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

Понеделник, 25 февруари 2002 
Скопје 

Број 15            Год. LVIII 

Аконтацијата за 2002 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 120
денари.Жиро сметка 300000000188798

 
192. 

Врз основа на член 84, алинеја 7 од Уставот на Репуб-
лика Македонија и амандман XII, точка 2 на Уставот на 
Република Македонија, а во согласност со член 3, став 1 
од З конот за Агенцијата за разузнавање, донесувам а 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИ-

ЈАТА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ  
I 

Драги Гроздановски, се разрешува од функцијата дирек-
тор  Агенцијата за разузнавање по негово барање.  на 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување-

то, а ќе се објави во "Службен весник на Република Маке-
дон ". ија 
             Бр. 07-191                 Претседател 
25 февруари 2002 година      на Република Македонија, 
               Скопје          Борис Трајковски, с.р. 

___________ 
193. 

Врз основа на член 84, алинеја 7 од Уставот на Репуб-
лика Македонија и амандман XII, точка 2 на Уставот на 
Република Македонија, а во согласност со член 3, став 1 
од З конот за Агенцијата за разузнавање, донесувам а 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 

РАЗУЗНАВАЊЕ  
I 

Доста Димовска, се именува за директор на Агенција-
та з разузнавање. а  

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување-

то, а ќе се објави во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

   
             Бр. 07-192                 Претседател 
25 февруари 2002 година      на Република Македонија, 
               Скопје          Борис Трајковски, с.р. 

___________ 
194. 

Врз основа на член 11, а во врска со член 4 став 1 и 
член 19 став 2 од Законот за јавните претпријатија 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 5 февруари 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ОС-
НОВАЊЕ ДРУШТВА СО ОГРАНИЧЕНА 

ОДГОВОРНОСТ  
1. Владата на Република Македонија дава согласност 

на Одлуката за основање на друштва со ограничена одго-
ворност бр. 0307-45/1 од 11.02.2002 година, донесена од 
Управниот одбор на Јавното претпријатие за просторни и 
урбанистички планови, на седницата одржана на 
23.01.2002 година. 

 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
дон ". ија 

     Бр. 23-584/2              Претседател на Владата 
5 февруари 2002 година        на Република Македонија, 

         Скопје                         Љубчо Георгиевски, с.р. 

195. 
Врз основа на член 3, став 1 од Законот за јавните прет-

пријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
38/96 и 9/97), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 19.02.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВО-
ДОСТОПАНИСУВАЊЕ СО ХИДРОСИСТЕМОТ 

"ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО" - СТАР ДОЈРАН  
Член 1 

Се основа Јавно претпријатие за водостопанисување 
со Хидросистемот "Дојранско Езеро"-Стар Дојран. 

Скратен назив на претпријатието гласи: ЈПВ ХС "Дој-
ранско Езеро"-Стар Дојран. 

Седиштето на ЈПВ ХС "Дојранско Езеро" е во Стар 
Дојран.  

Член 2 
ЈПВ ХС "Дојранско Езеро"-Стар Дојран ќе ги врши 

следните дејности: 
01.41/1 Искористување на водите за земјоделството; 
41.0 Собирање, пречистување и дистрибуција на вода 

за пиење и прехранбена вода; 
45.24 Изградба на хидроградежни објекти; 
74.20/2 Проектирање; 
74 .20/3 Инженеринг. 

Член 3 
Средствата за основање на ЈПВ ХС "Дојранско Езеро"-

Ста Дојран ги обезбедува основачот. р  
Член 4 

Органи на ЈПВ ХС "Дојранско Езеро"-Стар Дојран се: 
Управен одбор, Одбор за контрола на материјално-финан-
сиско работење и директор. 

Надлежностите, бројот, составот, организацијата и ра-
ботата на органите на ЈПВ ХС "Дојранско Езеро"-Стар 
Дојран, како и други работи од нивна надлежност ќе се 
уре т со Статутот. да 

Член 5 
За директор на ЈПВ ХС "Дојранско Езеро"-Стар Дој-

ран е именува Дончовски Филип.  с 
Член 6 

Именувањето на членовите на Управниот одбор, Одбо-
рот за контрола на материјално-финансиско работење и до-
несување на Статутот ќе се изврши во рок од 30 дена од де-
нот а влегувањето во сила на оваа одлука.  н 

Член 7 
ЈПВ ХС "Дојранско Езеро"-Стар Дојран ќе се регис-

трира во трговскиот регистар во рок од 40 дена од денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука.  

Член 8 
Работите околу почетокот со работа на ЈПВ ХС "Дој-

ранско Езеро"-Стар Дојран ќе ги координираат заеднички 
Министерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство и Министерството за животна средина и простор-
но планирање. 

 
Член 9 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

 
     Бр. 23-707/1                    Претседател на Владата 

19 февруари 2002 година      на Република Македонија, 
         Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 
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196. 
Врз основа на член 7, став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2002 година 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 106/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 
19 февр ари 2002 година, донесе у 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВА НА ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН  

СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА  
Во Буџетот на Република Македонија за 2002 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 106/2001) 

на сметката 637 се вршат следните измени на распоредот на с едства во посебниот дел. р 
Член 1 

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2002 година кај сметката 637 се вршат:  
. Намалување кај следните корисници, програми и потставки: А 

Раздел Буџетски 
корисник Програма Потставка Опис на 

потставката Буџет 2002 Пренамена Износ на 
пренамена 

04002 
Служба за опш-
ти и заеднички 
работи 

12-  
Основни  
стоки 401112 

Основни плати-
работници 

39.679.000 6.658.000 33.021.000 

   401119 
Плати-ноќна 
смена 924.000 231.000 693.000 

   401216 
Надоместок за 
превоз 5.287.000 921.000 4.366.000 

   401217 
Надоместок за 
храна 13.510.000 2.670.000 10.840.000 

   402111 
Основен при-
донес ПИО 15.472.000 2.470.000 13.002.000 

   402113 
Други придоне-
си ПИО 2.160.000 162.000 1.998.000 

   402211 
Основен при-
донес за здрав-
ство  

6.714.000 1.072.000 5.642.000 

   402212 
Основен при-
донес за проф. 
заболување 

509.000 58.000 451.000 

   402311 
Основен при-
донес за врабо-
тување 

1.168.000 186.000 982.000 

   402411 
Основен при-
донес за водос-
набдување 

142.000 23.000 119.000 

   402511 
Персонален да-
нок од плати 6.548.000 735.000 5.813.000 

   424111 
Канцелариски 
материјали 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.800.000 1.224.000 5.576.000 

   424711 
Средства за 
одржување на 
хигиена 

2.300.000 414.000 1.886.000 

   424712 
Ситен инвен-
тар, алат и др. 
материјали 

180.000 32.000 148.000 

   425215 
Сервисирање 
на опрема 3.000.000 540.000 2.460.000 

   425218 
Други услуги 
за одржување 1.000.000 180.000 820.000 

  
14-  
Угостителство 401112 

Основни плати-
работници 7.338.000 824.000 6.514.000 

   401216 
Надоместок за 
превоз 921.000 99.000 822.000 

   401217 
Надоместок за 
храна 2.353.000 253.000 2.100.000 

   402111 
Основен при-
донес ПИО 3.453.000 295.000 3.158.000 

   402113 
Други придоне-
си ПИО 24.000 6.000 18.000 

   402211 
Основен при-
донес за здрав-
ство  

1.499.000 128.000 1.371.000 

   402212 
Основен при-
донес за проф. 
заболување 

103.000 7.000 96.000 

   402311 
Основен при-
донес за врабо-
тување 

261.000 23.000 238.000 

   402411 
Основен при-
донес за водос-
набдување 

50.000 3.000 47.000 

   402511 
Персонален да-
нок од плати 1.462.000 124.000 1.338.000 
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   424111 
Канцелариски 
материјали 1.200.000 144.000 1.056.000 

   424711 
Средства за 
одржување на 
хигиена 

1.800.000 216.000 1.584.000 

   424712 
Ситен инвен-
тар, алат и др. 
материјали 

300.000 36.000 264.000 

   425215 
Сервисирање 
на опрема 3.000.000 360.000 2.640.000 

    ВКУПНО 129.157.000 20.094.000 109.063.000  
Б.  Зголемувања кај следните корисници, програми и потставки: 

здел Буџетски 
корисник Програма Потставка Опис на 

потставката Буџет 2002 Пренамена Износ на 
пренамена 

002 
Служба за оп-
шти и заеднич-
ки работи 

12- 
Основни  
стоки 426414 

Други договор-
ни услуги 

100.000 19.834.000 19.934.000 

  
14-Угости-
телство 427117 Репрезентација 0 260.000 260.000 

    ВКУПНО 100.000 20.094.000 20.194.000  
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во "Службен весник на Република Ма-
они  ја". 
    Бр. 23-849/1                                      Претседател на Владата 
евруари 2002 година                                    на Република Македонија, 

        Скопје                       Љубчо Георгиевски, с.р. 
_____________________ 

 
 

 
 

               
  

  
  

                
  

  
  

         . 

