 
доволен да ги покрие трошоците по постапката. 
По правосилноста на ова решение должникот Јавно 

трговско друштво за производство, трговија на големо 
и мало и транспорт ЏОЛЕ-ТРАНС Благој и др. с. Три 
Чешми-Штип да се брише од трговскиот регистар кај 
Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (31247) 

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

163/2003 отвори стечајна постапка спрема должникот Тр-
говско друштво за трговија, производство и услуги Васил 
Абаџи �АБАЏИ� увоз-извоз ДООЕЛ Крушево, со седи-

ште во Крушево на ул. �Манчу Матак� бр. 7, запишан во 
регистарска влошка бр. 01004957?-8-01-000, со решение 
Трег. бр. 3768/98 на Основниот суд во Битола, со основна 
дејност друга трговија на мало во продавници со мешови-
та стока, со жиро-сметка бр. 200-0000311161-37 при Сто-
панска банка АД Скопје Филијала Крушево. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува но се заклучува поради немање на обврски према 
доверители. 
Од Основниот суд во Прилеп.         (31248) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 3/02 од 21.11.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво за производство, ус-
луги и трговија ГРАМОС ДОО с. Три Чешми-Штип со 
жиро сметка бр. 41400-601-4980 кај Агенција за работа 
со блокирани сметки на учесниците во платниот про-
мет � Одделение во Штип. 
Отворената стечајна постапка над должникот се 

заклучува, затоа што друштвото не располага со имот 
доволен да ги покрие трошоците по постапката. 
По правосилноста на ова решение должникот 

Друштво за производство, услуги и трговија Грамос 
ДОО с. Три Чешми-Штип да се брише од трговскиот 
регистар кај Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (31250) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 232/98 од 11.07.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот �МАНТИНГ� производно тр-
говско претпријатие ЦО експорт-импорт с. Желино, Те-
тово, со жиро сметка бр. 41500-601-28479 што се води 
при  Агенција за работа со блокирани сметки Тетово-Те-
тово, запишан при Окружниот стопански суд во Скопје. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува и се заклучува поради немање на имот согласно 
член 88 од Законот за присилно порамнување, стечај и 
ликвидација. 
По правосилноста на решението должникот ќе се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд Скопје I  - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.         (31251) 

___________ 
 
Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 29/03 од 08.07.2003 година е отворена сте-
чајна постапка над стечајниот должник Друштво 
�ИВОНА� Ивона ДООЕЛ с. Јосифово-Валандово и жи-
ро сметка бр. 41301-601-37646 при Агенцијата за рабо-
та со блокирани сметки Скопје, но истата не се спрове-
дува заради немање на имот од кој би се намириле тро-
шоците на стечајната постапка, па отворената стечајна 
постапка над должникот веднаш се заклучува. 
Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 

дена од објавувањето преку овој суд до Апелациониот 
суд во Скопје. 
Од Основниот суд во Гевгелија.        (31253) 

___________ 
 
Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 44/03 од 11.11.2003 година е отворена сте-
чајна постапка над стечајниот должник ТД �ЦРНИ-
БИК� Ѓорге ДООЕЛ од Гевгелија со седиште на ул. 
�Слободан Митров Данко� бр. 9, со регистарска вло-
шка бр. 02034750?-8-01-000 и жиро сметка бр. 41301-
601-80027 при Агенцијата за работа со блокирани сме-
тки, но истата не се спроведува заради немање на имот 
од кој би се намириле трошоците на стечајната постап-
ка, па отворената стечајна постапка над должникот 
веднаш се заклучува. 
Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 

дена од објавувањето преку овој суд до Апелациониот 
суд во Скопје. 
Од Основниот суд во Гевгелија.        (31254) 
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Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 48/03 од 18.11.2003 година е отворена сте-
чајна постапка над стечајниот должник Трговско друш-
тво за производство, трговија и услуги �АПРО� Зоран 
ДООЕЛ од Гевгелија, со седиште на ул. �Гоце Делчев� 
бр. 31 и жиро сметка кај Комерцијална банка АД Скоп-
је бр. 300100000001389, и регистарска влошка бр. 
02014802?-8-03-000, но истата не се спроведува заради 
немање на имот од кој би се намириле трошоците на 
стечајната постапка, па отворената стечајна постапка 
над должникот веднаш се заклучува. 
Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 

дена од објавувањето преку овој суд до Апелациониот 
суд во Скопје. 
Од Основниот суд во Гевгелија.        (31255) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 153/03 од 21.11.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво за угостителство, 
производство, трговија и услуги ЛАСКОВ ДООЕЛ 
увоз-извоз Штип, ул. �Димо Хаџи Димов� бр. 54-
Штип, со жиро сметка бр. 41400-601-43234 кај Агенци-
ја за работа со блокирани сметки на учесниците во 
платниот промет � Одделение во Штип. 
Отворената стечајна постапка над должникот се 

заклучува, затоа што друштвото не располага со имот 
доволен да ги покрие трошоците по постапката. 
По правосилноста на ова решение должникот 

Друштво за угостителство, производство, трговија и 
услуги ЛАСКОВ ДООЕЛ увоз-извоз-Штип, ул. �Димо 
Хаџи Димов� бр. 54-Штип да се брише од трговскиот 
регистар кај Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (31271) 

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

179/2003 отвори стечајна постапка спрема должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги �СА-
БИКО� увоз-извоз П.О. Прилеп, со седиште во Прилеп 
на ул. �Гога Јанкулоски� бр. 16, запишан во регистар-
ска влошка бр. 1-7609 со решение Срег. бр. 4419/92 на 
Основниот суд во Битола, со основна дејност трговија 
на мало со разни животни продукти, алкохолни пијало-
ци и производи за домашни потреби, со жиро-сметка 
бр. 41100-601-14947 при Агенција за работа со блоки-
рани сметки Скопје. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува но се заклучува поради немање на имот. 
Од Основниот суд во Прилеп.         (31272) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 216/03 

од 17.10.2003 година, над стечајниот должник Друштво 
за трговија, производство и угостителство �ТРГОВИЈА 
ТРАЈКОВСКИ� Трајковски Стево ДООЕЛ увоз-извоз 
Битола со седиште на ул. �Караорман� бр. 52-а - Битола, 
запишан во регистарска влошка бр. 01008731 на Основ-
ниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 290-2000000296-
26 при Тетекс Кредитна банка АД Скопје Филијала Би-
тола, со дејност шифра 52.11, отвори стечајна постапка, 
стечајната постапка не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.        (31257) 

________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 152/03 

од 05.11.2003 година, над стечајниот должник Прет-
пријатие за производство, трговија на големо и мало и 
услуги увоз-извоз �КРИКЕТ 95� с. Лавци, Битола ПО, 
со седиште во с. Лавци - Битола, запишано во регистар-
ска влошка бр. 1-15306 на Окружен стопански суд  во 
Битола, со жиро сметка бр. 40300-601-62938, при Аген-
цијата за работа со блокирани сметки на учесниците во 
платниот промет ПЕ Битола, со дејност - трговија на 
мало, отвори стечајна постапка, стечајната постапка не 
ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.         (31259) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 263/03 
од 14.11.2003 година, над Друштвото за трговија, уго-
стителство и  увоз-извоз Зора Димчевска �ЉУИВ� с. 
Слепче Демир Хисар ДООЕЛ, со регистарска влошка 
бр. 01009750?-8-01-000, регистрирано во Основниот 
суд  Битола, со жиро сметка бр. 210-0540547501-79, во 
Тутунска банка АД Скопје, со дејност шифра 55.40- ба-
рови, отвори стечајна постапка, стечајната постапка не 
ја спроведе и ја заклучи. 
По правосилноста на решението на Основниот суд 

во  Битола, регистарското одделение да го брише долж-
никот од судскиот регистар. 
Од Основниот суд во Битола.          (31264) 

________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 231/03 
од 14.11.2003 година, над Претпријатие ЏЕННЕТ за 
производство, трговија на големо и мало експорт-им-
порт и услуги Ресен ПО, со седиште на ул. �Мите Трај-
чевски� бр. 3, со регистарска влошка бр. 1-13954, реги-
стрирано во поранешниот Окружен стопански суд во 
Битола, и жиро сметка бр. 40310-601-57749, во Агенци-
јата за работа со блокирани сметки Скопје ПЕ Ресен, со 
дејност шифра 070250- трговија на големо со мешови-
ти стоки, отвори стечајна постапка, стечајната постап-
ка не ја спроведе и ја заклучи. 
По правосилноста на решението на Основниот суд 

во Битола, регистарското одделение да го брише долж-
никот од судскиот регистар. 
Од Основниот суд во Битола.         (31267) 

________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 247/03 
од 14.11.2003 година, над Претпријатие за производс-
тво и трговија �СТУДИО ЛИНК� Битола ПО с. Олеве-
ни - Бистрица, со регистарска влошка бр. 1-16955, ре-
гистрирано во Основниот суд во Битола, и жиро сметка 
бр. 40300-6011-69330, Агенцијата за работа со блоки-
рани сметки Скопје ПЕ Битола, со дејност шифра: 
070114- трговија на мало со разни животни продукти, 
алкохолни пијалаци и производи за домашни потреби, 
отвори стечајна постапка, стечајната постапка не ја 
спроведе и ја заклучи. 
По правосилноста на решението на Основниот суд 

во Битола, регистарското одделение да го брише долж-
никот од судскиот регистар. 
Од Основниот суд во Битола.           (31268) 

________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 317/03 
од 18.11.2003 година, над Трговецот-поединец за трго-
вија на мало Стојановски Живко Роберт �ЈАФА - ПРО-
МЕТ НА МАЛО� ТП Ресен, со седиште на ул. �Јосиф 
Јосифовски� бб, со регистарска влошка бр. 1-19472, ре-
гистрирано во Основниот суд Битола, и жиро сметка 
бр. 200-0000257478-66, во Стопанска банка АД Скопје 
Филијала Ресен, со дејност шифра 070114- трговија ма-
ло во продавници претежно со храна и пијалаци, отво-
ри стечајна постапка, стечајната постапка не ја спрове-
де и ја заклучи. 
По правосилноста на решението на Основниот суд 

во Битола, регистарското одделение да го брише долж-
никот од судскиот регистар. 
Од Основниот суд во Битола.           (31270) 

________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 286/03 од 09.10.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник ТП 
Слаткарница СКОПЈАНКА Џемаил Фаик Кадрија - 
Скопје, со седиште на ул. �Кузман Јосифовски Питу� 
бр. 18, ТЦ Скопјанка Скопје, со жиро сметка број 
40100-601-403285, при Агенцијата за работа со блокирани 
сметки и регистарска влошка број 6-02001041-000-01 при 
регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                     (31275)  
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Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 352/03 од 20.11.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник 
Друштво за производство, трговија и услуги СИНИША 
КОМЕРЦ Зоран ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. 
�Војводина� бб, со жиро сметка број 40100-601-204380, 
при Агенцијата за работа со блокирани сметки и реги-
старска влошка број 02025445?-8-01-000 при регистарот 
на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                     (31282)  

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 555/03 од 20.11.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник 
Друштво за трговија и услуги ГОЛДЕН ГРЛ ДООЕЛ 
експорт-импорт с. Сопиште, Општина Сопиште, со се-
диште во с. Сопиште, со жиро сметка број 
300000000019630, при Комерцијална банка АД Скопје и 
регистарска влошка број 02042141?-8-01-000 при региста-
рот на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                     (31291)  

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 564/03 од 20.11.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник 
Претпријатие за производство, промет и услуги ЖАБЕ 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. �Ван Гог� 
бр. 5-б, со жиро сметка број 40100-601-154517 и реги-
старска влошка број 1-16450-0-0-0, при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                     (31292)  

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 588/03 од 24.11.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник 
Друштво за производство, трговија и услуги МГ-ТРА-
ДЕ Тодоровски Гоце ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, 
со седиште на бул. �Јане Сандански� бр. 36, со жиро 
сметка број 200000015520671, при Стопанска банка АД 
Скопје и регистарска влошка број 02014155?-8-03-000 при 
регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                     (31293)  

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 549/03 од 20.11.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник 
Претпријатие за производство, професионална рехаби-
литација и вработување на инвалиди, повеќе услуги Б и 
М експорт-импорт Скопје, со седиште на бул. �Јане 
Сандански� бр. 34/1-6, со жиро сметка број 40100-603-
23899 и регистарска влошка број 1-630-63-0-0-0 при реги-
старот на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                     (31201)  

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 684/03 од 21.11.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, промет и услуги ДЕИЛ-КОЛОР Делчо 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. �Лазо 
Дренков� бр. 77, со жиро сметка број 300000000673022 и 
регистарска влошка број 02006219?-8-03-000 при региста-
рот на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

ше од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - 
Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                     (31206)  

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III. Ст. бр. 567/03 од 20.11.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник 
Друштво за производство, трговија и услуги ЦЕНТРО-
МЕРКУР ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште 
на ул. �Жегљане� бр. 37-а, со жиро сметка број 
200000035759042, при Стопанска банка АД Скопје и ре-
гистарска влошка број 02039678?-8-03-000 при регистарот 
на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                     (31207)  

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 592/03 од 21.11.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за меѓународен комбиниран транспорт ИНКОТРАНС  
ДОО Скопје, со седиште на ул. �Кузман Јосифовски 
Питу� бр. 17/38, со жиро сметка број 40100-601-280212 и 
регистарска влошка број 1-50253-0-0-0, при регистарот на 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

ше од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - 
Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                     (31228)  

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 200/03 од 05.05.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник Тр-
говско друштво за производство, промет и услуги 
ТАНГО - КОМЕРЦ увоз-извоз ДОО Ани Поповски и 
др. Скопје, со седиште на ул. �Париска Комуна� бр. 19-
2/8, со жиро сметка број 40110-601-256963 и регистарска 
влошка број 02003845?-3-03-000 при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

ше од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - 
Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                     (31229)  

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 570/03 од 20.11.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник 
Друштво за промет за големо и мало, занаетчиство и 
угостителство БЕЛА Амит, ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје, со седиште на ул. �Ратко Митровиќ� бб, со жи-
ро сметка број 300000000825118, при Комерцијална банка 
АД Скопје и регистарска влошка број 020-31744?-8-01-
000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                     (31301)  

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 435/03 од 20.11.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник Тр-
говско друштво за трговија, промет и услуги СТЕ-
МАКС Сашо ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седи-
ште на ул. �Никола Грчето� бр. 4/10, со жиро сметка 
број 210-0487407201-24, при Тутунска банка АД Скопје и 
регистарска влошка број 02025349?-8-01-000 при региста-
рот на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                     (31308)  

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 600/03 од 24.11.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник 
Претпријатие за производство, услуги и трговија на го-
лемо и мало РЕМО-КОМЕРЦ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ 
ДОО Скопје, со седиште на ул. �Методи Митевски� 
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згр. 8-5/9, со жиро сметка број 40100-601-289676, при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки и регистарска 
влошка број 1-52401-0-0-0 при регистарот на Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                     (31320)  

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

шение II. Ст. бр. 69/03  од 27.06.2003 година, се  поведува 
претходна постапка на постапката за утврдување на при-
чините за отворање на стечајна постапка над должникот 
ТРА-ФИЛ ТРЕИД КОМПАНИ Скопје, со седиште на ул. 
�Видое Смилевски Бато� бр. 81/3 со жиро сметка бр. 
40110-601-252532 при Агенцијата за работа со блокирани 
сметки на учесниците во платниот промет Скопје. 
За стечаен судија се определува Снежана Трповска 

судија на овој суд и член на стечајниот совет. 
Се закажува рочиште поради изјаснување по предло-

гот за отворање на стечајна постапка на ден 16.12.2003 
година во 10,00 часот во судница број XXIII, на  III-кат-
нов дел на овој суд. 
Против решението за поведување на претходна по-

стапка посебна жалба не е дозволена. 
Се определуваат следните мерки за обезбедување: 
За привремен стечаен управник се определува лице-

то Елизабета Георгиева од Скопје, со седиште на бул. 
�АВНОЈ� бр. 102/3, Скопје. 
Се задолжува привремениот стечаен управник да го 

заштити и одржува имотот на должникот и да испита да-
ли од имотот на должникот можат да се намират трошо-
ците на постапката. 
Се повикуваат должниците на должникот своите об-

врски и должниковите солидарни содолжници и гаранти 
без одлагање да ги исполнат своите обврски кон долж-
никот. 
Се задолжува должникот да му овозможи на привре-

мениот стечаен управник да влезе во неговите деловни 
простории за да може да ги спроведе потребните дејс-
твија, како и да му допушти увид во трговските книги и 
во неговата деловна документација. 

 Од Основниот суд Скопје II- Скопје.             (26756) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип постапувајќи во стечајна по-

стапка на должникот �МАКЕДОНКА ПРЕДИЛНИЦА� 
АД во стечај - Штип, ги известува доверителите дека 
на ден 12.12.2003 година во 10 часот ќе се одржи сед-
ница на Собрание на доверители на должникот �МА-
КЕДОНКА ПРЕДИЛНИЦА� АД во стечај - Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (31312) 

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

шение на овој суд I Ст. бр. 823/03 од 10.11.2003 година, 
се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
трговија и услуги експорт-импорт ВДФ ГИНТЕР ДОО � 
Скопје, со седиште на ул. �13 Јули� бр. 6-а, со сметка 
број 40100-601-419399 кај РМ, Агенција за работа со 
блокирани сметки  на учесниците во платниот промет � 
Скопје и регистарска влошка број 02006911?-3-01-000, и 
истата не се спроведува, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар, кој го води овој суд. 
Да се објави оглас на огласната табла и во судот и 

во �Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I � Скопје.        (31325) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I � Скопје објавува дека со 

решение II Ст. бр. 366/03 од 30.06.2003 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
промет, услуги и надворешна трговија БОШКОВ увоз-
извоз ц.о. Скопје, со седиште на ул. �Козле� бр. 30-а и 
жиро сметка број 40120-601-183369 при Агенција за 
блокирани сметки на учесниците во платниот промет 
на Република Македонија, со регистарска влошка бр. 1-
7353-0-0-0, и истата не се спроведува, се заклучува. 

Должникот да се брише од регистарот кој го води 
овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I � Скопје.        (31452) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со реше-

ние IV. Ст. бр. 604/03 од 26.11.2003 година, се отвора стечај-
на постапка над должникот Друштво за трговија, транспорт 
и услуги СМИЛЕ ТРАНС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, 
со седиште на ул. �Натанаил Кучевишки� бр. 26, Скопје, со 
жиро-сметка 300000000018660 и регистарска влошка 
02040052?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје 
I - Скопје,  истата не се спроведува,  се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

ше од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I- 
Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (31483) 

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

шение II. Ст. бр. 898/03  од 19.11.2003 година,  е отворе-
на стечајна постапка над  должникот Друштво за тргови-
ја, туризам и услуги ХЕПИНЕС С ДОО Скопје, со седи-
ште на  ул. �11 Октомври� бр. 16/40  и жиро сметка број 
210057265490143, при Тутунска банка АД  Скопје со ре-
гистарска влошка бр. 020049235?-3-01-000, и истата не 
се спроведува,  се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води овој 

суд. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (31479) 

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

ние I. Ст. бр. 569/02  од 11.11.2003 година,  е отворена сте-
чајна постапка над  должникот АД во мешовита сопстве-
ност за угостителство и туризам, трговија на големо и мало 
и производство на бели пецива со ЦО МЕРКЕЗ - Скопје, со 
седиште на  ул. �Славеј Планина� бр. 2  и жиро сметка број 
40100-601-10040, кај Агенцијата за работа со блокирани 
сметки на учесниците во платниот промет на РМ-Скопје,  и 
регистарска влошка број 1-18-0-0-0, се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води овој 

суд. 
Се задолжува стечајниот управник на должникот да вр-

ши надзор врз спроведување на планот за реорганизација. 
Изводот од решението да се објави на огласната табла 

во судот и во �Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (31745) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 673/03 од 25.11.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над  должник Трговско друштво за 
трговија, угостителство ТАКИ ИМПЕКС Таки ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. �Хо Ши Мин� бр. 
413-А, Скопје,  со жиро-сметка бр. 40100-601-67955 при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесници-
те во платниот промет Скопје, и регистарска влошка  бр. 
02008253?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје,  истата не се спроведува,   се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

ше од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I- 
Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задржува 

извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (31453) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 33/02 од 18.11.2003 година зак-
лучена е стечајна постапка над должникот АД за про-
изводство на огноотпорни материјали �СИЛИКА-ДО-
ЛОМИТ� од Гостивар, отворена со решение Ст. бр. 
33/02 од 10.05.2002 година. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар при регистарското одделе-
ние при Основниот суд Скопје I � Скопје. 
Од Основниот суд во Гостивар.         (31486)  
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Основниот суд во Тетово, постапувајќи по стечајна-

та постапка над должникот ХЕК ЈУГОХРОМ АД � Је-
гуновце, отворена со решение на овој суд Ст. бр. 29/01 
од 04.02.2002 година, ги известува доверителите дека 
Третото дополнително рочиште за испитување на при-
јавените побарувања ќе се одржи на 19.12.2003 година 
во 09.30 часот во сала 1 на Основниот суд во Тетово. 
Од Основниот суд во Тетово.            (31487) 

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

шение II. Ст. бр. 894/03 од 19.11.2003 година е отворена 
стечајна постапка над должникот Стечаен управник КО-
СТ-ОВ ТП Ѓорѓе Иван Костов Скопје, со седиште на ул. 
�Владимир Комаров� бр. 25/2-12 и жиро сметка број 
40100-601-413299 при Агенција за блокирани сметки на 
учесниците во платниот промет на Република Македо-
нија, со регистарска влошка бр. 02003775?-6-09-000, и 
истата не се спроведува, се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I � Скопје.        (31491) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II � Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 607/03 од 26.11.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги на големо и мало ДМ ТА-
МАРА и други ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште 
на бул. �Јане Сандански� бр. 109/5-29, со жиро сметка 
200-0000327659-13 и регистарска влошка 02027417?-3-
03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I � 
Скопје и истата не се спроведува, 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.        (31511) 

___________ 
 
Основниот суд во Охрид, објавува дека со решение  

Ст. бр. 51/03 од 10.11.2003 година, отвори стечајна по-
стапка над должникот ТДПТУ �ЗОТЕ БРОС� ДООЕЛ 
Охрид, со седиште во Охрид, ул. �Партизанска� бр. 
8/12, со жиро сметка број 530-0001001473-41, при Охрид-
ска банка АД Охрид, со регистарска влошка број 
01013220?-3-03-000. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој се води 

при Основниот суд во Битола. 
Од Основниот суд во Охрид.                                   (31518)  

___________ 
 
Основниот суд во Охрид, објавува дека со решение  

Ст. бр. 71/03 од 19.11.2003 година, отвори стечајна по-
стапка над должникот ТДПТУ �МИНИ ДОЛ� ДООЕЛ 
Охрид, со седиште во Охрид, ул. �7-ми Ноември� бр. 
249, со жиро сметка број 530-0001002557-77-27, при 
Охридска банка АД Охрид, со регистарска влошка број 
01014892?-8-03-000. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој се води 

при Основниот суд во Битола. 
Од Основниот суд во Охрид.                                   (31519)  

___________ 
 
Основниот суд во Охрид, преку стечајниот совет со 

решение  Ст. бр. 84/03 од 10.11.2003 година, одлучи да се 
отвори стечајна постапка над должникот Трговец-поеди-
нец за трговија на мало Колоска Ангелко Виолета �МАР-
КЕТ ВИКИ� - с. Велгошти, регистриран во трговскиот ре-
гистар на Основниот суд Битола, со решение Трег. бр. 
634/97 од 5.11.1997 година, со жиро сметка бр. 530 000 4 
000 834-66 што се води во Охридска банка АД Охрид, со 
основна дејност трговија на мало, и истата не се спроведу-
ва, се заклучува, поради тоа што имотот што би влегол  во 
стечајната маса на должникот не е доволен ниту за нами-
рување на трошоците во таа постапка. 
Од Основниот суд во Охрид.                                    (31520)  

Основниот суд во Штип, постапувајќи во стечајна 
постапка на должникот ДПТУ �МЛИН� ДОО во стечај-
Штип, по одржаното извештајно рочиште на 
03.11.2003 година, донесе решение: Се констатира дека 
Собранието на доверителите на одржаното извештајно 
рочиште одлучи должникот ДПТУ �МЛИН� ДОО во 
стечај-Штип,  - да се ликвидира. 
Се задолжува стечајниот управник веднаш по доби-

вањето на ова решение да пристапи кон претворање на 
имотот во пари, предметите и други имотни права што 
претставуваат стечајна маса. 
Продажбата на имотот на должникот ДПТУ 

�МЛИН� ДОО во стечај-Штип, да се одвива по упат-
ство и инструкции од одборот на доверители. 
Од Основниот суд во Штип.                            (31521) 

__________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 586/03 од 26.11.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Трговско 
друштво за производство, промет и услуги Р-СТАРТ-
ГЛ ДОО Лила и други Скопје, со седиште на ул. �Фин-
ска� бр. 123-д, со жиро сметка бр. 300000001132414 и 
регистарска влошка бр. 02005047?-3-03-000 при реги-
старот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не 
се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (31532) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III. Ст. бр. 573/03 од 24.11.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник Тр-
говско претпријатие ЉУПКА СТИЛ ц.о. увоз-извоз 
Скопје, со седиште на ул. �Александар Турунџиев� бр. 
41-а, Скопје, жиро сметка бр. 40100-601-311916 при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесни-
ците во платниот промет Скопје и регистарска влошка 
бр. 1-56423-0-0-0 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (31529) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-
шение II. Ст. бр. 676/03 од 25.11.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Сендвичара ВИЛИ-
ЈАМС ТП Владимир Ристе Миленковски Скопје, со седи-
ште на ул. �Фредерик Шопен� бр. 5, Скопје и регистарска 
влошка бр. 02043849?-6-09-000 при регистарот  при реги-
старот на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (31510) 

__________ 
 

Основниот суд во Штип, постапувајќи во стечајна по-
стапка на должникот ДПТУ �КРАВАРСКА ФАРМА� 
ДОО во стечај, с. Таринци по одржано извештајно рочи-
ште на ден 03.11.2003 година донесе решение. 
Се констатира дека Собранието на доверителите на 

одржаното извештајно рочиште одлучи должникот ДПТУ 
�КРАВАРСКА ФАРМА� ДОО во стечај, с. Таринци, да 
се ликвидира. 
Се задолжува стечајниот управник веднаш по доби-

вање на ова решение да пристапи кон претворање на 
имотот во пари, предмети и други имотни права што 
претставуваат стечајна маса. 
Продажбата на имотот на должникот да се одвива 

по упатство и инструкции од одборот на доверители. 
Од Основниот суд во Штип.                            (31523) 
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Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 311/03 

од 20.11.2003 година над Друштвото за трговија и ус-
луги Али Еминов �ФЕМ-ПРОМ� увоз-извоз Битола 
ДООЕЛ со седиште на ул. �Караџова� бр. 48, со број на 
рег. влошка 01002956?-8-01-000 регистрирано во Ос-
новниот суд во Битола, и жиро сметка  бр. 40300-601-
26058 во Агенцијата за работа со блокирани сметки 
Скопје ПЕ Битола, со дејност шифра 070122 трговија 
на мало со обувки и предмети од кожа. 
Стечајната постапка према должникот се отвора не 

се спроведува но се заклучува. 
По правосилноста на решението на Основниот суд 

во Битола рег. одд. да го брише должникот од судскиот 
регистар. 
Од Основниот суд во Битола.                          (31524) 

___________  
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 329/03 

од 19.11.2003 година на Трговецот поединец за угости-
телство Цветановски Алексо Живко �ЖИ-БО� Демир Хи-
сар ТП ул. �Гоце Делчев� бр. 9, Демир Хисар, со број на 
рег. влошка 01008542?-8-09-000 регистрирано во Основ-
ниот суд во Битола, и жиро сметка  бр. 500-0000002367-07 
Стопанска Банка АД Битола, со дејност шифра: 55.30/1- 
ресторан и гостилници (без соби за сместување). 
Стечајна постапка према должникот се отвора не се 

спроведува но се заклучува. 
По правосилноста на решението на Основниот суд 

во Битола рег. одд. да го брише должникот од судскиот 
регистар. 
Од Основниот суд во Битола.                          (31525) 

___________  
Се отвора стечајна постапка над должникот Акцио-

нерско друштво за развој на минерали СЕМКОРП Ра-
довиш, ул. �Маршал Тито� бб, со претежна дејност 
производство на бакар, со жиро сметка бр. 240-01000-
00402-35 која се води во Балканска банка АД Скопје. 
Стечајната постапка се отвора на ден 10.11.2003 го-

дина во 12,00 часот. 
За стечаен судија се  определува  Викторија Киров-

ска, судија при овој суд - член на советот. 
За стечаен управник се определува Денковски Зо-

ран дипл. екк. од Куманово, ул. �Абдула Прешова� бр. 
21, моб. тел. бр. 070-258-208. 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од 

денот на објавувањето на огласот во �Службен весник 
на РМ� да ги пријават своите побарувања на адреса на 
стечајниот управник, пријавите да ги таксираат со уп-
латница од 600,00 денари  во корист на Републички 
судски такси-трезорска сметка 1000000000630 95, уп-
латна сметка 840-026-03338, приходна шифра 722211-
00, депонент на НБ на РМ. 
Се повикуваат доверителите своите разлачни права 

на подвижните предмети и правата на должникот како и 
разлачните права на недвижностите на должникот што 
не се запишани во јавните книги-катастарот и разлачни-
те права што се запишани во јавните книги -катастарот, 
во рок од 30 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 по-
стои разлачно право, начинот и основот на засновањето 
на тоа право како и обезбеденото побарување. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

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

трговскиот регистар, во јавните книги-катастарот и во 
регистарот на правата од индустриска сопственост. 
Се закажува рочиште на собир на доверителите за ис-

питување и утврдување на пријавените побарувања (ис-
питно рочиште) и рочиште за Собрание на доверителите 
(извештајно рочиште) за ден 29.12.2003 година во 12 ча-
сот во судница бр. 4 во Основниот суд во Струмица. 
Ова решение да се објави на огласната табла на су-

дот и примерок од истото да се достави до: стечајниот 
управник, должникот, предлагачот и Основното јавно 
обвинителство во Струмица. 

Решението Ст. бр. 59/03 од 26.06.2003 година со кое 
на должникот АД СЕМКОРП му е одредена општа за-
брана за располагање со имотот се укинува. 
Од Основниот суд во Струмица.                    (31526) 

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

202/2003, отвори стечајна постапка над должникот 
Производно трговско претпријатие ИДРА увоз-извоз 
Прилеп П.O.-Прилеп, запишано  во регистарска вло-
шка бр. 1-16380, со решение Срег. бр. 1360/95 од 
23.03.1995 година на Окружниот стопански суд во Би-
тола, со основна дејност други лични услуги и услуги 
во домаќинството, со жиро сметка бр. 41100-601-32751 
во Агенцијата за блокирани сметки. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва, но се заклучува поради немање на имот. 
Од Основниот суд во Прилеп.         (31689) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 316/03 од 
11.11.2003 година, над стечајниот должник Трговец поеди-
нец за трговија на мало со мешовити стоки текстил, облека 
и обувки Неат Челик Далиповски �УСНИ� ТП Ресен, со се-
диште на ул. �Бигла� бр. 21, Ресен, запишано во регистар-
ска влошка бр. 01004944 на Основниот суд во Битола, со 
жиро сметка бр. 200000015817006 при Стопанска банка АД 
Скопје, Филијала Ресен, со дејност со шифра 52.12. Отвори 
стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.         (31691) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 331/03 
од 21.11.2003 година, отвора стечајна постапка над Тр-
говец поединец за превоз на патници Наумовски Жи-
вко Марјан МАКИ с. Сопотско Ресен ТП, со број на ре-
гистарска влошка 01003366?-6-06-000 регистрирано во 
Основниот суд во Битола, жиро сметка бр. 40310-601-
92360 во Агенцијата за работа со блокирани сметки 
Скопје ПЕ Ресен, со дејност шифра 60.22, такси превоз. 
Стечајната постапка над должникот се отвора, не се 