Врз основа на член 14 од Законот за радиодифузната 
ост ("Сл. весник на Р. Македонија" бр. 20/97), член 3 
аконот за концесија ("Сл. весник на Р. Македонија" 

42/93) и член 34 и 61 од Законот за телекомуникации 
. весник на Р. Македонија" бр. 33/96, 17/98 и 28/2000), 
дата на Република Македонија, на предлог на Советот 
адиодифузија, на седницата одржана на 22 јануари 
година, донесе 

Концесијата се доделува за време од седум (7) години, 
а висината на надоместокот за концесија изнесува 20.710 
ЕУР годишно. 

1.2. Една концесија за телевизија во IV/V фреквентен 
опсег (470 - 860) МХз. 

Концесијата се доделува за време од десет (10) години, 
а висината на надоместокот за концесија изнесува 41.420 
ЕУР годишно. 2  1.3. Годишниот износ на надоместокот за концесија за 
национално ниво се намалува за 510 ЕУР (за радио) и 
1.020 ЕУР (за телевизија) за секој предавател / репетитор 
кој обезбедува покривање со радио и телевизиски сигнал 
над 70% од населението (за радио над 10 предаватели / ре-
петитори, а за телевизија над 15) и што е со моќност не 
помала од 10 Њ. Намалувањето на износот на надоместо-
кот по овој основ не може да изнесува повеќе од 50%. 

О Д Л У К А 
РАСПИШУВАЊЕ КОНКУРС (IV) ЗА ДОДЕЛУВА-
Е КОНЦЕСИИ ЗА ВРШЕЊЕ РАДИОДИФУЗНА 

ДЕЈНОСТ  
I. Се распишува конкурс за доделување концесии за 
ење радиодифузна дејност за следниве радиодифузни 
ги и под следниве услови: 2. На локално ниво: 

1. На територијата на Република Македонија: 2.1. Дваесет и три концесии за радио во фреквентен опсег 
87,5 - 108 МХз за следните подрачја и под следните усло-
ви: 

1.1. Една концесија за радио во фреквентен опсег 87,5 
8 МХз. 
Распределување на надоместокот за 
концесија на: 

Ред. бр. Подрачје Бр. на 
концесии 

Висина на надоместокот 
за концесија во ЕУР 
годишно (за една 
концесија) 

дел од 
надоместокот 
како приход на 
Републиката 

надоместок за 
користење на 
радиофреквенции 
како приход на 
Управата за 
телекомуникации

1 Скопје 1 4.830 ЕУР 1.980 ЕУР 2.850 ЕУР
2 Скопје (тајм 

шеринг) 
1 2.420 ЕУР 992 ЕУР 1.428 ЕУР

3 Гостивар 3 2.070 ЕУР 849 ЕУР 1.221 ЕУР
4 Кичево 1 1.380 ЕУР 566 ЕУР 814 ЕУР
5 Струга 1 2.070 ЕУР 849 ЕУР 1.221 ЕУР
6 Ресен 1 690 ЕУР 283 ЕУР 407 ЕУР
7 Битола 2 3.110 ЕУР 1.275 ЕУР 1.835 ЕУР
8 Крушево 1 520 ЕУР 213 ЕУР 307 ЕУР
9 Велес 1 2.070 ЕУР 849 ЕУР 1.221 ЕУР
10 Кавадарци 1 1.730 ЕУР 710 ЕУР 1.020 ЕУР
11 Валандово 1 520 ЕУР 213 ЕУР 307 ЕУР
12 Гевгелија 1 1.380 ЕУР 566 ЕУР 814 ЕУР
13 Кочани 1 1.380 ЕУР 566 ЕУР 814 ЕУР
14 Штип 1 1.730 ЕУР 710 ЕУР 1.020 ЕУР
15 Радовиш 1 1.040 ЕУР 426 ЕУР 614 ЕУР
16 Делчево 1 520 ЕУР 213 ЕУР 307 ЕУР
17 Свети Николе 1 690 ЕУР 283 ЕУР 407 ЕУР
18 Куманово 1 3.110 ЕУР 1.275 ЕУР 1.835 ЕУР
19 Липково 1 690 ЕУР 283 ЕУР 407 ЕУР
20 Долнени 1 520 ЕУР 213 ЕУР 307 ЕУР
Концесијата се доделува за време од (5) пет години. 
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2.2. Петнаесет концесии за телевизија во IV/В фреквентен опсег (470 - 860 МХз) за следните подрачја и под следните 
лови: 

Распределување на надоместокот за 
концесија на: 

ед. бр. Подрачје Бр. на 
концесии 

Висина на надоместокот 
за концесија во ЕУР 
годишно (за една 
концесија) дел од 

надоместокот 
како приход на 
Републиката 

надоместок за 
користење на 
радиофреквенции 
како приход на 
Управата за 
телекомуникации 

1 Скопје 1 9.660 ЕУР 3.961 ЕУР 5.699 ЕУР
2 Скопје (тајм 

шеринг-12 часа) 
1 4.830 ЕУР (за 12-

часовно користење на 
фреквенција)

1.980 ЕУР 2.850 ЕУР

3 Скопје (тајм 
шеринг-8 часа) 

3 3.220 ЕУР (за 8-часовно 
користење на 
фреквенција)

1.320 ЕУР 1.900 ЕУР

4 Тетово 1 6.210 ЕУР 2.546 ЕУР 3.664 ЕУР
5 Гостивар 1 4.140 ЕУР 1.697 ЕУР 2.443 ЕУР
6 Кичево 1 2.760 ЕУР 1.132 ЕУР 1.628 ЕУР
7 Дебар 2 2.760 ЕУР 1.132 ЕУР 1.628 ЕУР
8 Струга 1 4.140 ЕУР 1.697 ЕУР 2.443 ЕУР
9 Велес 1 4.140 ЕУР 1.697 ЕУР 2.443 ЕУР
10 Кочани 1 2.760 ЕУР 1.132 ЕУР 1.628 ЕУР
11 Штип 1 3.450 ЕУР 1.415 ЕУР 2.035 ЕУР
12 Прилеп 1 4.140 ЕУР 1.697 ЕУР 2.443 ЕУР
Концесијата се доделува за време од 7 (седум) години. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 За тендерската документација се плаќа надоместок во 
износ од 5.000,00 денари на жиро сметка на Советот за ра-
диодифузија бр. 300000000618023, ЕДБ 4030997339003 
депонент на Комерцијална банка АД Скопје. 

II. Годишниот надоместок за концесијата се плаќа во 
кот на годината на шест (6) рати од кои првата рата из-
сува 50% од надоместокот, а остатокот од надоместокот 
 5 (пет) еднакви рати, во годината за која се однесува 
доместокот. IV. Право на учество на конкурсот има секое правно и 

физичко лице кое ги исполнува условите од конкурсот и 
тендерската документација. Првата рата од надоместокот од став 1 на оваа точка 

нцесионерот е должен да ја плати во рок од 60 дена од де-
т на потпишувањето на договорот за концесија, а наред-
те 5 (пет) рати, на секои два месеци, најдоцна на денот 
га е платена претходната рата. 

V. Пријавата за учество на конкурсот се поднесува во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на конкурсот на 
начин, форма и со содржина предвидени со тендерската 
документација. III. Општите, посебните, програмските и техничките 

лови за доделување концесија за вршење радиодифузна 
јност поблиску се определуваат со тендерската доку-
нтација. 

VI. Одлуката да се објави во "Службен весник на Ре-
пуб ка Македонија" и во други јавни гласила. ли 

   Бр. 23-152/1              Претседател на Владата 
22 јануари 2002 година          на Република Македонија, Тендерската документација може да се подигне во Со-

тот за радиодифузија, ул. "Илинденска" број 9 - Скопје.         Скопје                          Љубчо Георгиевски, с.р. 
  