спроведува, но се заклучува. 
По правосилноста на решението на Основниот суд 

во Битола, Регистарско одделени да го брише должни-
кот од судскиот регистар. 
Од Основниот суд во Битола.         (31692) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 262/03 
од 14.11.2003 година, над стечајниот должник Друштво 
за производство, трговија и услуги �ЧАУШ-ПРОМ� 
увоз-извоз Битола ДООЕЛ, со седиште во нас. Кланица 
бр. 9/1, Битола, запишано во регистарска влошка бр. 
01013620 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка 
бр. 290-2000000478-62 при Тетекс кредитна банка АД 
Скопје, Филијала Битола, со дејност со шифра 52.11. 
Отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.         (31694) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 336/03 
од 21.11.2003 година, над стечајниот должник Друштво 
за трговија на големо и мало �ДУПЛИ� Кире Пејовски 
ДООЕЛ увоз-извоз Битола, со седиште на ул. �Игњат 
Атанасовски� бр. 35/18, Битола, запишано во регистар-
ска влошка бр. 01012026 на Основниот суд во Битола, 
со жиро сметка бр. 500-0000001365-06 при Стопанска 
банка АД Битола, со дејност со шифра 52.12. Отвори 
стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.         (31695) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 335/03 
од 24.11.2003 година, над Трговско, услужно и произ-
водно друштво Кузмановска Нада П-СИСТЕМ КО-
МЕРЦ увоз-извоз Битола ДООЕЛ, со седиште на ул. 
�Кочо Палигора� бр. 8-в, со броја на регистарска вло-
шка 01005192?-8-09-000, регистрирано во Основниот 
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суд во Битола и жиро сметка бр. 500-000000257562-62 
при Стопанска банка АД Битола, со дејност шифра 
52.11, трговија на мало во продавница претежно со 
храна, пијалоци и тутун. 
Стечајната постапка над должникот се отвора, не се 

спроведува, но се заклучува. 
По правосилноста на решението на Основниот суд 

во Битола, Регистарско одделени да го брише должни-
кот од судскиот регистар. 
Од Основниот суд во Битола.         (31692) 

__________ 
 

Основниот суд во Прилеп, со решение  Ст. бр. 38/03 
од 10.04.2003 година, отвори стечајна постапка над 
должникот Трговското друштво за производство и про-
мет на ГОРДАН ТРИФУНОСКИ-ГОРДИ увоз-извоз 
ДООЕЛ Прилеп, со седиште во Прилеп, ул. �Јоска Јор-
даноски� бр. 3/26, запишан во регистарска влошка бр. 
01002066?-8-03-000, на Основниот суд во Битола, со 
основна дејност - трговија на мало во продавници со 
мешовита стока, со жиро сметка број 3000200002111-07, 
при Комерцијална банка АД Скопје, Филијала Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучу-

ва, поради тоа што должникот должи само на единствени-
от основач. 
Од Основниот суд во Прилеп.                                  (31700)  

___________ 
 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение  

Ст. бр. 118/03 од 19.11.2003 година, отвори стечајна по-
стапка над должникот Трговец-поединец за превоз на стоки 
и лица во друмскиот сообраќај ТП �Митре Коле Летинков� 
ТОБИ ПРЕВОЗ Неготино, со седиште на ул. �Вардарска� 
бр. 16, со жиро сметка број 200000025484996, при Стопан-
ска банка АД Скопје, Филијала - Неготино, регистрирано 
со решение Трег. бр. 2925/97 од 20.05.1997 година, на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје. 
     Истата не се спроведува и се заклучува. 
     По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар, при Основниот суд 
Скопје I - Скопје.  
Од Основниот суд во Кавадарци.                            (31702)  

___________ 
 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-

шение  Ст. бр. 77/03 од 19.11.2003 година, отвори сте-
чајна постапка над должникот Трговско друштво за 
производство, трговија и услуги �ГАРАСОНА� ДОО-
ЕЛ Неготино, со седиште на ул. �Кирил и Методи� бр. 
34, со жиро сметка број 200000035702006, при Стопанска 
банка АД Скопје, Филијала - Неготино, регистрирано со 
решение Трег. бр. 382/01 од 14.02.2001 година, на Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје. 
     Истата не се спроведува и се заклучува. 
     По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар, при Основниот суд 
Скопје I - Скопје.  
Од Основниот суд во Кавадарци.                            (31706)  

___________ 
 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение  

Ст. бр. 89/03 од 20.11.2003 година, отвори стечајна постап-
ка над должникот, Претпријатие за производство и тргови-
ја �ФУРЦИ� Ц.О. увоз-извоз Кавадарци, со седиште на ул. 
�7-ми Септември� бр. 60, со жиро сметка број 41620-601-
41859, при Агенцијата за работа со блокирани сметки, ре-
гистрирано со решение Срег. бр. 3402/91 од 08.07.1991 го-
дина, на Окружниот суд во Скопје. 
     Истата не се спроведува и се заклучува. 
     По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар, кој се води во Основни-
от суд Скопје I - Скопје.  
Од Основниот суд во Кавадарци.                            (31708)  

___________ 
 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение  

Ст. бр. 81/03 од 20.11.2003 година, отвори стечајна постап-
ка над должникот, Производно услужно трговско претпри-

јатие �КНИГО-БИРО� увоз-извоз ДОО Кавадарци, со седи-
ште на ул. �Индустриска� бр. 28, со жиро сметка број 
41620-601-22181, во Агенцијата за работа со блокирани 
сметки, регистрирано со решение Срег. бр. 3338/92 од 
22.04.1992 година, на Окружниот стопански суд Скопје. 
     Истата не се спроведува и се заклучува. 
     По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар, кој се води во Основни-
от суд Скопје I - Скопје.  
Од Основниот суд во Кавадарци.                            (31710)  

___________ 
 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение  Ст. 
бр. 34/03 од 17.11.2003 година, се констатира дека предло-
гот на стечајниот управник за ликвидација на деловниот 
потфат на должникот Друштво за земјоделско производс-
тво и услуги, трговија и угостителство �ТРИ ЧЕШМИ� 
ДОО во стечај с. Три Чешми-Штип и претворање на имо-
тот на должникот во пари, по претходно извршена про-
ценка од овластени проценители со јавна продажба по 
упатство и инструкции од Одборот на доверители е при-
фатена од Собранието на доверители. 
Од Основниот суд во Штип.                                    (31724)  

___________ 
 
Основниот суд во Кичево, со решениe Ст. бр. 

82/2003 од 24.10.2003 година, отвори стечајна постапка 
према должникот Друштво за производство, прерабо-
тка и трговија ОХИС � Агрокооп ДОО Кичево, со се-
диште во Кичево на ул. �Гоце Делчев� бр. 46, запишан 
во трговскиот регистар при Основниот суд во Битола, 
Трег. бр. 1025/2000 и регистарска влошка бр. 
01011817?-3-03-000 во Основниот суд во Битола. 
Стечајната постапка према должникот се отвора на 

24.10.2003 година во 12,00 часот. 
За стечаен управник се определува Васил Павлоски 

дипл. економист од Крушево, ул. �Манчу Матак� бр. 
26-а со телефон бр. 070-836-677. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена смета-

но од денот на објавувањето на огласот во �Службен вес-
ник на РМ� да ги пријават своите побарувања на адреса 
на стечајниот управник и да уплатат судски такси на уп-
латница во износ од 600 денари во корист на Републички 
судски такси � стопанство � трезорска сметка 
100000000063095, уплатна сметка 840-010-03338, приход-
на шифра 722211-00 депонент на Народна банка на РМ. 
Се повикуваат доверителите своите разлачни права на 

подвижни предмети и права на должникот, како и разлач-
ните права на недвижностите на должникот што не се за-
пишани во јавните книги � катастарот и разлачните права 
на недвижностите што се запишани во јавните книги � ка-
тастарот, да ги пријават кај стечајниот управник во рок од 
15 дена сметано од објавувањето на огласот во �Службен 
весник на РМ�, а во пријавата да означат на кој предмет 
постои разлачно право, начинот и основот на засновање 
на тоа право како и обезбеденото побарување. 
Доверителот кој без оправдана причина намерно ќе 

пропушти да поднесе или ќе одолговлекува со подне-
сувањето на пријавата, одговара за штетата која поради 
тоа би можела да настане, а во постапката ќе бидат ис-
питани само пријавите кои пристигнале до одржување-
то на извештајно рочиште. 
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 � катастарот и 
во регистарот на правата од индустриска сопственост. 
Се закажуваaт рочишта и тоа Собир на доверители 

за испитување и утврдување на пријавените побарува-
ња (испитно рочиште) и рочиште на Собрание на дове-
рители (извештајно рочиште) за ден 26.12.2003 година 
во 11,00 часот во зградата на Основниот суд во Кичево. 
Ова решение да се објави на огласна табла во Ос-

новниот суд во Кичево и во �Службен весник на РМ�. 
Жалбата поднесена против решението не го спречу-

ва извршувањето на решението. 
Од Основниот суд во Кичево.         (31757)  
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Л И К В И  А Ц И И Д 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 111/03 од 

21.11.2003 година, отвори ликвидациона постапка над 
�Супер Скопско� - Трговско претпријатие за трговија на 
големо и мало увоз-извоз П.О. Штип, ул. �Брегалничка� 
бб, со жиро сметка бр. 41400-601-11484, кај Агенцијата 
за работа со блокирани сметки на учесниците во платни-
от промет - Скопје - Одделение во Штип.  
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                             (31269) 

_________ 
 
Ликвидаторот Бојанка Веселиновска од Скопје, за-

пишана во судскиот регистар при Основниот суд Скоп-
је I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 177/2002  на 
регистарска влошка бр. 1-28148-0-0-0, објавува дека 
Претпријатието за производство, трговија увоз-извоз 
�ПАПИРУС� ДОО Скопје и со број на  жиро-сметка 
бр. 300000000885064, отворена при Комерцијална бан-
ка, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања по објавувањето на огласот 
во �Службен весник на РМ�, до ликвидаторот со пријава 
во два примероци со докази, од последната објава.      
Од ликвидаторот.                                              (31273) 

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

шение II. Л. бр. 972/99 донесена од овој суд на 
17.11.2000 година е завршена ликвидација над Трговско-
то друштво за производство, трговија и услуги �ЗОЛЕН-
СА� Славица ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на 
ул. �Шидска� бр. 17а, и жиро - сметка 40120-601-258648, 
и истата се брише од регистарот на овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (31286) 

___________ 
 
Ликвидаторот Петкова Светлана од Скопје, ул. 

�Мајка Тереза� бр. 1/3, запишана во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
Трег. бр. 94/02, објавува дека Претпријатието за про-
мет и услуги �М-М КОМПАНИ� ДОО Скопје, с. Виз-
бегово и со број на  жиро-сметка бр. 40120-601-230916, 
отворена при ЗПП - Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.      
Од ликвидаторот.                                              (31298) 

___________  
Ликвидаторот Драги Трпевски од Скопје, ул. �Хри-

сто Чернопеев� бр. 1а, запишан  во трговскиот регистар 
на  Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
Трег. бр. 4493/2002 од 30.08.2002 година, објавува дека 
Друштвото за трговија на големо и мало ЕМСИБО 
Емилија ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. �Драчев-
ска� бр. 108 и со  жиро сметка бр. 300000000845488 во 
Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 

побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ�, до ликвидаторот со 
пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок 
од  3 месеци од последната објава.      
Од ликвидаторот.                                              (31355) 

___________  
Ликвидаторот Драги Трпевски од Скопје, ул. �Хри-

сто Чернопеев� бр. 1а, запишан  во трговскиот регистар 
на  Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
Трег. бр. 2489/2003 од 05.08.2003 година, објавува дека 
Друштвото за интелектуални услуги, производство и 
трговија МС-ЕКОНОМИКС ДОО Куманово, со седи-
ште на ул. �Октомвриска револуција� бр. 5-3/16 и со  
жиро сметка бр. 510-0000000551-08 во Комерцијално 
Инвестициона банка а.д. Куманово, е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 
побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ�, до ликвидаторот со 
пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок 
од  3 месеци од последната објава.      
Од ликвидаторот.                                              (31358) 

___________ 
 
Ликвидаторот Бранка Анакиева од Кочани, ул. 

�Ленинова� бр. 33, запишана во трговскиот регистар 
при Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 
841/03 од 14.10.2003 година, објавува дека Друштвото 
за сообраќај, производство, услуги и промет на големо 
и мало СЛИВА - ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз с. Истиба-
ња, Виница, 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 во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена, од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (31323) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Л. бр. 1007/99 од 11.11.2003 го-
дина, е завршена ликвидацијата над Претпријатието за 
трговија и услуги СИМАК експорт-импорт ЦО-Кума-
ново, со седиште на ул. �Први мај� бр. 8, со жиро сме-
тка бр. 40900-601-44530 при Агенцијата за блокирани 
сметки на учесниците во платниот промет на Републи-
ка Македонија-Скопје, запишано во судскиот регистар 
со регистарска влошка бр. 1-47829-0-0-0 и истото се 
брише од судскиот регистар на овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (31527) 

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

Трег. бр. 2976/2000 од 05.06.2001 година, во регистар-
ска влошка бр. 02004155?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидатор и пре-
станок со работа на Друштвото за производство, услу-
ги и трговија на големо и мало МАМЕР ТЕХ, Мухамер 
ДООЕЛ увоз-извоз ул. �Марко Крале� бр. 5/1-3, Бутел I 
- Чаир, Скопје. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на: Друштвото за производство, услуги и трговија на 
големо и мало МАМЕР ТЕХ, Мухамер ДООЕЛ увоз-
извоз ул. �Марко Крале� бр. 5/1-3, Бутел I - Чаир, 
Скопје.                                                                     (31550) 

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

бр. 2264/2003 од 13.11.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02046190?-8-01-000, го запиша во трговскиот ре-
гистар запишувањето на ликвидатор на Друштвото за 
производство, трговија, транспорт, шпедиција и услуги 
ДЕЛКОР ДООЕЛ експорт-импорт Гевгелија ул. �Миле 
Пецанов� бр. 20. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на: Друштвото за производство, трговија, транспорт, 
шпедиција и услуги ДЕЛКОР ДООЕЛ експорт-импорт 
Гевгелија ул. �Миле Пецанов� бр. 20.                  (31548) 

___________ 
 
Ликвидаторот Симоновски Борис од Скопје, ул. 

"Рузвелтова" бр. 6/40, запишан во Судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје И-Скопје, со решение П. 
трег. бр. 3871/03 објавува дека Друштвото за трговија 
на големо и мало "АСТРА-КО" Борис ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје, ул. "Рузвелтова" бр. 3, со број на жиро 
сметка 300-000000175509 отворена при Комерцијална 
банка АД Скопје, е во ликвидација.   
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарувања во рок од 10 дена по објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", до лик-
видаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 10 дена од денот на последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (31826) 
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Н О Т А Р С К И   О Г Л А С И  
Се продава земјоделско земјиште - нива на КП бр. 

1626, класа 5, со површина од 1874 м2 во место викано 
�Гладно Поле�, заведени во ИЛ. бр. 193, за КО Негор-
ци, по  цена од 15.000,00 денари, сопственост на Стан-
чев Живко од Гевгелија. 
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 овој оглас, писмено да се изјаснат 
за понудата, во спротивно го губат правото на првенс-
твено купување. 
Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-

ват до нотарот Ѓорѓи Николов, ул. �Димитар Влахов� 
бр. 3, Гевгелија.                                                       (31239) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 

општина Вешје, парцела број 919 во место викано �Со-
кол Даб� пасиште со површина од 5997 м2 во Катастар-
ска општина Вешје, сопственост на Панов Атанас од 
Неготино, ул. �Киро Крстев� бр. 94, цена на продажба 
30.250,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� писмено да се изјаснат за прифаќање на по-
нудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. Јане Сандан-
ски� бр. 3.                                                                 (31241) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 

општина Долни Дисан парцела број 3843 во место ви-
кано �Гробишта� нива со површина од 4521 м2 во Ката-
старска општина Долни Дисан, сопственост на Нојков 
Тодор од Долни Дисан, Неготино, цена на продажба 
9.000,00 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 објавува-
њето на огласот во �Службен весник на Република Ма-
кедонија� писмено да се изјаснат за прифаќање на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. Јане Сандан-
ски� бр. 3.                                                                 (31244) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 

општина Неготино-вон парцела број 1349/2 во место 
викано �Црно Поле� интензивно лозје со површина од 
4098 м2 во Катастарска општина Неготино-вон, сопс-
твеност на Бинов Гело од Неготино, ул. �Борис Ки-
дрич� бр. 24,  цена на продажба 124.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� писмено да се изјаснат за прифаќање на по-
нудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. Јане Сандан-
ски� бр. 3.                                                                 (31266) 

___________ 
 
Се врши продажба на земјоделско земјиште во 

Скопје, построено на КО Миладиновци на КП бр. 
145/1, на в.м.  �Чурлик� нива, 2 класа  во површина од 
2446 м2 и КП бр. 468 на в.м. �Село� нива, 4 класа во по-
вршина од 3187 м2 на кои е сопственик Спасовски 
Ефто, за цена од 150,00 денари за метар квадратен. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сопстве-

ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 

што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во �Службен весник на РМ� писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, 
го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Марковска Дојчиновска Снежана од Скопје, 
ул. �Палмиро� бр. 173.                                           (31261) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште, нива сосопстве-