  
8.  

Точка Координата Х Координата Ѕ П (км2) 
Т-1 4.532.500,00 7.541.500,00 1,0 
Т-2 4.533.500,00 7.541.500,00  
Т-3 4.533.500,00 7.542.500,00  
Т-4 4.532.500,00 7.542.500,00  

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за концесии 
лужбен весник на Република Македонија" бр. 42/93 и 

/99) и член 86, став 2 од Законот за минералните сурови-
 ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99), 
адата на Република Македонија, на седницата одржана 
 1  февруари 2002 година, донесе 9    Површината на просторот на концесијата од точка 1, 

став 1 на оваа одлука изнесува Р=1,0 км2. О Д Л У К А 
 ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛ-
 ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛ-
 СУРОВИНА - МИНЕРАЛНА ВОДА И ГАС СО2 
 ДРУШТВОТО ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ, ПРОЕКТИРА-
Е, МОНТАЖА, ПРОИЗВОДСТВО И  ТРГОВИЈА 
ОДИНГ" ДИМИТАР ДООЕЛ, НА  

 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на 

оваа одлука е одредена со Договорот за концесија за де-
тални геолошки истражувања. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија, од 
точка 1 на оваа одлука е определена во Договорот за кон-
цесија, согласно Одлуката за определување на критериуми 
за висината на надоместокот за концесии за вршење де-
тални геолошки истражувања и експлоатација на минерал-
ни суровини ("Службен весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99). 

ЛОКАЛНОСТА "КАУРБА", БИТОЛСКО    
1. На Друштвото за инжењеринг, проектирање, монта-

, производство и трговија "КОДИНГ" ДООЕЛ - Скопје, 
 дава концесија за вршење на детални геолошки истра-
вања на минералната суровина - минерална вода и гас 
О2) на локалноста "Каурба", во атарот на општина Бито-
, со површина на простор дефиниран со точки поврзани 
ѓусебно со прави линии, а точките одредени со коорди-
ти, како што е дадено во табелава, и тоа: 

 
4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 

надоместокот е определен во Договорот за концесијата. 
5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 

потпишувањето на Договорот за концесијата. 
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6. Во име на Владата на Република Македонија, Дого-
ворот за концесија ќе го потпише министерот за економи-
ја. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

 
     Бр. 23-688/1              Претседател на Владата 

19 февруари 2002 година        на Република Македонија, 
        Скопје                          Љубчо Георгиевски, с.р. 

 
___________ 

199. 
Врз основа на член 31 од Законот за научно-истражу-

вачката дејност ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 13/96), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 19 февруари 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 
ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА 

ЈАВНАТА НАУЧНА УСТАНОВА - 
ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН - ПРИЛЕП 

 
1. Се дава согласност на одредбите на Статутарната 

одлука за дополнување на Статутот на Јавната научна ус-
танова - Институт за тутун - Прилеп, што ја донесе Сове-
тот на Јавната научна установа на седницата одржана на 
28.01.2002 година.  

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
дон ". ија 

     Бр. 23-6152/5              Претседател на Владата 
19 февруари 2002 година      на Република Македонија, 

         Скопје                          Љубчо Георгиевски, с.р. 
 

___________ 
200. 

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 
36/98, 86/99, 25/2000), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 19 февруари 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ 
А СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА Д  

1. Со ова решение се определуваат предметите кои мо-
же да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Ми-
нистерството за здравство и тоа: 

  
Тарифен 
број 

Тарифна оз-
нака Именување Количина 

1 2 3 4 
8703  Патнички автомо-

били и други мо-
торни возила глав-
но конструирани 
за превоз на лица 
(освен возилата од 
тар. број 8702), 
вклучувајќи и мо-
торни возила за 
комбиниран пре-
воз на лица и сто-
ки (од типот "кара-
ван", "комби" итн.) 
и автомобили за 
трки: 

 

 8703 22 --Со зафатнина на 
цилиндрите над 
1000 см3 до 1500 
см3: 

 

 8703 22 90 00 ---Употребувани  
  а) Патничко мо-

торно возило 
ГОЛФ, број на ша-
сија ЊВЊЗХ-
БО10867. 1 парче 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија".  

      Бр. 23-804/1              Претседател на Владата 
19 февруари 2002 година      на Република Македонија, 

          Скопје                        Љубчо Георгиевски, с.р. 
 

___________ 
201. 

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 
36/98, 86/99, 25/2000), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 19 февруари 2002 година, донесе   

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ 

А СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА Д   
1. Со ова решение се определуваат предметите кои мо-

же да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Ми-
нистерството за здравство и тоа: 

 
Тарифен 
број 

Тарифна оз-
нака Именување Количина 

1 2 3 4 
8703  Патнички автомо-

били и други мо-
торни возила глав-
но конструирани 
за превоз на лица 
(освен возилата од 
тар. број 8702), 
вклучувајќи и мо-
торни возила за 
комбиниран пре-
воз на лица и сто-
ки (од типот "кара-
ван", "комби" итн.) 
и автомобили за 
трки: 

 

 8703 22 --Со зафатнина на 
цилиндрите над 
1000 см3 до 1500 
см3: 

 

 8703 22 90 00 ---Употребувани  
  а) Опел Кадет 1,4 

ХЗ-У, број на ша-
сија 
ЊОЛ00033М5275996 1 парче 

  б) Патничко мо-
торно возило ФИ-
ЈАТ 146, ПИК АП 
број на шасија 
ЗФА146000080287
33 1 парче 

 8703 32 --Со зафатнина на 
цилиндрите над 
1500 см3 до 2500 
см3: 

 

 8703 32 90 10 ----Со зафатнина 
на цилиндрите над 
1500 см3 до 2000 
см3 

 

  а) Патничко мо-
торно возило ПЕ-
УГЕОТ 405 ДИ-
ЗЕЛ број на шаси-
ја 
ВФ31ВД270025500 1 парче 

  б) Патничко мо-
торно возило 
ЊОЛКСВАГЕН 
ГОЛФ 2Д број на 
шасија 
ЊВЊЗЗЗ19ЗХЊ12
2426. 1 парче  

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија".   

      Бр. 23-805/1              Претседател на Владата 
19 февруари 2002 година      на Република Македонија, 

          Скопје                        Љубчо Георгиевски, с.р. 
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202. 

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за спречување 
на перење пари ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр.70/2001), министерот за финансии, донесува  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВИДОТ НА ИНФОРМАЦИИТЕ И ДОКУМЕНТИТЕ 
КОИ СЕ ДОСТАВУВААТ ДО ДИРЕКЦИЈАТА ЗА 

СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ  
I.ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат информациите и 
документите кои субјектите согласно Законот за спречува-
ње на перење пари ги доставуваат задолжително, а кои по 
барање на Дирекцијата за спречување на перење пари.  

 
II.ДОСТАВУВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИ И 

ДОКУМЕНТИ 
 

1.Задолжително доставување 
 

Член 2 
Субјектите задолжително ги доставуваат до Дирекци-

јата податоците и информациите собрани во врска со: 
 
- трансакции за кои постои сомневање дека со нив мо-

же да се врши или е  извршено перење пари, како и за 
трансакции со пари за кои постои сомневање дека потек-
нуваат од криминална активност;  

- трансакции кои се спроведуваат во невообичаени 
околности или кога  постои сомневање дека навидум нема 
економска или правна оправданост; 

- готовински трансакции во вредност над 20.000 ЕВ-
РА, во денарска противвредност  на денот на вршењето на 
истата, без оглед на валутата во која е направена  или из-
разена;   

- поврзани готовински трансакции кои заедно ја над-
минуваат  вредноста од 20.000 ЕВРА, во денарска против-
вредност на денот на вршењето на трансакцијата;   

- трансакции вклучувајќи ги и оние чија вредност е по-
мала од 20.000 ЕВРА во денарска противвредност на де-
нот на вршење на трансакцијата, доколку  постои основа 
за сомневање за перење  пари;  

- со внесување и изнесување на  готови пари преку ца-
ринската линија на Република Македонија, кое го надми-
нува со закон дозволениот максимум;  

- со внесување на готови пари преку царинската линија 
на Република Македонија, над 10.000 ЕВРА, доколку пос-
тои сомневање во намерата за внесување;  

- размена на валута која вклучува сума поголема од 
20.000 ЕВРА во денарска противвредност и  

- размена на чипови или вредносни жетони или пари 
во вредност поголема од 20.000 ЕВРА. 

 
2.Доставување на информации и документи 

на барање на ирекцијата  Д 
Член 3 

Дирекцијата може да побара доставување и на допол-
нителни податоци,  информации или документи кога: 

 
- доставените податоци, информации или документи 

се недоволни;  
 
- постои основано сомневање дека е сторено кривично 

дело перење пари; 
 
 - се работи за сомнителна трансакција или за  посебно 

следење на таква трансакција; 
 
 - постои сомневање дека се работи за трансакција по-

врзана со  приход од криминална активност и  
 -постои сомневање за вистинскиот идентитет на носи-

телот на трансакцијата.  

3.Содржина на информациите и документите 
 

Член 4 
За трансакциите наведени во членот 3 од овој правил-

ник до Дирекцијата,  се доставуваат податоци, информа-
ции или документи од кои може да се утврди: 

 
-идентитетот на лицето кое ја врши трансакцијата 

(правно или физичко лице);  
-идентитетот на носителот на правата (ополномошту-

вач);  
-субјектите кои учествуваат во трансакцијата (домаш-

ни или странски);  
-начинот на вршење на трансакцијата ( плаќање, тран-

сфер, прилив и сл.);  
-крајната дестинација на парите;  
-цел на трансакцијата;  
-видот на сметката преку која се врши трансакцијата 

(денарска или девизна);  
-природата и вредноста на трансакцијата;  
-местото и времето на преминување на царинската ли-

нија при внесување или изнесување на готови пари и     
-местото, времето и видот на размената на валутата.  
Во посебни извештаи се доставуваат потребните пода-

тоци за редовните односно сомнителните  трансакции. 
 

III.ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
   Бр. 18-4795/1    Министер 

20 февруари 2002 година                  за финансии, 
        Скопје           Никола Груевски, с.р. 

 
___________ 

203. 
Врз основа на член 4-г од Законот за буџетите ("Служ-

бен весник на Република Македонија" бр. 79/93, 3/94, 
71/96, 46/00, 11/01 и 93/01), минстерот за финансии, доне-
сува 

 
У П А Т С Т В О 

 
  ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И  ДОПОЛНУВАЊЕ  НА 
УПАТСТВОТО  ЗА  НАЧИНОТ НА ЕВИДЕНТИРАЊЕ И  
РАСПОРЕДУВАЊЕ  НА  АВНИТЕ ПРИХОДИ Ј 
1. Во Упатството за начинот на евидентирање и распо-

редување на јавните приходи ("Службен весник на РМ" 
бр. 100/01), точката 12 се менува и гласи: 

 
"Поврат на погрешно, односно повеќе уплатени јавни 

приходи се врши врз основа на решение на министерот за 
финансии и доказ за извршената уплата, првенствено на 
товар на соодветниот уплатен јавен приход. 

 
По исклучок од став 1 на оваа точка, поврат на даноч-

ни и царински приходи уплатени на трезорската сметка на 
уплатна сметка 840 и 845 се врши врз основа на решение 
на директорот на Управата за јавни приходи, односно ди-
ректорот на Царинската управа и доказ за извршена упла-
та." 

2. Точката 13 се менува и гласи: 
"Поврат на погрешно, односно повеќе уплатени јавни 

приходи по грешка на носителот на платен промет, се вр-
ши врз основа на барање за поврат од носителот на платен 
промет и доказ за извршена уплата. 

За погрешно, односно за повеќе уплатени јавни прихо-
ди по грешка на носителот на платен промет, уплатени на 
трезорската сметка на уплатна сметка 840 за кои е надлеж-
на Управата за јавни приходи, носителот на платниот про-
мет каде е настаната грешката, барањето за поврат и дока-
зот за извршената погрешна уплата, ги поднесува до Уп-
равата за јавни приходи. 
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За погрешно, односно за повеќе уплатени јавни прихо-
ди по грешка на носителот на платен промет, уплатени на 
трезорската сметка на уплатна сметка 845 за кои е надлеж-
на Царинската управа, носителот на платниот промет каде 
е настаната грешка, барањето за поврат и доказот за извр-
шената погрешна уплата, ги поднесува до Царинската уп-
рава." 

3. Во шифрарникот на уплатни сметки, во точка 6 пот-
точка 6.1. се додава нова уплатна сметка под реден број 9, 
која гласи: 

"840-4473-Надомест за царински услуги по наименува-
ње", со врска за приходно конто "715314". 

4. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето 
во " лужбен весник на Република Македонија". С 

   Бр. 13-4607/1                                      Министер, 
7 февруари 2002 година                 Никола Груевски, с.р.  

       Скопје 
___________ 

204. 
Врз основа на член 266 од Законот воздушна пловидба 

("Службен лист на СФРЈ" бр. 45/86, 24/88, 80/89 и 29/90), 
кој согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на 
Уставот на Република Македонија е преземен како репуб-
лички пропис, министерот за транспорт и врски во соглас-
ност со министерот за одбрана, донесе 

 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА ГРАНИЧНИТЕ КОРИДОРИ  
Член 1 

Со оваа наредба се утврдуваат граничните коридори за 
прелетување на воздухоплови преку територијата на Ре-
пуб ка Македонија. ли 

Член 2 
Граничниот коридор над копното во смисла на оваа 

наредба е пресек на проекцијата на оската на утврдениот 
воздушен пат и државната граница и проширениот кон-
тролиран воздушен простор.   

Член 3 
Граничниот коридор е утврден со географски коорди-

нати и кодирана комбинација од пет букви, ако во близина 
не с наоѓа соодветно навигациско средство на земја. е   

Член 4 
Ширината на граничниот коридор изнесува 30 км (16 

нм). 
  

Член 5 
 
Гранични коридори се: 
1. На македонско-југословенската граница: 
 

SARAX 420549N 0205344E 
KOGAT 420645N 0210320E 
XAXAN 420812N 0211937E 
LONTA 420934N 0212350E 
OLOTA 421348N 0213700E 
TUXOV 421758N 0220620E 
RAXAD 421830N 0221434E 
 
2. На македонско-бугарската граница: 
 

VELBA 415800N 0225300E 
 
3. На македонско-грчката граница: 
 

VAROX 405118N 0210719E 
BITLA 405232N 0212129E 
TALAS 410436N 0215500E 
DISOR 411450N 0224530E 
RUGAS 411946N 0224729E 
 
4. На македонско-албанската граница: 
 

MAVAR 414012N 0203148E 
DOBAR 411958N 0202941E 

Член 6 
Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба прес-

танува да важи Наредбата за граничните коридори ("Сл. 
весник на РМ" бр. 2/97). 

 
Член 7 

Оваа наредба влегува во сила со денот на објавување-
то во "Службен весник на Република Македонија". 

 
          Бр. 02-1359 
4 февруари 2002 година 
             Скопје 

 
         Министер                                          Министер 

       за одбрана,                              за транспорт и врски, 
 Владо Поповски, с.р.                    Љупчо Балкоски, с.р. 

___________ 
205. 

Врз основа на член 266 од Законот воздушна пловидба 
("Службен лист на СФРЈ" бр. 45/86, 24/88, 80/89 и 29/90), 
кој согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на 
Уставот на Република Македонија е преземен како репуб-
лички пропис, министерот за транспорт и врски во соглас-
ност со министерот за одбрана, донесе 

 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА ВОЗДУШНИТЕ ПАТИШТА  
Член 1 

Со оваа наредба се утврдуваат воздушните патишта во 
македонскиот воздушен простор и тоа: 

 
ГОРЕН ВОЗДУШЕН ПРОСТОР 

 
Име на воз-
душниот пат Правец на протегање Намена на 

воздушниот пат 
UB 1 KOGAT-PEP-TALAS за домашен и меѓуна-

роден сообраќај 
UW 41 DOBAR-TALAS за домашен и меѓуна-

роден сообраќај 
UW 43 MAVAR-TALAS за домашен и меѓуна-

роден сообраќај 
UW 44 BITLA-PEP за домашен и меѓуна-

роден сообраќај 
UW 49 RAXAD-TALAS за домашен и меѓуна-

роден сообраќај 
UW 300 PEP-LONTA за домашен и меѓуна-

роден сообраќај 
UL 608 DISOR-LONTA за домашен и меѓуна-

роден сообраќај 
UL 616 KOGAT-VAROX за домашен и меѓуна-

роден сообраќај 
UL 617/609 RUGAS-RAXAD за домашен и меѓуна-

роден сообраќај 
UM 749 TALAS-LONTA за домашен и меѓуна-

роден сообраќај 
UM 867 KOGAT-DISOR за домашен и меѓуна-

роден сообраќај 
UZ 43 OLOTA-RUGAS за домашен и меѓуна-

роден сообраќај 
 

ДОЛЕН ВОЗДУШЕН ПРОСТОР 
 
 