ност на Китановски Божин, Александар, Борис, Јовев-
ски Китан, Трајковски Љупчо, Васе, Димовски Стра-
хил, Блажевска Велика, Мицевска Бојка, Трпе, Велков-
ски Боне, Драги, Златановски Панче, Атанасовски То-
дор, Димковска Зора од Скопје, имотот се наоѓа во 
Драчево и е заведен во Поседовните  листи: 1096, 87, 
1569, 357, 2207, 283, 285, 1990, 2866, 159, за КО Драче-
во и тоа: КП. 3918/1, 3919/1, 3927, 3452, 3454, 3454, 
3450, 3451, 3928/1, 3456, 3456, 2985. Предметната нед-
вижност се продава за купопродажна цена од 300,00 
денари по метар квадратен. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите и други лица што имаат првенствено 
право на купување и лица чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� писмено да се изјаснат за прифаќање на по-
нудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Хакија Чоловиќ, ул. �Ниџе Планина� бр. 16, 
Скопје.                                                                      (31279) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште, сосопственост на 

Јаја Етем од Скопје, со дел 1/1, заведен во Поседовен 
лист број 720 за К.О. Драчево и тоа: К.П. 5652/10, план 
3, скица 11, в.м. �Село� култура нива класа 4, со повр-
шина од 637 м2. Предметната недвижност се продава за 
купопродажна цена од 300 денари по метар квадратен. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите и други лица што имаат првенствено 
право на купување и лица чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� писмено да се изјаснат за прифаќање на по-
нудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Хакија Чоловиќ, ул. �Ниџе Планина� бр. 16, 
Скопје.                                                                      (31279) 

___________ 
 
Се продава  недвижен имот: нива на КП 7550 план 

014, скица 014 во м.в. �Глувчовец�, класа 6 во површи-
на од 1598 м2 запишана во Имотен лист бр. 3953 за КО 
Кавадарци 1 вон издаден од ДЗГР - Одделение за пре-
мер и катастар Кавадарци, сопственост на Богев Добре 
Блашко ул. �Цветан Димов�бр. 7-А-1/5 во Кавадарци, 
за купопродажна цена од 10.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава и кои имаат првенствено право на 
купување, како и сите заинтересирани лица во рок од 30  
дена од денот на објавувањето на огласот во �Службен 
весник на Република Македонија� писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенство. 
Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојано-

ска, ул. �ЈНА� бр. 45, Кавадарци.                          (31288) 
___________ 

 
Се продава земјоделско земјиште : КО Камен дол, 

КП бр. 994, план 006, скица 008, место викано �Грама-
ѓе� култура-лозје, класа 2, со вкупна површина од 
5.875 м2 сопственост на Миле Толовски од Кавадарци, 
евидентирано во Имотен лист бр. 178 издаден од Др-
жавниот завод за геодетски работи Одделение за пре-
мер и катастар Кавадарци, за цена од 70.000,00 денари. 
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Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците  и соседите 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 понудата. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.                                                               (31313) 

___________  
Се продава пасиште класа 6 на КП бр. 2623/1 во 

м.в. �Голабица� во површина од 4372 м2 заведено во 
Поседовен лист број 1207 за КО Ореовец, сопственост 
на Мимироска Ѓорѓиева Блага од Прилеп, ул. Мукос� 
бр. 79, за цена од 40.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците  и соседите кои граничат со погоренаведена-
та парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
во �Службен весник на Република Македонија�, писме-
но да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно, го губат правото на првенствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. �Сотка 
Ѓорѓиоски� бб.                                                        (31314) 

___________  
Над недвижниот имот сопственост на должникот-

заложниот должник Друштво за производство и трго-
вија Димче и други �МЕТАЛ КОМ� увоз-извоз Битола 
ДОО и тоа: магацин кој се наоѓа во Битола, на ул. �Ни-
кола Тесла� бр. 34, со површина од 19,5 м2 на КП бр. 
6285/2 во ПЛ бр. 13839 за КО Битола и деловен про-
стор - дуќан бр. 1 што се наоѓа во Битола, ул. �Никола 
Тесла� бр. 34, со површина од 45,71 м2 на КП бр. 
6285/2 во ПЛ бр. 13839 за КО Битола, заснован е залог-
хипотека од прв ред, со Анекс Договор за залог со 
својство на извршна исправа од нотарот Вера Караман-
ди од Битола, под ОДУ бр. 279/03 од 20.11.2003 годи-
на, во корист на заложниот доверител ТУТУНСКА 
БАНКА АД Скопје за дополнување на обезбедувањето 
на паричното побарување во износ од денарска против-
вредност на 60.000,00 ЕУР обезбедено со Договор за 
обезбедување на парично побарување со засновање на 
заложно право врз недвижен имот-хипотека ОДУ бр. 
189/02 од 10.07.2002 година, а кое произлегува од До-
говор за одобрување на рамковен револвинг кредит-ли-
мит врз основа на заложно право на недвижност бр. 09-
1286 од 02.07.2002 година и Анекс-Договор бр. 1, бр. 
09-2552 од 14.11.2003 година.                               (31315) 

___________  
Се продава недвижност: 1/2-една идеална половина од 

1/2 - една идеална половина или 1/4 една идеална четвр-
тина од КП 12893 на м.в. �Ранков Бунар� овошна градина, 
класа 3, и 1/2 - една идеална половина од 1/2 - една идеал-
на  половина или 1/4 една идеална четвртина од КП 12893 
на м.в. �Ранков Бунар� нива, класа 1, со вкупна површина 
2808 м2, кој имот е подробно опишан во Поседовен лист 
11664 за КО Битола, сопственост на Нада Талевска од Би-
тола, ул. �К. Чулаковски Кочо� бр. 19, за купопродажна 
цена од 50,00 денари по метар квадратен. 
Се повикуваат лицата кои полагаат право на пре-

димство на купување и тоа сосопствениците, заеднич-
ките сопственици и соседите чие земјиште граничи со 
недвижниот имот предмет на продажба  во рок од 30 де-
на од денот на објавувањето на огласот во �Службен 
весник на Република Македонија� писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на предимство на купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Виолета Ангеловска, ул. �Јосиф Јосифов-
ски� бб, 7000 Битола.                                              (31316) 

___________  
Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на КП 

бр. 2527/6, м.в. �Вршникот� класа 4 со површина од 
7644 м2  по Поседовен лист број 1013 КО Сопот, за це-
на од 70.000 денари, сопственост на Ефрем Ефремов од 
с. Марена, Кавадарци. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште право на првенство на купување имаат заеднички-
те сопственици, сосопствениците и соседите кои грани-
чат со земјиштето што се продава, па се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на 
ул. �7-ми Септември� бр. 41. Во спротивно, ќе се смета 
дека не се заинтересирани за купување.               (31317) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на КП бр. 
3621/2, м.в. �Саџовица� класа 7 со површина од 8406 м2  по 
Имотен лист број 1432 КО Ваташа, за цена од 30.000 дена-
ри, сопственост на Трајко Кузманов од Ваташа. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-

ште право на првенство на купување имаат заеднички-
те сопственици, сосопствениците и соседите кои грани-
чат со земјиштето што се продава, па се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на 
ул. �7-ми Септември� бр. 41. Во спротивно, ќе се смета 
дека не се заинтересирани за купување.               (31319) 

___________ 
 
Се врши продажба на земјоделско земјиште во 

Скопје, построено на КО Кисела Вода, на К.П. бр. 
1876/1, м.в. �Топеш� со површина од 390м2, на која се 
сопственици Кочов Горан и Кочов Златко, за цена од 
1.500,00 денари за метар квадратен. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, Скопје, ул. 
�Палмиро Тољати� бр. 173.         (31306) 

__________ 
 

Согласно член 14 од Законот за земјоделското зем-
јиште на сите субјекти со право на првенствено купува-
ње, сопственикот Анчевски Санде, ја нуди на продажба 
својата овошна градина, класа 4, со вкупна површина од 
1251м2, устрoено на К.П. бр. 141/1, план 2, скица 1, м.в. 
�Поле�, упишано во ПЛ бр. 88, за КО Градовци�, за 
вкупна купопродажна цена од 187.650,00 денари. 
Рокот за плаќање е на денот на заверка на догово-

рот кај нотар. 
Купувачот го плаќа данокот на промет и трошоците 

за пренос на недвижноста. 
Изјавите за прифаќање на понудата во писмена форма 

да се достават до нотарот Верица Симоновска, со седиште 
на ул. �Џон Кенеди� бб, Скопје, во рок од 30 дена сметано 
од денот на огласувањето на оваа понуда.        (31307) 

__________  
Се продава земјоделско земјиште, заведено на К.П. 

бр. 1248/1, м.в. �Долни Огради�, култура нива, класа 4, 
со вкупна површина од 737м2, евидентирано во Посе-
довен лист бр. 638, за КО Катланово, сопственост на 
Бранислав Јовановски, за цена од 60,00 ден./м2. 
Се повикуваат задничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во �Службен весник на РМ�, писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротив-
но, го губат правото на првенство. Изјавите за прифа-
ќање на понудата да се достават до нотарот Стела Ла-
заревска, Т. Ц. 13 Ноември, лок. 21/1, бул. �Јане Сан-
дански� , Скопје.                                       (31318) 

__________  
На 21.11.2003 година кај нотарот Јован Стојчев е 

склучен Договор за залог ОДУ бр. 196/2003 година. 
Заложниот должник ДИ-ТРАНС ДООЕЛ Радовиш го 

заложува следното моторно возило: вид � товарно, мар-
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ка -  MERCEDES, тип � 950.03 (1840L/48ACTROS), број 
на шасија � WDB9500341K362676, број на моторот ОМ 
501 LA II-3/54192300 064984, година на производство 
1998 година, со регистарски таблици [T775-IM. 

 Сопственост на ДИ-ТРАНС ДООЕЛ Радовиш, еви-
дентирано во сообраќајна дозвола број 11815 издадена 
од ОВР-Радовиш од 24.03.2003 година.        (31508) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во КО Прждево: 

парцела број 478 во м.в. �Волокови врби�, нива 3 класа 
со површина од 1298 м2 во КО Прждево, парцела број 
478 во м.в. �Волокови врби� нива 2 класа со површина 
од 15202 м во КО Прждево, сопственост на Јандреевска 
Марија од Градско, ул. �11 Октомври� бр. 15. Цена на 
продажба 25.200,00 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 објавува-
њето на огласот во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�, писмено да се изјаснат за прифаќање на пону-
дата, во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-

ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Јане 
Сандански� бр. 3.                         (31514) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во КО Прждево: 

парцела број 476 во м.в. �Волокови врби�, нива, 3 кла-
са со површина од 1504 м2 во КО Прждево, парцела 
број 476 во м.в. �Волокови врби� нива 2 класа со повр-
шина од 1084 м2 во КО Прждево, сопственост на Јова-
нов Владимир од с. Прждево, Неготино. Цена на про-
дажба 25.200,00 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 објавува-
њето на огласот во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�, писмено да се изјаснат за прифаќање на пону-
дата, во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-

ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Јане 
Сандански� бр. 3.                         (31515) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот- земјоделско земјиште 

сопственост по една половина � 1/2 на Здравески Зоран 
и Здравески Славе од Прилеп, ул. �Егејска� бр. 109 за-
ведено во поседовен лист број 58 за КО Лажани, парце-
ла број 51, м.в. �Д.Пат� нива класа 5 со површина 1375 
м2, купопродажната цена изнесува 25.000 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 објавува-
њето на огласот во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�, писмено да се изјаснат за прифаќање на пону-
дата, во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-

ваат до нотарот Боге Дамески, ул. �Кузман Јосифов-
ски� бр. 8, Прилеп.                        (31517) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот-земјоделско земјиште, 

сопственост на Самарџиоски Ордан од Прилеп, ул. 
�Мире Цилкоски� бр. 21, заведено во имотен лист бр. 
480 за КО Варош, парцела бр. 2036, м.в. �Тополка�, ни-
ва, класа 2, со површина од 3425 м2. Купопродажната 
цена изнесува 35.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

до нотарот Боге Дамески, ул. �Кузман Јосифовски� бр. 
8, Прилеп.           (31509) 

Се објавува засновање на залог на недвижен имот-
хипотека од прв ред на недвижен имот: градежно зем-
јиште на К.П. бр. 3279, план 6, скица 28, м.в. �Смрека�, 
со површина од 4587м2 во КО Богородица, сопственост 
на заложниот должник врз основа на Имотен лист бр. 
1280 издаден на 21.11.2003 година од ДЗГР-Одделение 
за премер и катастар Гевгелија, сопственост на залож-
ниот должник Друштво за производство, трговија и 
транспорт ШТ ДОО експорт-импорт, со седиште во 
Богданци, ул. �М. Тито� бр. 161, во корист на заложни-
от доверител Влада на Република Македонија преку 
Агенцијата за развој и инвестиции-Скопје, востановена 
со нотарски акт Договор за залог (хипотека) со сила на 
извршна исправа ОДУ бр. 242/03 од 21.11.2003 година, 
кај нотарот Нада Прочкова, Гевгелија.                 (31504) 

__________ 
 

Се објавува засновање на залог на недвижен имот- 
хипотека од прв ред на недвижен имот, нива на К.П. 
бр. 76, план 1, скица 9, м.в. �Река�, класа 3, со површи-
на од 1985м2 во КО Мрзенци, сопственост на должни-
кот-заложен должник врз основа на Имотен лист бр. 
882, издаден на 02.09.2003 година од ДЗГР-Одделение 
за премер и катастар Гевгелија, сопственост на залож-
ниот должник Друштво за земјоделско производство, 
трговија и услуги КИГО Костов Кирил увоз-извоз ДО-
ОЕЛ, со седиште во с. Мрзенци, во корист на заложни-
от доверител Влада на Република Македонија преку 
Агенцијата за развој и инвестиции-Скопје, востановена 
со нотарски акт Договор за обезбедување на побарување 
со основање на залог врз недвижен и движен имот со сила 
на извршна исправа ОДУ бр. 244/03 од 21.11.2003 година, 
кај нотарот Нада Прочкова, Гевгелија.           (31505) 

__________ 
 

Над подвижниот имот: комплет опрема за одгледу-
вање на пилиња за јарки во еден објект со капацитет од 
38.720 броја пилиња: кафези, количина 1760, произво-
дител SALMET-Germanija, тип ST 1000/680 AK/AK, го-
дина на производство 2003, систем за хранење (си-
лос)ладење, греење, светло, вентилација, производител 
SALMET-Germanija, година на производство 2003, 
сопственост на Друштво за производство, трговија и 
услуги САЛМАК ДОО Скопје, е заснован залог со но-
тарски акт Договор за обезбедување на побарување со 
регистриран залог врз подвижни предмети заверен кај 
нотарот Бинов Гело од Неготино под ОДУ бр. 322/03 
од 24.11.2003 година, во корист на заложниот довери-
тел Стопанска банка АД Скопје, за обезбедување на 
парично побарување во износ од 100.000 ЕУР.   (31507) 

__________ 
 
Се продава идеален дел четири петини (4/5) од земјо-

делско земјиште, нива- неплодно, кој идеален дел изнесу-
ва 266м2, означена како К.П. бр. 388/1 на КО Трпејца , 
М.В. �Село�, заведеново Поседовен лист бр. 258 КО Тр-
пејца, сопственост на Драгољуб Новаковиќ од Скопје. 
Идеалниот дел од земјиштето се нуди за вкупна це-

на од 6.000 евра во денарска противвредност според 
курсот на НБРМ на денот на плаќање, со рок за плаќа-
ње веднаш при заверката на договорот. Данокот на 
промет го плаќа купувачот. 
Сите заинтересирани лица, вклучувајќи ги  и лицата 

кои согласно законот имаат првенствено право за купу-
вање на опишаното земјиште, граничарите и сосопс-
твениците, своите понуди да ги достават до нотарот 
Емилија Харалампиева, со седиште во Скопје на ул. 
�Вељко Влаховиќ� бр. 31/3-2, во рок од 30 дена по об-
јавувањето на овој оглас.                                       (31506) 

___________ 
 

Се продава земјиште, нива во површина од 3375м2, 
кое се наоѓа на К.П. бр. 459/1 на м.в. �Јасика�, култура ни-
ва, класа 3, заведена во ПЛ. бр. 233, за КО Орман на име 
Зивосовска Љубица за вкупна цена од 100.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
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објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понуда да се достават до 

нотарот Олга Димовска ул. �Железничка� бр. 37-а, 
Скопје.                                                                      (31522) 

___________  
Врз недвижниот имот сопственост на ШИК �ЈЕ-

ЛАК� АД Тетово, кој се наоѓа во Крушево и тоа управ-
на зграда на производен погон на м.в. �Томе Никле� на 
КП. бр. 198-4-19 заведена во П.Л. 897 за КО Крушево 
во површина на приземје 89,91 м2 на први кат 324,08 м2 
и на втори кат 339,81 м2, е заснован залог со Договор за 
залог на недвижен имот заверен кај нотарот Соња Грца 
од Крушево, под ОДУ 93/03 од 14.11.2003 година во 
корист на заложниот доверител СТОПАНСКА БАНКА 
АД Скопје за обезбедување на парично побарување во 
износ од 7.000.000,00 денари.                               (31675) 

___________  
Заложниот должник Друштвото за трговија КИТ-

ГО ДООЕЛ Штип за обезбедување на парично побару-
вање на заложниот доверител Охридска Банка АД 
Охрид настанато по основ на Договор за краткорочен 
кредит бр. 07-6706/1 од 03.11.2003 година во вредност 
од 3.368.442 денари, како предмет на заложно право-
хипотека од прв ред заложува недвижност во негова 
исклучива сопственост и тоа: деловен објект - Месара 
во приземјето на зградата на ул. �Христијан Карпош� 
бб, Штип, како посебен дел од зградата, дел од КП бр. 
6761/1 ПЛ 4277 КО Штип 2, во површина од 45,36 м2, 
за што е склучен нотарски акт Договор за залог на нед-
вижност - хипотека со својство на извршна исправа 
ОДУ бр. 162/03 од 18.11.2003 година пред нотарот Со-
ња Катранџиска - Кимова од Штип.                     (31676) 

___________  
Се продава недвижен имот земјоделско земјиште и 

тоа: кп 1247 план 7, скица 21, в.м. �Буковец� култура 
нива, класа 4, површина 952 м2, евидентиран во Посе-
довен лист број 140 за КО Плетвар на име Сарагиноска 
Атанасова Вера род. Трајкоска од Прилеп, ул. �Кеј 4 ти 
Јули� бр. 6. Купопродажната цена на недвижниот имот 
изнесува 15.000,00 денари. 
Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопс-

твеници  и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Дано Рошкоски од Прилеп, бул. �Гоце Дел-
чев� зграда Македонија локал 14.                         (31679) 

___________  
Се продава земјоделско земјиште : КО Манастирец, 

КП бр. 162, дел 2, план 001, скица 010, место викано �Се-
ло� култура-нива, класа 4, со вкупна површина од 522 м2 
сопственост на Јелица Јовановска од Пепелиште, Неготи-
но, евидентирано во Имотен лист бр. 348 издаден од Др-
жавниот завод за геодетски работи Одделение за премер и 
катастар Кавадарци, за цена од 30.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците  и соседите 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 понудата. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.                                                               (31683) 

___________  
Се продава земјоделско земјиште катастарска кул-

тура нива, класа 4, на КП бр. 1612 во м.в. �Сарика� во 
површина од 1044 м2, заведена во Имотен лист бр. 
24088 К.О. Прилеп, сопственост на Колески Јосе од 
Прилеп,  со живеалиште во Прилеп, на ул. �Перо То-
шев� бр. 10, за цена од 250 ЕВРА, во денарска против-
вредност 15.250,00 денари. 

Се повикуваат соседите кои граничат со погорена-
ведената парцела во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија�  писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првенстве-
но купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, на ул. �Сотка 
Ѓорѓиоски� ББ, Прилеп.                                         (31713) 

___________  
Врз основа на Договор за регистриран залог врз 

подвижни предмети, со својство на извршна исправа, 
составен во форма на нотарски акт од нотарот Иво Сера-
фимовски од Тетово, под ОДУ број 488/03 од 13.11.2003 
година, склучен меѓу Тетовска банка а.д. Тетово, со се-
диште на ул. �Маршал Тито� бр. 14, во Тетово, како за-
ложен доверител и Друштвото за производство, тргови-
ја, угостителство и услуги �ТИМ НОКАЧ� ДООЕЛ екс-
порт-импорт с. М. Речица, со седиште во с. М. Речица, 
како заложен должник, засновано е заложно право-ре-
гистриран залог од прв ред врз подвижни предмети на 
заложниот должник, кое заложно право е регистрирано 
во Централниот регистар.                                      (31747) 

___________ 
 
Над недвижниот имот: дел од Фабрика за сијалици 

- магацин во површина од 1089,28 м2 и нето површина од 
1044 м2, со право на користење на дворно место во м.в. 
�Монопол� на КП бр. 1024/1 за КО Штип 1, сопственост 
на ДПТУ АСТЕКС ДООЕЛ Штип, е заснован залог со до-
говор за залог на недвижен имот (хипотека) со својство на 
извршна исправа заведен кај нотарот Искра Кировска од 
Штип, под ОДУ 273/03 од 14.11.2003 година во корист 
на заложниот доверител СИЛЕКС БАНКА АД Скопје, 
за обезбедување на парично побарување во износ од 
3.000.000,00 денари.                                               (31840) 

___________ 
 
Над недвижниот имот: 71/1000 идеални делови од об-

јект и 80/1000 идеални делови од право на користење на 
градежно земјиште, двор во м.в. �Монопол� на КП 988/1 за 
КО Штип 1, сопственост на МК Модена ДООЕЛ Штип, е 
заснован залог со Договор за залог на недвижен имот (хи-
потека) со својство на извршна исправа заведен кај нотарот 
Искра Кировска од Штип, под број ОДУ 282/03 од 
21.11.2003 година во корист на заложниот доверител КО-
МЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Скопје, за обезбедување на 
парично побарување на износ од 593.000,00 ЕУР.     (31842) 
_______________________________________________ 

 
М А Л И  О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважечки следните 
документи: 

Пасош бр. 1927554 издаден од СВР-Скопје на име 
Рамани Хамит, с. Дворце, Скопје.         (31200) 
Пасош бр. 1843840 на име Давитков Илија, с. Соко-
ларци, Кочани.                                     (31219) 
Пасош бр. 1797674 на име Али Сулејманоски, с. 
Канатларци, Прилеп.                                     (31220) 
Пасош бр. 919459 на име Петровска Ленче, с. Пирава, 
Валандово.                                       (31221) 
Пасош бр. 1734476 издаден од СВР-Скопје на име 
Николовски Игор, ул. "Наум Чакаров" бр. 42-а, Скопје. 
Пасош бр. 1956452/03 издаден од СВР-Скопје на име 
Постол Митре, Албанија.                        (31276) 
Пасош бр. 1707527 издаден од СВР-Скопје на име 
Аземи Сулејман, ул. "Халим Халимиќ" бр. 22, Скопје. 
Пасош бр. 1171667/98 издаден од СВР-Скопје на име 
Ресуљ Рамети, с. Рашче, Скопје.          (31289) 
Пасош бр. 0621654 издаден од СВР-Скопје на име 
Алили Ганимет, ул. "Места" бр. 31, Скопје.         (31290) 
Пасош бр. 952408 издаден од СВР-Скопје на име 
Аница Тасковска, ул. "Студеничанска" бр. 37 с. Дра-
чево, Скопје.                                       (31304) 
Пасош бр. 1352964/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Неџат Шемо, с.Арачиново, ул. "8" бр.9, Скопје. 
Пасош бр. 704257/95 издаден од СВР-Скопје на име 
Томиќ Петруна, ул. "С. Михајлов" бр. 4/11, Скопје. 



Стр. 24 - Бр. 75 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 ноември 2003 
 
Пасош бр. 1351305 издаден од СВР-Тетово на име 
Саљијљ Љуљзим, ул. "183" бб, Тетово.       (31371) 
Пасош бр. 1969474 на име Коцевска Вера, ул. "Цане 
Илиески" бр. 12, Прилеп.                        (31446) 
Пасош бр. 1149742 на име Демиров Мефаил, ул. 

"Радански пат" бр. 181, Штип.                      (31447) 
Пасош бр. 1135160 издаден од СВР-Скопје на име 
Ангеловски Радован, Скопје.                       (31451) 
Пасош бр. 0262252 на име Клења Зини, ул. "Цар 
Самоил" бр. 26, Битола.                                          (31153) 
Пасош бр. 1521894 издаден од СВР-Гевгелија на име 
Попов Кирил, ул. "Изворска" бр. 91, Богданци.  
Пасош бр. 0075727 на име Буловски Рубенс, ул. "Ј. 
Сандански" бр. 191, Охрид.                                (4406/02) 
Пасош бр. 1737616 на име Ристеска Фана, ул. 

"Прилепска" бр. 78/31, Битола.                              (30495) 
Пасош бр. 1805878/02 издаден од СВР-Скопје на име 
Дехран  Хасан, ул. "Славеј Планина" бр. 143, Скопје.  
Пасош бр. 1561409/01 на име Села Линдита, с. 
Ливада, Струга.                                                     (31461) 
Пасош бр. 172377/02 издаден од СВР-Гостивар на име 
Кочи Алтен, ул. "Браќа Блажевски" бр. 27, Гостивар. 
Пасош бр. 1492928/00 на име Села Шкљќим, с. 
Ливада, Струга.                                                    (31463) 
Пасош бр. 1627266 на име Финдо Мустафа, Дебар. 
Пасош бр. 1684891/02 на име Кускинска Даринка, 
Берово.                                                                    (31484) 
Пасош бр. 1516541 издаден од СВР-Скопје на име 
Анита Бошкова, ул. "Р. Жинзифов" бр. 36, Скопје. 
Пасош бр. 0728568 издаден од СВР-Прилеп на име 
Ивческа Ленче, ул. "Точила" Д. 3 1/24, Прилеп. 
Пасош бр. 1690206 издаден од СВР-Прилеп на име 
Ивческа Ана, ул. "Точила" Д. 3 1/24,Прилеп.      (31493) 
Пасош бр. 1690205 издаден од СВР-Прилеп на име 
Ивческа Мила, ул. "Точила" Д. 3  1/24, Прилеп. 
Пасош бр. 605578/95 издаден од СВР-Скопје на име 
Сабит Демири, ул. "Ј. Шурна" бр. 7, Скопје. 
Пасош бр. 958268/97 издаден од СВР-Гостивар на 
име Џафер Касем, с. Градец, Гостивар.       (31531) 
Пасош бр. 1711528 издаден од СВР- Скопје на име 
Ајдини Имер, ул. "374" бр. 3, Скопје.       (31568) 
Пасош бр. 1604123/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Алија Садик, ул. "Р. Бурџевиќ" бр. 75, Скопје. 
Пасош бр. 1004603/97 издаден од СВР-Скопје на име 
Тасева Ресинка, ул. "Балзакова" бр. 14, Скопје. 
Пасош бр. 1705579/02 издаден од СВР-Тетово на име 
Јусуфи Џеваир, с. Пирок, Тетово.            (31688) 
Пасош бр. 1734266/02 издаден од СВР-Скопје на име 
Андон Петре, с. Г. Горица, Албанија.         (31697) 
Пасош бр. 1841923/03 издаден од СВР-Гостивар на 
име Сулејмани Арбен, с. Здуње, Гостивар.           (31726) 
Пасош бр.1710905/02 издаден од СВР-Скопје на име 
Насте Наташа, Подградец.                          (31740) 
Пасош бр. 1883100/03 издаден од Амбасада Берн на 
име Сабета Мамути, ул. "15-ти Мај" бр.30, Куманово. 
Пасош бр. 1667304/02 издаден од СВР-Тетово на име 
Хидајети Иљми, с. Џепчиште, Тетово.       (31745) 
Чекови од тековна сметка бр. 8538-37 од бр. 00000-

04005147 до бр. 0000004005153 издадени од КИБ АД 
Куманово на име Станојковска Слоботка, ул. "Иго 
Тричко" бр. 33, Куманово.                       (31205) 
Чекови од тековна сметка бр. 73819/66 со бр. 6023-

337, 6023338 и бр. 6023349 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Маџевиќ Мирјанка, Скопје.   
Чекови од тековна сметка бр. 13451777 со бр. 506368, 

506369 и бр. 506370 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Белчовска Брана, Скопје. 
Чекови од тековна сметка бр. 11552088 со бр. 803051 
и бр. 654956 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Ончева Силвана, Скопје.          (31295) 
Чекови од тековна сметка бр. 16382682 од бр. 1437-

133 до бр. 1437137 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Тодоров Душан, Скопје.         (31326) 
Чекови од тековна сметка бр. 6394936 од бр. 00080-

07159864 до бр. 0008007159867 на име Филип Гаври-
лоски, ул. "204" бр. 24, Гостивар.            (31460) 

Чекови од тековна сметка бр. 4929190 со бр. 75647 и 
бр. 75648 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Цветановски Ивица, Скопје.          (31465) 
Чекови од тековна сметка бр. 12898/53 од бр. 274515 
до бр. 274519 издадени од Македонска банка АД 
Скопје на име Александар Пушевски, Скопје. 
Чекови од тековна сметка бр. 11369444 со бр. 6427-

248 и бр. 6427249 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Брајановски Благоје, Скопје. 
Чек од тековна сметка бр. 11532995 со бр. 0031000-

150011 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Асановска Нафија, Скопје.          (31654) 
Чекови од тековна сметка бр. 10929-28 со бр. 1722705 
и бр. 1722706 издадени од Македонска банка АД 
Скопје на име Перо  Петровски, Скопје.       (31655) 
Чекови од тековна сметка бр. 14988196 од бр. 6596033 
до бр. 6596041 и бр. 6596031 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Поповски Среќко, Скопје. 
Огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 

73/03 за чекови од тековна сметка бр. 14814543 
издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Давчева Виолета, Скопје, се сторнира.                 (31471) 
Работна книшка на име Димовски Томислав, Скопје. 
Работна книшка на име Димовски Славе, Скопје. 
Работна книшка на име Шишков Мите, ул. "С. Ми-
хајлов" Л. 5, стан  23, Гевгелија.          (31204) 
Работна книшка на име Величковска Валентина, Кри-
ва Паланка.                                                    (31210) 
Работна книшка на име Николова Славица, ул. 

"АСНОМ" бр. 19, Штип.                        (31213) 
Работна книшка на име Марјан Терзиоски, Мак. 
Брод.                                                                    (31215) 
Работна книшка на име Неби Синани, с. Камењане, 
Тетово.                                                        (31217) 
Работна книшка на име Коцев Ванчо, Струмица. 
Работна книшка на име Настевски Александар, 
Скопје.                                                                   (31224) 
Работна книшка на име Милан Богдановски, Скопје. 
Работна книшка на име Лидита Авзиу, Куманово. 
Работна книшка на име Роберт Сефери, Скопје. 
Работна книшка на име Сашо Димовски, Скопје. 
Работна книшка на име Ернест Винклер, Скопје. 
Работна книшка на име Марковиќ Зорица, ул. "И. 
Милутиновиќ" бр. 23/1, Битола.                      (31416) 
Работна книшка на име Анастасова Фросина, ул. 

"Сутјеска" бр. 3/1, Велес.                          (31422) 
Работна книшка на име Трајкоска Елизабета, ул. "Д. 
Алексоски" бр. 17, Прилеп.                      (31424) 
Работна книшка на име Алексоска Даниела, Прилеп. 
Работна книшка на име Ристески Димче, кеј. "9-ти 
Септември" бр. 65, Прилеп.                      (31427) 
Работна книшка на име Мирчевска Ѓургина, ул. 