Име на воз-
душниот пат Правец на протегање Намена на 

воздушниот пат 
W 301 SARAX-PEP за домашен и меѓуна-

роден сообраќај 
L 616 KOGAT-VAROX за домашен и меѓуна-

роден сообраќај 
B 1 KOGAT-PEP-TALAS за домашен и меѓуна-

роден сообраќај 
M 867  
 

KOGAT-DISOR за домашен и меѓуна-
роден сообраќај 

G 18 DISOR-XAXAN за домашен и меѓуна-
роден сообраќај 

W 300 PEP-LONTA за домашен и меѓуна-
роден сообраќај 

W 44 BITLA-PEP за домашен и меѓуна-
роден сообраќај 

W 31 MAVAR-VELBA за домашен и меѓуна-
роден сообраќај 
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W 41 DOBAR-TALAS за домашен и меѓуна-
роден сообраќај 

W 43 MAVAR-TALAS за домашен и меѓуна-
роден сообраќај 

W 49 RAXAD-TALAS за домашен и меѓуна-
роден сообраќај 

L 608 DISOR-LONTA за домашен и меѓуна-
роден сообраќај 

L 616 KOGAT-VAROX за домашен и меѓуна-
роден сообраќај 

L 617 RUGAS-RAXAD за домашен и меѓуна-
роден сообраќај 

M 749 TALAS-LONTA за домашен и меѓуна-
роден сообраќај 

M 867 KOGAT-DISOR за домашен и меѓуна-
роден сообраќај 

Z 43 OLOTA-RUGAS за домашен и меѓуна-
роден сообраќај 

 
Член 2 

Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба прес-
танува да важи Наредбата за воздушни патишта ("Сл. вес-
ник на РМ" бр. 2/97). 

 
Член 3 

Оваа наредба влегува во сила со денот на објавување-
то во "Службен весник на Република Македонија". 

  
          Бр. 02-1360 
4 февруари 2002 година 
             Скопје 

  
         Министер                                          Министер 

       за одбрана,                              за транспорт и врски, 
 Владо Поповски, с.р.                    Љупчо Балкоски, с.р. 

___________ 
 

И С П Р А В К А  
Во воведот на Одлуката за утврдување на максимална 

брокерска и трансакциона провизија при тргувањето на 
берзата со државните обврзници издадени за исплата на 
депонираните девизни штедни влогови на граѓаните по 
кои е гарант Република Македонија бр. 03-125/1 од 
29.01.2002 година, донесена од Комисијата за хартии од 
вредност, а објавена во "Службен весник на Република 
Македонија" бр. 9 од 7 февруари 2002 година, датата 
"29.02.2002 година " се заменува со датата "29.01.2002 го-
дина". 

 
    Бр. 03-125/2            Комисија за хартии од вредност 

8 февруари 2002 година                   Претседател, 
       Скопје                            Никола Груевски, с.р. 

 _________________________________________________ 
Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, е поднесена туж-
ба од тужителот Воигт Ајтен од Скопје, ул. "Солунска" 
бр. 41, против тужениот Воигт Давид Роланд од СР Гер-
манија, сега со непозната адреса на живеење за развод на 
брак по член 41 од Законот за семејство на РМ - фактички 
прекин на брачната заедница подолго од една година. 
За привремен застапник кој тужениот ќе го застапува 

пред судот со решение П. бр. 2492/2001 од 15.02.2002 го-
дина е одредена Весна Росоклија, адвокат од Скопје, ул. 
"Ѓуро Стругар" бр. 15-а, Скопје. 
Се предупредува тужениот дека привремениот застап-

ник ќе го застапува во постапката по предметот на спорот 
се додека тој или неговиот полномошник не се појави 
пред судот, а до правосилно окончување на постапката. 
Од Основниот суд Скопје I -Скопје, XII. П.бр. 

2492/2001.              (5184) 
 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
 
Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, е покрената пос-

тапка за развод на брак по тужба на тужителката Марија 

Жеваировска од Скопје, против тужениот Валтер Шелдон 
од Англија, со непознато живеалиште, заведена под VI. П. 
бр. 195/2002 година. 
Со решение од страна на Меѓуопштинскиот центар за со-

цијална работа на град Скопје бр. 3020-77 од 06.02.2002 годи-
на, за привремен застапник на тужениот Валтер Шелдон е 
поставен адвокат Љиљана Багеска од Скопје, ул. "Рузвелто-
ва" бр. 46-2-9, кој ќе ги штити неговите интереси до неговото 
појавување пред судот, односно до правосилно завршување 
на постапката. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VI. П.бр. 195/2002. 

             (4636) 
___________  

Со решение на Меѓуопштинскиот центар за социјална 
работа на град Скопје - Скопје бр. 3020-758 од 9.01.2002 
година на тужената Мерита Сулејмани од Скопје, сега со 
непозната адреса на живеење за посебен старател и е пос-
тавен адвокатот Мирче Ристовски од Скопје, ул. "Питу 
Гули" бр. 55. 
Посебниот старател ќе ја застапува тужената во постап-

ката по П. бр. 2130/01 и ќе ги штити нејзините права и ин-
тереси во текот на постапката до правосилно окончување 
на истата или додека тужената односно, нејзиниот полно-
мошник во текот на постапката се појават пред судот. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, IV. П.бр. 2130/01. 

              (4827) 
___________ 

 
 

По предлог на Ева Мишева од Скопје, пред овој суд се 
води постапка за утврдување на смртта на Радомир Јова-
нов роден 1901 година во Скопје, кој наводно исчезнал 
1941 година. Се повикува Радомир Јованов доколку е жив 
да се јави на судот, а исто така и секој друг што знае за не-
говиот живот да се јави во судот во рок од три месеци од 
објавувањето на огласот. 
Во спротивно, по истекот на тој рок гореименуваниот ќе 

се прогласи за умрен. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, ВПП.бр. 128/01. 

              (5182) 
___________  

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, поднесена е 
тужба на тужителката Хатиџе Линденман од Скопје, ул. 
"Вашингтонска" бр. 36, против тужениот Христијан Лин-
денман од Шопфхајм - Република Германија со непозната 
адреса за развод на брак. 
Се повикува тужениот Христијан Линденман од Шоп-

фхајм Република Германија во рок од 30 дена од објавува-
њето на овој оглас да се јави во овој суд и во истиот рок ја 
достави својата сегашна точна адреса на живеење. Во спро-
тивно, ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги 
застапува неговите интереси до правосилното окончување 
на постапката пред овој суд. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XII. П.бр. 2411/01. 

              (5183) 
___________  

Пред Основниот во Дебар, заведена е парнична постап-
ка по тужбата на тужителката Мирсада Исакоска од Де-
бар, против тужениот Арслан Џафероски од Дебар, пора-
ди развод на брак. 
Со оглед дека тужениот Арслан Џафероски сега живее 

во странство со непозната адреса, се повикува да се јави 
до овој суд во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот, или, пак да ја достави неговата адреса на живее-
ње. Доколку не се јави во определениот рок или не се ог-
ласи свој полномошник, неговите интереси ќе ги застапу-
ва привремен назначен застапник од страна на овој суд, до 
правосилното окончување на постапката. 
Од Основниот суд во Дебар, П.бр. 13/02.           (4902) 

___________ 
 
 

Пред овој суд во тек е постапка по тужбата на тужите-
лот Ласте Трајановски од Скопје,против тужениот Рамиз 
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Шаинов,со непозната адреса на живеење, по основ сопс-
твеност. 

Се повикуваат тужениот Рамиз Шаинов,со непозната 
адреса на живеење во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот, да се јави во Основниот суд Скопје II - Скопје 
или во тој рок да достави своја адреса или престојувалиш-
те или да назначи свој полномошник. 