"Питу Гули" бр. 7, Велес.                           (31431) 
Работна книшка на име Саќибе Јусуфи, Гостивар. 
Работна книшка на име Лазаревски Доне, Скопје. 
Работна книшка на име Сулчевска Рамизе, Ресен. 
Работна книшка на име Михајловски Миле, Скопје. 
Работна книшка на име Салмани Тасим, с. Дебреше, 
Гостивар.                                                     (31467) 
Работна книшка на име Димитровски Марјан, с. 
Драгобраште, Виница.                                     (31468) 
Работна книшка на име Ѓореска Билјана, Прилеп. 
Работна книшка на име Самет Ќерими, с. Опае, 
Куманово.                                                    (31472) 
Работна книшка на име Пауновиќ Александра, 
Скопје.                                                                   (31480) 
Работна книшка на име Трифун Хаџи Јанев, Скопје. 
Работна книшка на име Часлав Алексовски, Скопје. 
Работна книшка на име Андреевски Љубин, ул. "Цар 
Самоил" бр. 33, Битола.                        (31637) 
Работна книшка на име Чагорски Целе, с. Могила, 
Битола.                                                       (31639) 
Работна книшка на име Црвенкоски Трајан, ул. "Д. 
Војвода" бр. 96, Охрид.                        (31641) 
Работна книшка на име Селманов Сеад, Велес. 
Работна книшка на име Михајловска Бети, Делчево. 
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Работна книшка на име Цветановски Санде, Скопје. 
Работна книшка на име Дејан Ѓошев, Скопје. 
Работна книшка на име Марина Ѓошева, Скопје. 
Работна книшка на име Јован Антовски, с. Сарај, 
Скопје.                                                                    (31730) 
Работна книшка на име Нафиљ Адеми, с. Сарај, Скопје. 
Воена книшка на име Тасевски Јордан, Скопје. 
Воена книшка на име Филиповски Димитар, Скопје. 
Воена книшка на име Шошевски Горан, Скопје. 
Воена книшка на име Исљами Рафет, с. Палиград, 
Скопје.                                                      (31636) 
Свидетелство на име Мустафи Ќефајет, ул. "В. 
Назор" бр. 24, Куманово.                                     (31202) 
Свидетелство од 8 одделение на име Илиева Виолета, 
с. Дорфулија, Св. Николе.                  (31203) 
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година и диплома издаде-
ни од од економско училиште на име Величковиќ 
Зоран, ул. "АВНОЈ" бр. 157,Куманово.         (31211) 
Свидетелство на име Стојановски Блаже, Кавадарци. 
Свидетелство за положен завршен испит издадено од 

"Р. У. Кочо Рацин"-Скопје на име Боројевиќ Душко, 
Скопје.                                                        (31278) 
Свидетелство за завршено средно образование на име 
Ристов Славе, Радовиш.                         (31299) 
Свидетелство за завршено средно образование на име 
Мазнејкова Јасминка, Струмица.             (31300) 
Свидетелство од 8 одделение на име Габриела 
Ефремова, с. Пекљани, Виница.                      (31418) 
Свидетелство на име Топличанец Трајанка, ул. "П. 
Темелкоски" бр. 55, Прилеп.                      (31426) 
Свидетелство на име Ставров Лазе, Кавадарци. 
Свидетелство на име Трипчев Блаже,Велес.     (31429) 
Свидетелство на име Салоски Ибраим, Велес. 
Свидетелство на име Аљији Мурат, Куманово. 
Свидетелство од 4 година на име Гелева Донка, ул. 

"Сутјеска" бр. 31, Штип.                           (31438) 
Свидетелство на име Илиоски Илија, ул. "Пиринска" 
бр. 77, Гевгелија.                                       (31439) 
Свидетелство на име Абдурамани Емин, с. Ѓермо, 
Тетово.                                                                   (31441) 
Свидетелство на име Фејзулахи Рехмер, с. Ѓермо, 
Тетово.                                                                   (31442) 
Свидетелство за 4 година и диплома  на име Адем 
Адеми, Струга.                                                    (31454) 
Свидетелство за 8 одделение на име Измит Емини, 
Слупчане, Куманово.                          (31464) 
Свидетелство од 8 одделение на име Героски Виктор, 
с. Пашино Рувци, Прилеп.             (31470) 
Свидетелство од 8 одделение на име Салтирова 
Гордана, с. Чардаклија, Штип.                      (31476) 
Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "Гоце 
Делчев" на име Гелева Донка, ул. "Сутјеска" бр. 31, 
Штип.                                                        (31477) 
Свидетелства за 1, 2 и 3 година и диплома издадени 
од ДСУТУ "Лазар Танев"-Скопје на име Пауновиќ 
Александра, Скопје.                                     (31481) 
Свидетелства од 1, 2 и 3 година на име Иванов 
Панче, ул. "Л. Андонов" бр. 2/1/3, Кочани.          (31485) 
Свидетелство за завршено средно образование изда-
дено од економското училиште "Борис Кидрич"-Скопје 
на име Јовановски Драги, Скопје. 
Свидетелство од 4 одделение на име Дурмишов 
Рустем, ул. "Сутјеска" бр. 39, Штип.       (31640) 
Свидетелство на име Иванов Спасо, ул. "Ш. Шаин" 
бр. 24, Кочани.                                        (31650) 
Свидетелство од 8 одделение на име Стаменкоски 
Миле, с. Горно Село, Прилеп.                      (31651) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Те-
фејус"-Скопје на име Џенгис Сулејман, Скопје. 
Индекс бр. 9215 издаден од факултетот за туризам и 
угостителство-Охрид на име Савовски Дарко, Скопје. 
Индекс бр. 15264 издаден од Филолошки факултет - 
Скопје на име Мојсовска Христина, Скопје. 
Диплома на име Вангелов Игор, Кочани.         (31212) 

Диплома издадена од ДЕТУ "Михајло Пупин"-Скопје 
на име Кермичиев Никола, Скопје.         (31281) 
Диплома издадена од гимназијата "Никола Карев"-
Скопје на име Весна Давитковска, Скопје. 
Диплома на име Паунова Мирјана, ул. "3-та МУБ" бр. 

22, Кратово.                                       (31417) 
Диплома на име Митревски Владо, ул. "В. Влаховиќ" 
бр. 8, Велес.                                      (31421) 
Диплома на име Шуманов Димитар Ленче, Кочани. 
Диплома издадена од УСО "Никола Карев"-Скопје на 
име Александра Стојановска, Скопје. 
Диплома на име Евгеноски Гоце, Тетово.         (31643) 
Воена легитимација бр. 001742 на име Илиевски 
Божидар, Скопје.                                       (31473) 
Здравствена легитимација на име Невена Ванчевска, 
ул. "П. Милевски" бр. 53, Велес.          (31419) 
Здравствена легитимација на име Мечкарова Цвета, 
ул. "Лазо Трпков" бр. 12, Велес.           (31420) 
Здравствена легитимација на име Јованов Трајче, ул. 

"А. Шурков" бр. 12/3-12, Велес.           (31423) 
Здравствена легитимација на име Јанкуловска Вера, 
ул. "Богомилска" бр. 67, Охрид.         (31432) 
Здравствена легитимација на име Аслимоски Никола, 
Охрид.                                                         (31433) 
Здравствена легитимација бр. 215-236721-01 на име 
Маркоски Миле, ул. "Д. Војвода" бр. 1, Охрид. 
Здравствена легитимација на име Димитар Јаков, с. 
Пишица, Пробиштип.                                     (31436) 
Здравствена легитимација на име Тони Адраманов, 
ул. "Ј. Стојанов" бр. 20, Пробиштип.       (31474) 
Здравствена легитимација 215-17493-0 на име Спи-
роски Димче, ул. "Р. Новичиќ" бр. 96, Охрид. 
Уверение бр. 5695 на име Митевска Јасмина, ул. "Др. 
Стопарев" бр. 58, Куманово.                       (31652) 
Девизна штедна книшка бр. 02-301-038285-5 на име 
Верка Величковска, ул. "Братство и единство" бр. 32, 
Куманово.                                        (31646) 
Даночна картичка бр. 4026000117556 издадена од 
Управа за јавни приходи на име ТУТП АРИЈАН И ДР. 
АФН, Струга.                                        (31222) 
Даночна картичка бр. 4030990120235 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име Реекспорт  
ДООЕЛ, Скопје.                                       (31361) 
Даночна картичка бр. 4030002446295 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име АЛ ГО БО  
ДООЕЛ, Скопје.                                        (31365) 
Даночна картичка издадена од Управа за јавни при-
ходи на име Такашманова Камелија, Гевгелија. 
Даночна картичка издадена од Управа за јавни 
приходи на име РАДОТЕКС, Владимир Радев, Штип. 
Даночна картичка издадена од Управа за јавни приходи 
на име ГУТ БОЏОМИ, ул. "ЈНА" бр. 153, Струга. 
Даночна картичка бр. 403000395995 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име "Таорска Кли-
сура", Скопје.                                       (31512) 
Даночна картичка бр. 5030998189084 издадена од 
Управа за јавни приходи - Скопје на име Костен ТП, 
Скопје.                                                      (31513) 
Даночна картичка бр. 4030999365656 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име Бони - М, 
Скопје.                                                                    (31530) 
Даночна картичка бр. 4030993193195 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име ИВКОМ  ДОО, 
Скопје.                                                      (31576) 
Даночна картичка бр. 4030993190021 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име Економско 
правно биро - Б С, Скопје.                       (31602) 
Даночна картичка бр. 4030002434912 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име Мак нет, 
Скопје.                                                                    (31634) 
Даночна картичка бр. 4030999383859 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име Ди-си Милк, 
Скопје.                                                       (31660) 
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J A В Н И   П О В И Ц И 
 

Врз основа на член 10, член 13 став 1 алинеја 1, 
член 14 став 1 и од член 16-32 од Законот за јавни на-
бавки (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
26/98, 50/01, 2/02 и 24/03, Комисијата за јавни набавки 
на Службата за општи и заеднички работи на Владата 
на Република Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 6/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ИМОТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,  

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по овој отворен повик е Службата за 

општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија, ул. �Железничка� бб - Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е осигурување на имот на 
Владата на Република Македонија, за деловната 2004 
година, и тоа:  
А. Градежни објекти и целокупната опрема во обје-

ктите, на цела територија на Република Македонија, 
според Спецификација, од опасности од пожар и некои 
други опасности; 
Б. Моторни возила (потполно каско осигурување, 

со франшиза од 510 евра во секоја штета, со и без вклу-
чен ризик кражба, противправно одземање на возилото 
и разбојништво); осигурување на багаж и додатна 
опрема и осигурување на лица од последици од несре-
ќен случај; 
В. Компјутерска опрема од пожар и други опасно-

сти; и 
Г: Пари и вредносни бонови во метална каса и транс-

порт на пари, од провална кражба и разбојништво. 
1.3. Спецификациите, понудувачите можат да ги 

подигнат од Службата секој работен ден од 11-14 ча-
сот, без надомест. 
Набавката е делива - осигурувањето може да се по-

дели на повеќе понудувачи во зависност од предметот 
на осигурувањето. 
Со најповолниот понудувач ќе се склучи годишен 

договор.  
1.4. Осигурувањето треба да се изврши согласно За-

конот за осигурување и други прописи кои ја регулира-
ат оваа материја во Република Македонија и со меѓуна-
родните прописи кои се прифатени во Република Ма-
кедонија. 

1.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите правни лица регистрирани за врше-
ње на осигурителна дејност. 

1.6. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик, во согласност со Законот за јавни набавки. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да ги содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи обемот на покри-

тие на осигурувањето, со наброени ризици (за возилата 
да се наведе која територија ја покрива осигурувањето, 
висината на доплатокот за територии кои не се покрие-
ни, и процентот на сопственото учество во случај на 
кражба и др.). 

2.3. Понудата треба да ги содржи висината на стап-
ките за осигурување на објектите, на компјутерската 
опрема и на возила (со и без вклучен ризик кражба), 
изразена во проценти и вкупната премија пооделно по 
предмет на осигурување. 

2.4. Бонификации - попусти по разни основи, по 
предметот на осигурување. 

2.5. Понудата треба да го содржи рокот и начинот 
на плаќање на премијата. 

2.6. Понудата треба да го содржи рокот на исплата 
на штетите. 

2.7. Понудата треба да има рок на важност. 
 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Документ за бонитет од Централниот регистар 

во оригинал или фотокопие заверено кај нотар, за еко-
номската и финансиската способност на понудувачот. 

3.2. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 

3.3. Потврда од надлежен суд дека не е отворена 
постапка за стечај или ликвидација. 

3.4. Потврда од надлежен суд дека нема правосилна 
пресуда со која е изречена мерка забрана за вршење на 
дејност. 
Наведените документи треба да се во оригинал или 

заверени кај нотар и да не се постари од 6 месеци. 
3.5. Понудувачот треба да го достави актот за осно-

вање на Друштвото и Решение за упис во Трговскиот 
регистар. 

3.6. Понудувачот треба да достави дозвола за осно-
вање и работа на Друштвото за осигурување, согласно 
член 13 од Законот за осигурување. 

3.7. Понудувачот треба да достави референца на 
Компанијата. 

3.8. Со понудата понудувачите треба да достават ва-
лидна банкарска гаранција на износ од 400.000,00 дена-
ри, во смисла на член 55 од Законот за јавни набавки. 

3.9. Понудувачот треба да достави писмено овла-
стување за претставникот на понудувачот за учество на 
јавното отворање.  

 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ: 
- Висина на премија   60 поени; 
- Обем на покритие на осигурувањето 20 поени; 
- Рок и начин на плаќање на премијата 10 поени; 
- Рок на исплата на штетите  10 поени. 
Бројот на поените ќе се дели  сразмерно на бројот 

на понудувачите, при што наведените поени се макси-
мални за освоеното прво место по секој критериум. 

 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДАТА 
5.1. Понудата се доставува во согласност со член 

52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки. 
5.2. Секој понудувач може да достави само една по-

нуда. 
5.3. Рокот за доставување на понудите е 15 дена од 

денот на објавувањето во весниците �Утрински вес-
ник�, �Дневник�, �Македонија денес� и �Службен вес-
ник на РМ�, но најдоцна до денот и часот на јавното 
отворање на понудите. 

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: Служба за општи и заеднички 
работи на Владата на Република Македонија, ул. �Же-
лезничка� бб, Скопје - Комисија за јавни набавки. 

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
16.12.2003 година, во 11 часот во просториите на 
Службата, ул. �Железничка� бб барака бр. 4, во при-
суство на овластени претставници на понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та од овој повик и Законот за јавни набавки, како и 
оние кои ја немаат целокупната документација која се 
бара во овој повик нема да се разгледуваат. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат во 

Службата на телефон 3123-238.  
Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 2, 11 и 17 од Законот за јавни 

набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02 и 24/03), 
Комисијата за јавни набавки при Проектот �Програма 
за наводнување на јужната долина на Вардар� при Ми-
нистерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗРАБОТКА НА 
ГЛАВНИ ПРОЕКТИ, ПРИПРЕМАЊЕ НА ТЕНДЕР-
СКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ВРШЕЊЕ НА СТРУЧЕН  

НАДЗОР СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ  
1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Набавувач: Програма за наводнување на јужна-

та долина на Вардар. 
1.2. Предмет на набавка - изработка на: 
а) Главни проекти и подготовка на тендерска доку-

ментација за изградба на системи за наводнување. 
б) Вршење стручен надзор при изведба на работите за: 
1. Систем Миравци и Удово. 
2. Систем Негорци / Прдејци и Паљурци. 
1.3. Обемот, рокот и начинот за извршување на ра-

ботите е даден во тендерската документација. 
1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
1.5. Право на учество имаат сите правни лица реги-

стрирани за ваков вид на работи, чие седиште е во Ре-
публика Македонија. 

1.6. Понудувачите смеат да достават понуди само за 
еден од предложените два системи (1) или (2). 

 
2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација со која располага 

набавувачот се однесува за:  
а) Изработка на главни проекти и подготовка на 

тендерска документација за изградба на системи за на-
воднување. 
б) Вршење стручен надзор при изведба на работите за:  
1. Систем Миравци и Удово. 
2. Систем Негорци / Прдејци и Паљурци. 
2.2. Тендерската документација заинтересираните 

понудувачи може да ја подигнат без надомест, во про-
сториите на Единицата за имплементација на проектот 
(ЕИП), Програма за наводнување на јужната долина на 
Вардар ул. �Јосиф Јосифовски� (барака), 1480, Гевге-
лија, секој работен ден од 08,00 до 16,00 часот, во вре-
метраењето на јавниот повик. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДИТЕ 
3.1. Понудата треба да содржи назив, адреса и седи-

ште на понудувачот. 
3.2. Понудата треба да содржи единечни цени сог-

ласно тендерската документација, изразено во денари, 
посебно за делот проектирање, посебно за делот над-
зор, според прилогот 6.3. и 6.4. од тендерската доку-
ментација, потпишани и оверени од понудувачот. 

3.3. Рокот на важност на понудата е 6 (шест) месеци. 
3.4. Рокот на услугите за проектирање е 6 (шест) 

месеци, а на делот за надзор 30 (триесет) месеци. 
3.5. Начин на плаќање, според прилогот 6.5. од тен-

дер ката документација.  с
 
4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Документ за бонитет од Централниот регистар. 
4.2. Извод од регистрација на фирмата за вршење 

на дејноста. 
4.3. Писмена изјава дека понудувачот не е под сте-

чај, или е отворена ликвидациона постапка. 
4.4. Писмен доказ од надлежен орган дека не му е 

изречена мерка на безбедност забрана за вршење на 
дејност. 

4.5. Потврда од УЈП за платени даноци, придонеси 
и други јавни давачки. 

4.6. За здружени понудувачи потребно е да се до-
стави комплетна документација (од 4.1. до 4.5.) за секој 
поединечно. 

4.7. Банкова гаранција во висина од 10,00% од 
вкупната понудена сума. 
Документите наведени во точка 4, треба да бидат во 

оригинал или копија заверена на нотар, и да не бидат 
постари од 6 (шест) месеци. 

 
5. ДОПОЛНИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
5.1. Референтна листа на изведени проекти или про-

екти на кој има работено во последните три години. 
5.2. Список на техничка опременост на Понудува-

чот (опрема, возила, и др.) потребни за извршување на 
набавката. 

5.3. Список на технички лица кои ќе бидат вклуче-
ни во извршување на работите со нивното С.V. за ква-
лификација, работно искуство и искуство во вршење на 
надзор (изведување) на работи предмет на барањето. 

5.4. За учесници - експерти кои не се во постојан 
работен однос кај понудувачот да се достави писмена 
изјава за нивна согласност за учество и дека истите 
учествуваат со еден понудувач.  

 
6. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
6.1. Оценувањето на понудите ќе се врши според 

критериумите од KfW и тоа: 
- Технички предлог; 
- Финансиски предлог. 
6.2. Од техничкиот предлог ќе се оценува: 
- концепт и методологија     20 поени, 
- искуство на компанијата     30 поени, 
- квалификации на предложениот персонал   50 поени. 
6.3. На денот на отворањето, ќе се отвораат само 

техничките предлози. 
6.4. Нема да се отвораат финансиските предлози на 

понудувачите кои ќе освојат помалку од 75 поени, и 
нивните документи ќе бидат вратени на понудувачот. 

6.5. При оценувањето техничкиот предлог ќе учес-
твува со 70% а финансискиот предлог ќе учествува со 
30% за финалниот избор. 

 
7. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ 
7.1. Понудувачите мора да поднесат вкупно 4 (чети-

ри) примероци на предлозите, од кои секој содржи тех-
нички и финансиски предлог како што следува: 

- еден примерок со назнака �оригинал� на македон-
ски јазик (ЕИП), 

- еден примерок со назнака �оригинал� на англиски 
јазик (ЕИП), 

- еден примерок со назнака �копија� на македонски 
јазик (ЕИП), 

- еден примерок со назнака �оригинал� на англиски 
јазик (KfW). 

7.2. Секој од документите треба да биде поднесен 
до ЕИП и KfW. 
Понудите треба да бидат поднесени на адресите на-

ведени во точка 7.3. во запечатен плик, во кој ќе бидат 
два затворени и запечатени плика. На надворешниот 
плик, во горниот лев агол треба да стои �не отворај�. 
Надворешниот плик не треба да содржи никаква 

друга ознака која го открива идентитетот на понудува-
чот. 
Во понудата испратена до ЕИП првиот внатрешен 

плик треба да носи ознака �технички предлог� и треба 
да содржи: 
а) Две �оригинални� верзии на �техничкиот пред-

лог� (една на македонски и една на англиски јазик. 
б) Една �копија� од �техничкиот предлог� на маке-

донски јазик.  
в) Документите како што се наведени во поглавјата 

4 и 5 од овој оглас. 
Вториот внатрешен плик треба да носи ознака �фи-

нансиски предлог� и треба да содржи: 
а) Две �оригинални� верзии на �финансискиот 

предлог� (една на македонски и една на англиски јазик. 
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б) Една �копија� од �финансискиот предлог� на ма-

кедонски јазик. 
Во понудата која треба да биде испратена до KfW 

првиот внатрешен плик треба да носи ознака �технич-
ки предлог� и треба да содржи: 
а) Една верзија на �оригиналот� од �техничкиот 

предлог� на англиски јазик. 
б) Документите назначени во поглавјата 4 и 5 од 

овој оглас. 
Вториот внатрешен плик од понудата која треба да 

се испрати до KfW треба да носи ознака �финансиски 
предлог� и треба да содржи: 
а) Една верзија на �оригиналот� на �финансискиот 

предлог� на англиски јазик. 
Само техничките предлози ќе бидат отворени на де-

нот на отворањето. Финансиските предлози ќе останат 
запечатени се додека не биде завршено оценувањето на 
техничките предлози. 

7.3. Понудите кои треба да се достават до ЕИП тре-
ба да бидат доставени по пошта или на рака на следна-
ва адреса: Директор на Единицата за имплементација 
на проектот, Програма за наводнување на јужната до-
лина на Вардар, ул. �Јосиф Јосифовски� (барака), 1480, 
Гевгелија. Телефон 034 218-575. Факс 034 218-576. 
Понудата за KfW треба да биде испратена на денот 

на поднесувањето на следната адреса: Kreditanstalt fur 
Wideraubau (KfW), Abteilung Lla/4, Attention Dr, Markus 
Stewen, Postfach 11 11 41, 60046 Frankfurt am Main, 
Germany. 

 
8. РОКОВИ 
8.1. Отворениот повик трае до 15.01.2004 година. 
8.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

20.01.2004 година, во 12,00 часот, во просториите на 
Единицата за имплементација на проектот (ЕИП) во 
Гевгелија, ул. �Јосиф Јосифовски� (барака), во присус-
тво на овластените претставници на понудувачите. 

8.3. Отворањето на понудите ќе се изврши согласно 
директивите за набавка при финансиската соработка со 
земјите во развој на KfW. 

8.4. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-
дениот рок и оние понуди кои не се изработени според 
тендерската документација, нема да се разгледуваат. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 11 и член 18 од Законот за јавни 

набавки (�Службен весник на РМ� бр. 2/02 и 24/03), 
Комисијата за јавни набавки на Фондот за осигурување 
на депозити Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК  БР.2 

ЗА НАБАВКА НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1..Набавувач: Фонд за осигурување на депозити 

Скопје, со седиште на ул."Кеј 13 Ноември" кула 3/4 
Скопје. 

1.2. Предмет на набавка: деловен простор со повр-
шина од 280-380м2 во централно градско подрачје. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право 
на учество на сите физички и правни лица на Републи-
ка Македонија. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува согласно 
Законот за јавни набавки. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА  
2.1. Назив и адреса на понудувачот. 
2.2..Адреса, површина и цена на деловниот про-

стор. 
2.3. Рок за вселивост во деловниот простор. 

2.4. Доказ за техничка исправност на деловниот 
простор, согласно стандардите во Република Македо-
нија. 

2.5. Рок и начин на плаќање. 
2.6. Рок на важност на понудата. 
 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА  ДО-

КУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Доказ за сопственост на деловниот простор. 
3.2. Доказ дека деловниот простор не е под хипоте-

ка и во врска со него не се води судски спор. 
3.3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација. 
3.4..Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му 

е изречена мерка на безбедност- забрана за вршење на 
дејност. 

3.5. Потврда за бонитет од Централен регистар. 
3.5. Потврда од УЈП за платени даноци и други јав-

ни давачки. 
3.6. Потврда за платени комуналии. 
 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
4.1. Цена-40 бодови; 
4.2. Локација-25 бодови; 
4.3. Функционалност-15 бодови; 
4.4. Естетски и технички карактеристики-10 бодови; 
4.5. Рок на плаќање-10 бодови. 
 
 5. РОК И НАЧИН ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
5.1. Рок на доставување на понудата: 15 дена од де-

нот на објавувањето на отворениот јавен повик во 
средствата за јавно информирање и во "Службен вес-
ник на Република Македонија�. 

5.2..Рок на важност на понудата: најмалку 60 дена 
од денот на нејзиното отворање. 

5.3. Понудата и другата документација се доставува-
ат во согласност член 55, 56 и 57 од Законот за јавни на-
бавки. Понудувачот заедно со понудата треба да прило-
жи и гаранција во вид на депозит или банкарска гаран-
ција во висина од 5% од вредноста на понудата. Ако га-
ранцијата се прилага во вид на депозит, истиот се упла-
тува на жиро сметката 100000000065035 на Фондот за 
осигурување на депозити Скопје, депонент  во Народна 
банка на Република Македонија. Приложената банкар-
ска гаранција од понудувачот во висина од 5% од вред-
носта на понудата треба да биде со важност од најмалку 
60 дена од денот на отворањето на понудата. 

5.4. Понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
како и оние кај кои цените не се искажани во денари ќе 
се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат. 

5.5. Претставниците на  понудувачите на денот на 
јавното отворање на понудите потребно е на Комисија-
та за јавни набавки да достават  овластување од пону-
дувачот за учество на јавен повик, во согласност со 
член 31 став 2 од Законот за јавни набавки. 

5.6..Целокупната документација треба да биде ори-
гинал или заверени копии верни на оригиналот и не по-
стари од 6 месеци. 

5.7..Понудата и другата документација се доставу-
ваат во просториите на Фондот за осигурување на де-
позити Скопје, со седиште на ул."Кеј 13 Ноември" кула 
3/4 Скопје. 

5.8. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
17.12.2003 година во 12 часот во просториите на Фон-
дот за осигурување на депозити Скопје на ул. "Кеј 13 
Ноември" кула 3/4 Скопје. 

5.9. Дополнителни информации можат да се доби-
јат а тел. 3128-324 или 3128-457. н 

                                      Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 17 од Законот за јавни набавки-

пречистениот текст (�Сл. весник на РМ� бр. 26/98), ЈЗО 
Клинички центар Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 40/2003 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател е ЈЗО Клинички центар Скопје, ул. 

�Водњанска� бр. 17, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди 

за набавка на апарат за сечење и коагулација за отворе-
ни и лапараскопски хируршки операции со пропратен 
потрошен материјал како во тендерската документаци-
ја-2 комада, потребни за Клиниката за дигестивна хи-
рургија и Клиниката за гинекологија и акушерство. 

1.3. Постапката околу набавката се спроведува соглас-
но со одредбите за отворен повик од Законот за јавни на-
бавки (�Сл. весник на РМ� бр. 21/02-пречистен текст). 

1.4. Тендерската документација може да се подигне 
во главната архива на Клиничкиот центар Скопје. 

1.4. Право на учество имаат сите правни лица што 
се регистрирани за ваков вид на набавка. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- цена изразена во денари, со пресметан ДДВ, ф-ко 

КЦС, со сите давачки,  
- документ изјава каде ќе стои дека плаќањето ќе 

биде по испораката со пуштање во функција на апара-
тот на 6 еднакви месечни рати,  

- документ изјава каде ќе стои дека рокот на испо-
рака ќе биде 3 недели од потпишување на договорот, 

- гаранција со наведен гарантен рок, 
- сервис во и вон гарантен рок, 
- да се даде на увид писмена гаранција за конкрет-

ниот предмет на набавка од производителот со рефе-
рентна листа за застапеност на апаратот, 

- сертификат за квалитет според европски стандарди, 
- проспектен материјал, 
- задолжително да ги исполнува условите кои се на-

ведени во тендерската документација, 
-
 
 рок на важност на понудата. 

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Со понудата, понудувачот е должен да ја доста-

ви следната документација: 
- име, адреса, седиште,  
- извод од судската регистрација на понудувачот 

(комплетна, со сите прилози), во согласност со Законот 
за трговски друштва-копија,  

- доказ за финансиска способност (документ за бо-
нитет), согласно член 22 од Законот за јавни набавки и 
Правилникот за содржината на документот за бонитет 
(�Сл. весник на РМ� бр. 32/98 и 55/98), во оригинал 
или заверена копија од страна на нотар, 

- доказ дека врз него не е поведена стечајна постапка 
(во оригинал или заверена копија од страна на нотар), 

- доказ дека врз него не е изречена мерка за безбед-
ност забрана за вршење на дејност, во оригинал или за-
верена копија од страна на нотар), 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, во оригинал 
или копија заверена кај нотар. 
Документите од алинеите 3, 4, 5 и 6 не смеат да би-

дат  од 6 месеци. постари
 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
4.1. Понудата треба да се достави во еден оригина-

лен примерок, заверена и потпишана од страна на одго-
ворно лице. 

4.2. Понудата се доставува согласно член 56 од За-
конот за јавни набавки - пречистен текст. 

4.3. Понудата се доставува на адреса: ЈЗО Клинич-
ки центар Скопје, ул. �Водњанска� бр. 17, преку по-
шта, во архивата на Клиничкиот центар или со преда-
вање на Комисијата на лице место најдоцна до 
19.12.2003 година, во 11 часот. 

4.4. Секој учесник може да достави само една понуда. 

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

5.1. Оцената на понудата ќе се изврши според след-
ните критериуми: 

- квалитет     60 дена, 
- цена    40 бода. 
6. РОКОВИ 
6.1. Отворениот повик трае до 11 часот на ден 

19.12.2003 година. 
6.2. Отворањето на понудите ќе се врши на ден 

19.12.2003 година во 11 часот, во управната зграда на 
Клиничкиот центар. 

6.3. Овластените претставници на понудувачот кои 
сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, 
на Комисијата треба да и предмет писмено овластување 
од понудувачот за нивно учество на јавното отворање. 
Понудите што ќе бидат доставени по истекот на 

утврдениот рок и спротивно на условите од овој повик 
и Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледани. 
И нформации на телефон 3147-639 и 3147-954. 

ЈЗО Клинички центар Скопје 
___________ 

 
Врз основа на член 16 и 35 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002 и 24/03), 
Комисијата за јавни набавки на Општина Кисела Вода, 
обј вува  а

 
ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР.01/03 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУ-
ДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА, БЕЗ ЈАВНО  

ОТВОРАЊЕ)  
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик е Општина Кисела 

Вода-Скопје, ул. "Првомајска" бб. 
2. Предмет на ограничениот јавен повик бр. 01/03 е 

прибирање на документација за претходно утврдување 
на подобност на понудувачите како можни носители на 
изведба на следните видови работи на подрачјето на 
Општина Кисела Вода за 2004 година: 

a) Проектирање сообраќајници, тротоари, пешачки 
патеки, јавни паркиралишта, зелени површини и други 
јавни површини; инфраструктурни системи: водовод-
на, хидрантска, канализациона (атмосферска и фекал-
на, примарна и секундарна мрежа), топлификациона 
мрежа, јавно осветлување, НН електрична мрежа и јав-
ни зелени површини; 
б) Реконструкција, санација и изградба на јавни по-

вршини: сообраќајници, тротоари, јавни паркиралишта, 
пешачки патеки, спортски и детски игралишта,  зелени 
површини и други јавни површини (изработени од 
асфалт, бетон, павер елементи и други материјали); 
в) Реконструкција и изградба инфраструктурни си-

стеми: водоводна, хидрантска, канализациона  (атмо-
сферска и фекална) и топлификациона примарна и се-
кундарна мрежа; 
г) Изградба на јавното осветлување и проектирање, 

реконструкција и изместување на НН-електрична мрежа; 
д) Изградба и реконструкција на јавни зелени повр-

шини;  
ѓ) одржување на јавното осветлување; 
е)набавка на материјали за одржување на јавното 

осветлување; 
ж) изработка на спортски реквизити (кошеви, голо-

ви), детски реквизити (лулашки), урбана опрема (клу-
пи, корпи за отпадоци, заштитни огради); 
з) изработување на урбанистички планови за по-

драчјето на Општина Кисела Вода. 
ѕ) вршење на ревизија на урбанистички планови и 
и) вршење стручен,  квалитативен  и квантитативен 

надзор над изградба на објекти од комуналната  инфра-
структура. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен и право на 
учество имаат правни и физички лица кои вршат соод-
ветна стопанска дејност. 

4. Постапката на повикот се спроведува согласно 
член 33 од Законот за јавни набавки. 
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II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Комисијата за јавни набавки на Општина Кисела 

Вода има потреба од претходно утврдување на подоб-
ност на понудувачите (претквалификација), преку до-
кументација врз основа на која ќе се оцени способно-
ста на понудувачите за извршување на предметот на 
набавката (поз. а; поз.б; поз. в; поз. г; поз.д; поз.ѓ; поз. 
е; поз.ж; поз.з; поз.ѕ и поз.и). 

2. Од утврдените подобни понудувачи ќе се побараат 
дополнителни понуди за извршување на работи предви-
дени со Програмата за уредување на градежно земјиште 
на Општина Кисела Вода, Програма за изградба, рекон-
струкција, одржување и заштита на локалните патишта, 
улиците во населените места, сервисните и станбените 
улици, Програмата за донесување урбанистички плано-
ви и Програмата за јавно осветлување на Општина Кисе-
ла Вода, сите за 2004 година, според динамиката утврде-
на од набавувачот - Општина Кисела Вода. 

3. Понудувачите кои вршат соодветна стопанска 
дејност, односно извршуваат градежни работи, своето 
учество на јавниот повик можат да го пријават врз ос-
нова на оценка дали ги исполнуваат условите утврдени 
со членот 38 од Законот за јавни набавки. 