Доколку тужениот Рамиз Шаинов не се јави во рок од 
30 дена, неговите интереси во постапката ќе ги штити 
привремен застапник поставен од Меѓуопштинскиот цен-
тар за социјални работи на град Скопје, се додека тужени-
от лично или негов полномошник не се појават во судот. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, ЏИЏ. П. бр. 
145/02. 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 

 
Пред Основниот суд во Гостивар заведен е спор за 

развод на брак по тужбата на тужителката Кадиме Месут 
Демири од с. Форино, Гостиварско против тужениот Аб-
дулазис Рефик Демири од с. Топлица, Гостиварско, со не-
позната адреса на живење. 

Се повикуваат тужениот или било кое друго лице во 
рок од 30 дена, да се да се јават на судот и да достават 
точна адреса на тужениот. Доколку во рок од 30 дена не се 
јави тужениот, ниту назначи свој полномошник, судот ќе 
му го постави за привремен застапник адвокатот Агим 
Мислими, од Гостивар, кој во оваа постапка ќе го застапу-
ва тужениот се додека тој или неговиот полномошник не 
се појават пред судот. 

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 587/2001. 
              (5275) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР 

 
Пред Основниот суд во Дебар, заведена е парнична пос-

тапка по тужбата на тужителот Зурије Рамадани од Дебар, 
против тужениот Шефаит Рамадани од с. Скудриње-Рос-
туше, сега со непозната адреса во странство, поради раз-
вод на брак. 
Со оглед дека тужениот Шефаит Рамадани живее во 

странство со непозната адреса, се повикува да се јави во 
овој суд во рок од 30 дена од денот на објавувањето на ог-
ласот, или, пак да ја достави неговата адреса на живеење. 
Доколку не се јави во определениот рок или не се огласи 
свој полномошник, неговите интереси ќе ги застапува 
привремен назначен застапник од страна на овој суд, до 
правосилното окончување на постапката. 
Од Основниот суд во Дебар, П.бр. 31/2001.   

                              (4900) 
 

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

тужителот Ѓорѓи Ѓорѓиев од Кочани, против тужениот 
"Комфокс-промет-Компанија" ДОО Кочани застапуван од 
законскиот застапник управителот Костантинос Равани-
дис од Грција, со непозната адреса, за долг. Вредност на 
спорот 72.704,00 денари. 
Се повикува тужениот Костантинос Раванидис од Грци-

ја, сега со непозната адреса во Грција, да се јави во Основ-
ниот суд во Кочани, или да постави свој полномошник кој 
ќе ги штити неговите права и интереси во рок од 8 дена од 
денот на објавувањето на огласот. 
Доколку тоа не го стори ќе му биде поставен привремен 

застапник Сузана Спасовска, стручен соработник во Ос-
новниот суд во Кочани дипломиран правник со положен 
правосуден испит кој ќе ги штити неговите права и инте-
реси до правосилното окончување на постапката. 
Од Основниот суд во Кочани, П.бр. 721/2001.  

                            (4898) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
 
Пред Основниот суд во Куманово, е поведена постапка 

по тужба на тужителот Исламил Спахија од Куманово, 
против тужената Хала Девиши од Куманово, сега со не-
позната адреса на живеење, за развод на брак, од страна на 

судот како привремен застапник на тужената се назначува 
Лидија Велиновска адвокат од Куманово, кој ќе ја заста-
пува тужената се додека тужената или нејзиниот полно-
мошник не се појави пред овој суд. 
Од Основниот суд во Куманово, I. П.бр. 09-221/2002.  

             (4824) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ОХРИД 
 
До Основниот суд во Охрид е поднесен предлог за 

амортизација на исправи-чекови од страна на предлагачот 
Штедилница "Мак БС" ДОО Скопје и тоа на чекови изда-
дени од "Стопанска банка" АД -Скопје, филијала Охрид, 
од тековната сметка на име Перуновиќ Миќа под број 
26002147821, а со сериски броеви на чекови: 9000214589 
и 9000214608, се повикува држателот на исправите да ги 
пријави во судот, како и секое лице во определен рок да 
стави приговор против поведувањето на постапката или 
да го извести судот за лицето кое ја држи исправата. Се 
предупредува лицето задолжено по исправите на правните 
последици од поведувањето на постапката.  Исправите ќе 
бидат поништени ако никој во судот не се јави дека ја има 
исправата или не стави приговор против предлогот за по-
ништување на исправата. 

 
Со објавувањето на овој оглас лицето должно по ис-

правата не може повеќе полноважно да ги исполнува об-
врските од неа, ниту исправата да ја пренесе, обнови, 
преправи или замени, ниту да издаде нови купони или та-
лони. Забраната трае се додека одлуката за поништување 
на исправата или за запирање на постапката не стане пра-
восилна во рок од 15 дена од објавувањето на овој оглас. 

 
Од Основниот суд во Охрид, ВПП. бр. 100/2001. 
              (4592) 

__________________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР  
НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ  

Во судскиот регистар на политички партии под Рег. 
бр. 112 се запишува политичката партија РЕПУБЛИКАН-
СКА ПАРТИЈА НА МАКЕДОНИЈА, со седиште во Скоп-
је, ул. "Борка Талески" број 12б. 

Политичката партија стекнува својство на правно лице 
и може да започне со работа од 12.02.2002 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. П. бр. 9/2001.
              (5020) 
__________________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 

РЕГИСТАР 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П. Трег. 
бр. 4163/2001 од 17.01.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02010789?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар намеруваното намалување на основната главни-
ца на Друштвото за производство и промет РАМ ИНТЕР-
НАЦИОНАЛ Ацо ДООЕЛ Скопје, бул. "Партизански Од-
реди" бр. 66 б-2/2 М. 

 
Запишување на намерувано намалување на основната 

главница на: Друштвото за производство и промет РАМ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛ Ацо ДООЕЛ Скопје, бул. "партизан-
ски Одреди" бр. 66 б-2/2 М 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трг. бр. 
4163/2001.             (4638) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 3285/2001 од 28.01.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02020655?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар намеруваното намалување на Друштвото за про-
мет на големо и мало ПЕТ-ТЕХ ДОО експорт-импорт 
Скопје, ул. "Козле" бр. 187, Скопје. 
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Упис на намерувано намалување на основната главни-
ца на Друштвото за промет на големо и мало ПЕТ-ТЕХ 
ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Козле" бр. 187, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. трег. бр. 
3285/2001.             (4628) 

__________ 
 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 14622/99 од 29.05.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 02037747?-3-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство 
и трговија на големо и мало ГАЛАНТ-КОМЕРЦ Јован и 
други ДОО увоз-извоз Велес, ул. "Петре Алчев" бр. 30, 
Велес. 

Дејности: 27.10, 27.21, 27.22, 27.31, 27.32, 27.33, 27.34, 
27.35, 27.41, 27.42, 27.44, 27.45, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 
28.40, 28.75, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 
51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.24, 52.26. 

Надворешна трговија: надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, реекспорт, малограничен промет со 
Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија, комисиони 
работи. 

Друштвото во правниот промет истапува во свое име и 
за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет 
со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и над-
ворешниот  промет е Јован Филипов - управител без огра-
ничување. 

Од Основниот Суд Скопје I -Скопје, Трег. бр. 
14622/99.           (21778) 

___________ 
 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 17334/99 од 22.11.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 02038555?-6-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар усогласувањето со ЗТД на ТП Емина Абдуш Али Про-
давница за текстил и комисион ФЕНИКС Скопје, ул. "Бит-
пазарска" бр. 59. 

Се усогласува СТД "ФЕНИКС" Скопје, во ТП Емина 
Абдуш Али - продавница за текстил и комисион ФЕНИКС 
Скопје, со седиште на ул. "Битпазарска" бр. 59. 

Во вид на занимање ќе ја обавува следната дејност: 
52.33, 52.41, 52.42, 52.44, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.48, 
52.50. 

ТП е со неограничени овластувања, а за преземените 
обврски во правниот промет одговара лично со целиот 
свој имот. 

Управител без ограничувања е Емина Али од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

17334/99.           (31779) 
___________ 

 
 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 
885/2001 од 17.10.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 03009301?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДОО на Друштвото за производство, услу-
ги и трговија увоз-извоз "ИДЕЈА плус" ДОО Радовиш, ул. 
"Вардарска" бр. 115. 

 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 

01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 
01.30, 01.41/3, 02.01, 02.02, 05.02, 14.11, 14.21, 14.50, 
15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 
15.81/1, 15.81/2, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.93, 15.98/2, 
17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 
20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 20.32, 21.12, 21.21, 
21.22, 21.23, 25.22, 25.24, 26.21, 26.25, 26.30, 26.40, 26.52, 
26.61, 26.63, 26.64, 26.66, 28.11, 28.12, 28.51, 28.52, 28.73, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/2, 
50.40/4, 50.50, 50.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 

51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 
52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 
60.24, 63.12, 65.12/3, 72.30, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 
74.15, 74.20/3, 74.70, 74.84, 91.01, 93.02, 93.95, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на 
патници и стока, меѓународна шпедиција, застапување и 
посредување во прометот со стоки и услуги, продажба на 
стоки на консигнациони складишта, реекспорт. 

Одговорност: во свое име и за своја сметка, одговара 
со основната главница. 

Застапник: Димитрова Јанка - без ограничување во 
застапувањето. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 885/2001.                   
          (32178) 

___________ 
 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 
796/2001 од 26.09.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 03009212?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија и услуги 
АН-СЕВ ДООЕЛ увоз-извоз Штип, ул. "Партизанска" бр. 
46, Штип. 

Основач: Вања Веселинова од Штип, ул. "Партизан-
ска" бр. 46. 

Дејности: 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/3, 50.50, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.3, 51.34, 51.39, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.25, 52.33, 52.47, 52.48, 63.11, 63.12, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, малограничен про-
мет со Бугарија, продажба на стоки од консигнациони 
складови, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и 
патници, реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица друштвото истапу-
ва во свое име и за своја сметка.  

Во правниот промет со трети лица друштвото одгова-
ра со целиот свој имот. 

Управител и застапник во надворешно-трговскиот про-
мет е Вања Веселинова од Штип, без ограничувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 796/2001.                   
                 (32180) 

___________ 
 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 
778/2001 од 15.10.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 03009194?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
уписот на Трговец-поединец сендвичара Ана ТП Христи-
на Кирил Лазарова Делчево, ул. "Г. Темпо" бр. 36. 

Трговецот-поединец е основан со Пријава бр. 01/2001 
од 11.09.2001 година, а основач е Лазарова Христина од 
Делчево. 

Дејности: 55.30/1 и 55.30/2. 
Во правниот промет со трети лица трговецот-поединец 

истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените об-
врски одговара лично, со сиот свој имот. 

Христина Лазарова е овластен потписник на тргове-
цот-поединец. 

 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 778/2001.                   

          (32182) 
__________________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 1216, се запишува здружението на граѓани 
"Македонски комитет за големи брани" со скратено име 
МКГБ, со седиште во Скопје на ул. "Салвадор Аљенде" 
бр. 73-ИЗ и ИС. 

 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател Трифун Паскалов од Скопје. 
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Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на: развојот на истражувањето, проектирањето, граде-
њето и одржувањето на големите брани со нивните прид-
ружни објекти во Република Македонија. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 12.02.2002 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 231/2002.
             (4689) 

___________ 
 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 1105, се запишува здружението на граѓани 
Граѓанска асоцијација за фрагментација на колективната 
свест и за афирмација на индивидуалните културни разли-
ки "Отворен простор", со седиште во Скопје на ул. "Иван 
Цанкар" бр. 49-а. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението на 
граѓани е неговиот претседател Сашо Талевски од Битола. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на: децентрализација и фрагментација на општество-
то во сите сфери на општествениот живот, развој на гра-
ѓанската и демократската свест, мултикултурно и толеран-
тно општество и меѓусебна соработка како и соработка со 
организации и институции во регионот и пошироко. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 21.09.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 664/2001.
             (4691) 

___________ 
 
 
Во регистарот на странски организации под Рег. бр. 

108, се запишува подружница во Република Македонија 
на странската организација Меѓународна младинска фон-
дација-Европа, со седиште во Брисел-Кралство на Белгија. 

Седиштето на подружницата на странската организа-
ција Меѓународна младинска фондација-Европа е во 
Скопје на бул. "11 Октомври" бр. 9-6-ти спрат. 

Лице кое е овластено да ја застапува подружницата на 
странската организација во Република Македонија е г-дин 
Агон Демјаха-македонски државјанин. 

Работата и активностите на подружницата на стран-
ската организација Меѓународна младинска фондација-
Европа од Брисел-Кралство на Белгија ќе се однесуваат 
на: зголемување на ефикасноста, нивото и дарежливоста и 
програмите на младите, создавање на социјални инвести-
ции од бизнис секторот, владите, меѓународните агенции 
за финансирање и невладините организации, зајакнување 
на капацитетите на невладините организации за деца и 
младинци преку обука и консултантска помош, како и по-
добрување на три-секторската соработка меѓу бизнисот, 
владата и граѓанското општество со цел развој на децата и 
младината во балканските земји. 

Подружницата на странската организација Меѓународ-
на младинска фондација-Европа стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 04.02.2002 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, С.О. бр. 10/2001.
                             (4694) 

___________ 
 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 1215, се запишува здружението на граѓани 
Невладина Организација Делфина, со скратено име НО-
Делфина, со седиште во Скопје на ул. "Џон Кенеди" бр. 
25-4/28. 

 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател Шаединаз Беќири од Скопје. 
 
Работата и активностите на здружението ќе се однесу-

ваат на: залагање на хуманост и сите облици на хумани-
тарно делување како одлика на современиот човек и зачу-
вување на семејните вредности и организирано дејствува-
ње против пороците на модерниот свет. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 12.02.2002 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 22/2002.
                             (4696) 

___________ 
 
 
Барањето на предлагачот Столнотениски клуб "Гра-

нит", за негово усогласување со одредбите на Законот за 
здруженија на граѓани и фондации, се уважува како осно-
вано. 

 
Се утврдува дека програмата и статутот на здружението 

на граѓани Столнотениски клуб "Гранит", со својство на 
правно лице од 09.07.1979 година, се во согласност со Зако-
нот за здруженија на граѓани и фондации. 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег. бр. 1217, се 
запишува здружението на граѓани Столнотениски клуб 
"Гранит", со седиште во Скопје на ул. "Димитрије Чупов-
ски" бр. 8. 

 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател г-дин Александар Петков од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 600/1999.

             (4697) 
___________ 

 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 1204, се запишува здружението на граѓани 
Здружение Илмије во Република Македонија, со седиште 
во Скопје на ул. "Чаирска" бр. 52. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Мухамет Исени од Тетово. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на: запознавање на членството со основните закони-
тости на природните науки, како и организирање курсеви, 
семинари, предавања и трибини. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 12.02.2002 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 1/2002. 
                            (4698) 

___________ 
 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 1214, се запишува здружението на граѓани 
Здружение за негување на културното и духовното нас-
ледство, со седиште во Скопје на ул. "Пајко Маало" бб. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е не-
говиот претседател Ставре Темелковски од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на: издигнување и афирмација на културното и ду-
ховно наследство, особено на трите национални вреднос-
ти: климентовата култура, богомилската социјална правда 
и самоиловиот национален идеал. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 11.02.2002 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 19/2002.
                             (4700) 

___________ 
 
 
Барањето на предлагачот Есперантски сојуз на Маке-

донија, за негово усогласување со одредбите на Законот за 
здруженија на граѓани и фондации, се уважува како осно-
вано. 