 
III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Понудувачите со пријавата за понудата ги доста-

вуваат следните документи: 
- документ за техничко-технолошки бонитет: распо-

ложива опрема и други физички капацитети потребни за 
реализација на набавката, досегашно искуство (рефе-
рентна листа) и стручен кадар  за извршување на наба-
вката (квалификација, број и менаџерска способност); 

- документ за економско-финансиски бонитет; 
- потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки; 
- потврда дека нема правосилна пресуда со која е 

изречена мерка за безбедност-забрана за вршење на 
дејноста; 

- документ  за регистрација на претпријатието  за 
вршење на дејноста; 

- потврда од надлежен суд дека не е отворена по-
стапка за стечај или ликвидација; 

- документ за издадено овластување за изработува-
ње на урбанистички планови од Министерството за 
транспорт и врски (лиценца). 

-   документ  за издадено овластување за вршење на 
ревизија на урбанистички  планови. 
Документот за техничко-технолошки бонитет треба 

да се однесува за видот на работата (поз. а; поз.б; поз.в; 
поз.г; поз. д; поз.ѓ; поз. е; поз.ж;) од предметот на наба-
вка за која понудувачите даваат своја понуда. 
Документот за издадено овластување за изработува-

ње на урбанистички планови, се однесува на точка "з". 
Документот за издадено овластување за вршење на ре-

визија на урбанистички планови се однесува на точка "ѕ". 
Понудувачите можат да дадат  понуда за една или 

повеќе позиции од предметот на набавката. 
Потребните документи се поднесуваат заверени кај 

нотар или во оригинал. 
2. Документацијата и другите податоци се доставу-

ваат во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да 
носи ознака "не отворај", бројот на јавниот повик и по-
зицијата за која се дава понуда, истиот не треба да со-
држи никаква ознака со која би можело да се иденти-
фикува понудувачот. 

3. Рок за прием на документацијата изнесува 21 ден 
од денот на објавувањето во средствата за информира-
ње и во "Службен весник на РМ". 

4. Документацијата се доставува до набавувачот: 
Општина Кисела Вода-Скопје,  ул. Првомајска бб. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Документацијата што нема да биде доставена во 

утврдениот рок и која нема да биде изработена според 
барањата содржани во повикот како и несоодветно 
комплетирана, нема да се разгледува. 

2. Дополнителни појаснувања можете да добиете на 
телефон: 2779-069-локал 107, Општина Кисела Вода.  

 Kомисија за јавни набавки 

Согласно член 15, 17 и 18 од  Законот за јавни наба-
вки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02 и 24/03), Коми-
сијата за јавни набавки при ЈП Комунална хигиена Ско-
пје, објавува  

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 03-9851 
ЗА НАБАВКА НА ЧЕТИРИ СПЕЦИЈАЛНИ ВОЗИЛА 

ЗА ПОДИГАЊЕ НА СМЕТ  
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
- Набавувач: ЈП Комунална хигиена Скопје. 
- Предмет на набавка: 
Четири специјални возила за подигање и транспортира-

ње на комунален отпад од пластични канти од 120 литри. 
- Утоварот на комуналниот отпад да биде со меха-

низам за автоматска работа  (Целер) - истоварот на ко-
муналниот отпад да биде со кипање, на мин. висина од 
1,40 м� и со вградени стабилизатори - максимална ши-
рина вклучувајќи ја и надградбата 170 мм, 

- капацитетот на надградбата до 4,4 м3,  
- шасија со две осовини, 
- нето носивост     до 1.500 кг, 
- максимална должина на шасија 
 со надградба    4.500 мм, 
- еуро дизел четирицилиндричен мотор 
со снага до 48 КВ, 
- возилото да биде опремено со соодветна сигнали-

зац ја за комунални возила. и 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Податоци на понудувачот (содржана во Законот за 

јавни набавки) цени на понудата во денари, начин и ус-
лов  на плаќање и рок на испорака. и 

III. ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ПОНУДУВАЧОТ КО-
ЈА ТРЕБА ДА СЕ ДОСТАВИ СО ПОНУДАТА 
Опфатена во член 26 од Законот за јавни набавки, по 

можност оригинал или заверено копие од оригиналот.  
IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
1. Цена на возилото                                        40 бода; 
2. Услови на плаќање                                     40 бода; 
3. Технички карактеристики-квалитети       15 бода; 
4 . Рок на испорака                                             5 бода. 
V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
- Согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни на-

бавки (пречистен текст) во рок од 15 дена од последна-
та објава во средствата за информирање, да ја достават 
комплет бараната документација за учество до Комиси-
јата за јавни набавки при ЈП Комунална хигиена Скоп-
је, ул. �Лазар Личеновски� бб, но најдоцна до денот на 
отворањето на понудите. 

- Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
25.12.2003 година во 12,00 часот во деловните просто-
рии на ЈП Комунална хигиена Скопје, ул. �Лазар Личе-
новски� бб, (барака број 6). 

 
VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Секој понудувач има право да учествува само со ед-

на понуда. Се она што не е наведено во понудата, ќе се 
регулира согласно Законот за јавни набавки, а за тер-
минот на отворање на понудите, понудувачите ќе, би-
дат дополнително известени. 
Дополнителни информации може да се добијат на 

тел. 3118-525 од Комисијата за јавни набавки на ЈП Ко-
мунална хигиена Скопје.  

Комисија за јавни набавки 
___________ 

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни на-
бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02 и 24/03), Ко-
мисијата за јавни набавки на ЈП Комунална хигиена-
Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 03-9852 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на барањето на ЈП Комунална хигие-

на-Скопје, ул. �126� бр. 40. 



28 ноември 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 75 - Стр. 31 
 

2. Предмет на набавката е прибирање понуди за 
контрола односно мониторинг на емисија на отпадни 
гасови од депонија за цврст и комунален отпад �Дрис-
ла� Скопје и  

- мониторинг на емисија на отпадни гасови од печката 
(инценераторот) за спалување на медицински отпад. 

3. Вршењето на контролата на испитувањето, ана-
лизите на излезните гасови, обемот, ќе се усогласат 
согласно стандардите кои важат за ваквиот начин на 
испитување. 

4. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
5. Право на учество имаат сите физички и правни лица, 

регистрирани за ваков вид работа чие седиште е во РМ. 
6 . Набавката не е делива. 
Содржина на понудата:  
- име и адреса на понудувачот,  
- понудата треба да содржи цени, нето и вкупни це-

ни со ДДВ месечно за континуирано вршење на мони-
торингот за двата локалитета (депонија и инценера-
торот) потпишано и заверено од овластено лице, начин 
и рок на плаќање. 
Понудувачот треба да ја достави следната придруж-

на документација:  
- извод од регистрација на дејноста на понудувачот,  
- документ за бонитет од Централен регистар на РМ,  
- потврда од надлежен суд дека над понудувачот не 

е отворен стечај,  
- потврда од надлежен суд дека понудувачот нема 

изречено мерка за забрана за вршење на дејноста, по-
тврда од Управата за јавни приходи за платени даноци 
и придонеси и со други јавни давачки,  

- документите да се доставуваат во оригинал или 
заверени од нотар но не постари од 6 месеци,  

- референтна листа на понудувачот за досега вршен 
мониторинг на отпадни гасови.  
Критериуми за избор на најповолен понудувач 
1. Цена    50 бода;  
2. Начин на плаќање  40 бода;  
3 . Технички квалитет  10 бода. 
Доставување на понудата 
- Понудата да се достави во еден оригинален при-

мерок, односно согласно член 56 од Законот за јавни 
набавки (пречистен текст);  

- Понудата се доставува на адреса ЈП Комунална хи-
гиена Скопје, ул. �Лазар Личеноски� бб или преку архи-
вата на ЈП најдоцна до денот на отворањето на понудите;  

-  Секој учесник може да достави само една понуда. 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
- Отворањето на понудите ќе се изврши на 

17.12.2003 година во 12,00 часот во деловната просто-
рија на ЈП Комунална хигиена, ул. �Лазар Личеновски� 
бб (IV барака). 

- Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок и оние кои не се изготвени според барањето 
на отворениот повик и оние кои ја немаат целокупната 
документација која се бара со овој повик, нема да се 
разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки 
(�Службен весник на РМ� бр. 24/03-пречистен текст), Ко-
мисијата за јавни набавки при општина Радовиш, објавува  

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2003 
ПО ТРЕТ ПАТ  

1. Општи одредби 
1.1. Нарачател: Општина Радовиш со седиште на бул. 

�А.Македонски� бб. 
1.2. Предмет на набавка: Изградба на фекален коле-

ктор на потег Отпад-Радовишка река. 
1.3. Начин на спроведување на постапката за јавна наба-

вка: Јавната набавка се спроведува со отворен повик со јавно 
отворање, согласно член 18 од Законот за јавни набавки. 

1.4. Понудувачи 
Право на учество во јавната набавка има секое заинте-

ресирани домашно и странско правно и физичко лице, кое 
е регистрирано за вршење на дејноста која е предмет на 
набавката. 

1.5. Огласот трае 15 дена од денот на објавувањето. 

2. Содржина на понудата 
2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- Цена на чинење на работите искажани во денари; 
- Рок на извршување на работите; 
- Начин и услови на плаќање; 
- Гаранција; 
- Рок и важност на понудата. 
2.2. Кон понудата понудувачот задолжително треба да 

ја приложи следната придружна документација: 
- Претставување на понудувачот (име, адреса, седи-

ште, овластено лице, телефон и факс); 
- Извод од судската регистрација за вршење на деј-

ност; 
- Документ за издаден бонитет од Централен регистар 

на РМ; 
- Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ли-

квидација; 
- Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност, забрана за вршење на деј-
ност и 

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени да-
ноци, придонеси и други јавни давачки. 

Документите од алинеја 3, 4, 5 и 6 треба да бидат до-
ставени во оригинал или копија заверена од нотар и не 
смеат да бидат постари од шест месеци. 

2.3. Кон понудата, понудувачот задолжително треба да 
ја приложи следната дополнителна документација: 

- Референтна листа на досега реализирани работи за 
последните 3 (три) години со назначување на вкупната 
вредност на работите и инвеститорите; 

 - Список со опис на кадровска екипираност (име, пре-
зиме и степен на стручна подготовка) како и доказ за нив-
ната стручност (дипломи, сертификати и сл.); 

- Список со техничка опрема и градежна механизација. 
2.4. Странско правно или физичко лице, кое се јавува 

како понудувач, доставува ревизорски извештај од стран-
ска реномирана ревизорска институција, регистрирана за 
вршење ревизија. Ревизорскиот извештај содржи подато-
ци за вкупното економско работење на странскиот пону-
дувач во последните три години, согласно член 24 од За-
конот за јавни набавки. 

2.5. Понудувачот треба да достави рекламен, проспе-
ктен и друг вид на презентациски материјал, доколку рас-
полага со него.  

3. Критериум за избор 
Критериуми за најповолен понудувач се: 
- цена    55 бода, 
- рок на завршување на работите 10 бода, 
- начин и услови на плаќање  10 бода, 
- референтна листа на досега  
   реализирани работи   10 бода, 
- кадровска и техничка опременост 10 бода, 
-  гарантен рок      5 бода. 
4. Тендерска документација 
4.1. Комплетната содржина на понудата е дефинирана 

во тендерската документација. 
4.2. Понудувачите кои веќе имаат подигнато тендерска 

документација (по претходно барање на Отворениот повик), 
можат со истата повторно да дадат понуда без нова уплата. 

4.3. Тендерската документација може да се подигне во 
просториите на набавувачот (Општина Радовиш) секој ра-
ботен ден од 8,00 до 16,00 часот. 

4.4. За тендерската документација се плаќа надомест од 
1.000,00 денари на жиро сметка број 210051460970179, депо-
нент Тутунска банка а.д. Скопје експозитура Радовиш, со наз-
нака за кој јавен повик е уплатата. Учесниците во поништени-
от отворен повик не ја плаќаат тендерската документација.  

5. Начин и рок на доставување на понудата 
5.1. Понудите да се достават во согласност со членови-

те 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки и тоа во еден 
оригинален примерок потпишан и заверен од страна на 
одговорното лице. 

5.2. Понудата и другата документација се доставуваат 
во затворен коверт. На предната страна на ковертот, во 
горниот лев агол треба да стои ознаката �не отворај� и 
бројот на отворениот повик. Во средината на ковертот да 
биде назначена точната адреса на набавувачот. На ковер-
тот не смее да стои никаква друга ознака врз основа на ко-
ја може да се идентификува понудувачот. Затворениот ко-
верт треба да содржи уште два затворени, запечатени ко-
верта од кои едниот, внатрешен коверт ја содржи понуда-
та со финансиска документација и носи ознака �понуда�, а 
другиот, внатрешен коверт ја содржи придружната и до-
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2. Малопродажната цена на пурите за пакување од 
5 парчиња се утврдува како следува: 

полнителната документација и носи ознака �документаци-
ја� и точната адреса на понудувачот. Комплетната понуда 
треба да биде без прецртани, подвлечени или избришани 
зборови, а во краен случај одредени корекции треба да би-
дат парафирани од овластено лице. Секој понудувач може 
да учествува само со една понуда. 

Вид на пури   Малопродажна цена 
J. CORTES PANATELLA   1.000,00 
J. CORTES CORONA   1.000,00 
J. CORTES LONSDALES   1.000,00 
J. CORTES ROBUSTO   1.000,00 5.3. Рокот на доставување на понудите треба до денот 

и часот на јавното отворање на понудите. J. CORTES GIGANTES   1.000,00 
3. Малопродажната цена на пурите за пакување од 

10 парчиња се утврдува како следува: Отворањето на понудите ќе се изврши јавно во простори-
ите на општина Радовиш на 22.12.2003 година во 11 часот во 
просториите на општина Радовиш. Вид на пури   Малопродажна цена 

PETERSON CORONA   3.000,00 
5.4. Понудите можат да се достават и преку пошта на 

адреса бул. �А.Македонски� бб, 2420 Радовиш. 
PETERSON TORO   3.000,00 
PETERSON ROBUSTO   3.000,00  PETERSON CHURCHILL   3.000,00 6. Завршни одредби 4. Малопродажната цена на пурите за пакување од 

75 парчиња се утврдува како следува: 6.1. Понудите кои нема да бидат доставени во наведе-
ниот рок, како и понудите кои не се изработени според ос-
новите и ова барање и Законот за јавни набавки, како и 
оние понуди кои ја немаат целокупната документација ко-
ја с  бара, нема да се разгледуваат. 

Вид на пури   Малопродажна цена 
HENRY CLAY SPECIAL RESERVE 30.000,00 
5 . Оваа одлука ќе се применува од 27.11.2003 година. 

е              Овластено лице, Комисија за јавни набавки       Јасминка Стојковска, с.р. _ ______________________________________________  
Врз основа на член 11 од Законот за акцизи (�Сл. вес-

ник на РМ� бр. 78/93, 70/94, 14/95, 42/95, 71/96 и 25/2000), 
управителот на Трговското друштво за промет на стоки и 
услуги �Европрогрес трејд� Милорад увоз-извоз ДООЕЛ 
Скопје, на ден 25.11.2003 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА 

НА ЦИГАРИЛОСИТЕ ОД УВОЗ  
1. Малопродажната цена на цигарилосите за паку-

вање од 5 парчиња се утврдува како следува: 
Вид на цигарилоси  Малопродажна цена 
1. Backwoods wild rum   200,00 
2. Backwoods sweet aromatic  200,00 
3. Backwood honey    200,00 
4. Jewels sweet   150,00 
5. Jewels black gold   150,00 
6 . Jewels vanilla   150,00 
2 . Оваа одлука ќе се применува од 25.11.2003 година. 

             Овластено лице, 
   Јасминка Стојковска, с.р. 

___________ 
 
Врз основа на член 11 од Законот за акцизи (�Служ-

бен весник на РМ� бр. 78/93, 70/94, 14/95, 42/95, 71/96 
и 25/2000), управителот на Трговското друштво за про-
мет на стоки и услуги �Европрогрес трејд� Милорад 
уво -извоз ДООЕЛ Скопје, на 27.11.2003 година, донесе з 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА  МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА 

НА ПУРИТЕ ОД УВОЗ  
1. Малопродажната цена на пурите за пакување од 

25 парчиња се утврдува како следува: 
Вид на пури   Малопродажна цена 
SANTA DAMIANA-CORONA  7.500,00 
SANTA DAMIANA-PETIT CORONA 7.500,00 
SANTA DAMIANA-ROBUSTO  8.750,00 
SANTA DAMIANA-TORPEDO  8.750,00 
S ANTA DAMIANA-CHURCHILL  8.750,00 
DON DIEGO-CORONA No 3  7.500,00 
DON DIEGO-PETIT CORONA No 4 7.500,00 
DON DIEGO-GRANDE   8.750,00 
DON DIEGO-ROBUSTO   8.750,00 
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DON DIEGO-CORONA BRAVA EMS 8.750,00 
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TE AMO CL. CHURCHILL  7.500,00 
TE AMO CL. RELAXATION  7.500,00 
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