Се утврдува дека програмата и статутот на здружение-
то на граѓани Есперантски сојуз на Македонија од Скопје, 
со својство на правно лице од 28.06.1978 година, се во 
согласност со Законот за здруженија на граѓани и фонда-
ции. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег. бр. 1203, се 
запишува здружението на граѓани Есперантски сојуз на 
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Македонија, со седиште во Скопје на ул. "Даме Груев" бр. 
28, 4-ти кат. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Сотир Талески од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на: ширење на меѓународниот јазик есперанто, негува 
популаризација, соработка со Есперантските Асоцијации 
во светот, примена на есперантскиот јазик во меѓународ-
ните контакти со стручни и други организации, како и 
учество на меѓународни конгреси, семинари и средби. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 459/1999.
             (4701) 

___________ 
 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 1202, се запишува здружението на граѓани Пе-
дагошки центар "Мајка Тереза Бојаџиу", со седиште во 
Скопје на ул. "Мексичка" бр. 16. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател м-р Аџи Фида од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на: прибирање стручни информации за современите 
трендови во развојот на образованието и воспитанието во 
светот и за познавање на стручната и пошироката јавност 
во Република Македонија со иновациите во образовно-
воспитниот процес во земјите на развиениот свет преку 
користење на методска и прирачна литература наменета за 
наставници и ученици по одделни наставни предмети и 
организирање на стручни презентации на нови наставни 
средства, методи и облици. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 06.02.2002 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 171/2001.
             (4702) 

___________ 
 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 1208, се запишува здружението на граѓани 
Здружение на граѓани "СПАС", со седиште во Скопје на 
ул. "106" бр. 41. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател г-ѓа Тодорка Алексова од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на: идентификација на проблемите од аспект на заш-
тита на животната средина предизвикани со неправилно и 
нерационално искористување на отпадната хартија со 
можност на селективност и рециклажа на истата, како и 
спроведување на едукативни трибини и работилници по 
основните и средните училишта со цел заштита на живот-
ната средина. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 07.02.2002 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 18/2002.
                             (4703) 

___________ 
 
 
Се утврдува дека програмата и статутот на здружение-

то на граѓани Здружение "Галичка свадба" со седиште во 
Скопје, со својство на правно лице од 17.05.1994 година, 
се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и 
фондации. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег. бр. 355, се 
запишува здружението на граѓани Здружение "Галичка 
свадба", со седиште во Скопје на ул. "Даутица" бр. 3, кое 
го застапува неговиот претседател Методија Владичевски 
од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 580/1999.
             (4705) 

___________ 
 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 1205, се запишува здружението на граѓани 

Центар за граѓански и човекови права, со седиште во 
Скопје на ул. "Гиго Михајловски" бр. 9-2/9. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Нинослав Младеновиќ од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на: промоција и развивање на мултикултурното гра-
ѓанско општество и поттикнување и развој на економско-
социјалните и културните права. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 06.02.2002 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 14/2002.
                             (4708) 

___________ 
 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 1209, се запишува здружението на граѓани 
Друштво за општествени дејности "АРКА ДЕРВЕН", со 
седиште во РЦ Сарај бб-Сарај, Скопје. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Веџи Али од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на: негување, развивање и афирмација на општестве-
ните, научно-образовните, културно-информативните, 
спортско-рекреативните, еколошките и хуманитарните ак-
тивности, како и создавање и афирмација на нови универ-
зални и посебни вредности од областа на општествените 
дејности. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 08.02.2002 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 5/2002. 
                            (4709) 

___________ 
 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 1188, се запишува здружението на граѓани 
"АКС" од Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Серава" 
бб. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на: зајакнување на граѓанската свест кај граѓаните во 
Македонија, развивање на свеста за меѓуетничка, меѓу-
конфесионална и меѓукултурна толеранција во Македони-
ја, истражување во општеството преку анкети, емпириски 
анализи и друго, подигање на хуманитарна свест кај граѓа-
ните, особено кај помладата популација, подигање на 
свеста кај младите за штетата предизвикана од опојни ма-
терии, како и поголемо учество на жените во политичкиот 
живот. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно ли-
це и може да започне со работа од 21.01.2002 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, II. З.Г. бр. 
214/2001.                            (4710) 

___________ 
 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 1183, се запишува здружението на граѓани Ра-
кометен клуб "ЕУРОСВИС-Ѓорче Петров"-Скопје, со 
скратено име Р.К. "ЕУРОСВИС-Ѓ.П."-Скопје, од Скопје, 
со седиште во Скопје на ул. "Лазар Личеновски" бр. 31. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на: развивање на масовноста и популаризација на ра-
кометот како составен дел за грижата на човекот и за оп-
штото физичко воспитување на младите, издигање на 
спортски квалитет на ракометот, воспитување на членс-
твото на клубот, како и организира натпревари во земјата 
и странство и учествува на спортски манифестации. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно ли-
це и може да започне со работа од 15.01.2002 година. 

 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, II. З.Г. бр. 

148/2001.                            (4711) 
___________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 1194, се запишува здружението на граѓани 
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Здружение на работодавачите-Скопје, со седиште во 
Скопје на ул. "Никола Карев" бр. 9. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на: промовирање и одбрана на системот на приватна 
иницијатива и пазарна економија, промовирање и одбрана 
на единството и интеграција на претприемаштвото, пот-
тикнување и стопански развој на земјата, организирање 
Информативен Центар, Центар за правна помош, Центар 
за економски консалтинг, Центар за едукација и преквали-
фикација, трибини, семинари и симпозиуми, како и друг 
вид квалитетно ангажирање. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 25.01.2002 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, IV. З.Г. бр. 
220/2001.                            (4713) 

___________ 
 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 1186, се запишува здружението на граѓани 
Здружение на армиски и полициски ветерани на Републи-
ка Македонија, со седиште во Скопје на ул. "Теодосие Го-
логанов" бр. 126. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на: јакнење на свеста и уверувањето на членството за 
потребите и можностите за одбрана и безбедност на Р. 
Македонија, организира средби и манифестации, соработ-
ка со надлежните државни органи во остварување на сис-
темот на одбраната и безбедноста на земјата, негување на 
македонските традиции, како и следење на прописите од 
областа на одбраната и безбедноста и давање свој твореч-
ки придонес заради нивното унапредување и ефикасно 
функционирање. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 17.01.2002 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, IV. З.Г. бр. 
212/2001.                            (4715) 

___________ 
 
 
Барањето на предлагачот Хортикултурно здружение 

на Македонија, за негово усогласување со одредбите на 
Законот за здруженија на граѓани и фондации, се уважува 
како основано. 

Се утврдува дека програмата и статутот на здружение-
то на граѓани Хортикултурно здружение на Македонија 
од Скопје, со својство на правно лице од 19.02.1964 годи-
на, се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и 
фондации. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег. бр. 1190, се 
запишува здружението на граѓани Хортикултурно здруже-
ние на Македонија, со седиште во Скопје на ул. "Даме 
Груев" бр. 14а. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на: унапредување на дејноста преку примена на сов-
ремените научни и стручни сознанија во сите области на 
своето делување, да придонесе за вкупниот развој на оп-
штеството, да поддржува и иницира трансфер на знаења, 
достигнувања и сознанија помеѓу Републиката и др. земји 
и соработува со слични здруженија во странство, како и 
да организира и поддржува издавање на научни и стручни 
прирачници, публикации и сл. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, IV. З.Г. бр. 
492/1999.             (4717) 

___________ 
 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 1181, се запишува здружението на граѓани 
"Асоцијација за напредно образование на Република Ма-
кедонија", со седиште во Скопје на ул. "Руѓер Бошковиќ" 
бр. 8/2/4. 

 
Работата и активностите на здружението ќе се однесу-

ваат на: следење на светските процеси во развојот на 
унапредувањето на образовната дејност, изработува дол-
горочни и краткорочни стратегии за воспоставување нап-

реден систем на образование, заштита на правата на деца-
та и младите со спречување секаков вид злоупотреба, со-
работка со здруженија на родители и ученици, подобрува-
ње на законската регулатива како навремено и квалитетно 
правно регулирање на усовршување на наставниците. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 08.01.2002 година. 

 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, I. З.Г. бр. 

197/2001.                            (4718) 
___________ 

 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 1197, се запишува здружението на граѓани 
Македонски еколошки центар за истражување, со скрате-
но име МЕЦИ, со седиште во Скопје на ул. "Мито Хаџи-
василев Јасмин" бр. 20. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Димитар Младеновски од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на: подигнување на свеста на граѓаните во однос на 
прашањата и проблемите во врска со заштитата на живот-
ната средина и тоа спречување на аерозагадувањето, упра-
вување со отпадот, управување со отпадните води, упра-
вување со биодиверситетот, изготвување елаборати за 
оценка на влијание на животната средина, мониторинг над 
проектите за заштита на животната средина, учество и 
придонес во подготовка на прописи за заштита на живот-
ната средина, како и пристапување кон меѓународните 
програми, финансирање од страна на програмата на меѓу-
народната унија за зачувување во природата. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 30.01.2002 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 221/2001.
                            (4720) 

___________ 
 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 1184, се запишува здружението на граѓани 
Македонски центар за почисто производство, со скратено 
име МЦПП Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Митро-
полит Теодосиј Гологанов" бр. 59-а/2. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на: поттикнување на практиката за почисто производ-
ство, заштита на животната средина, решавање на еко-
лошките проблеми, организирање на семинари, стручни 
расправи, советувања, тренинзи, курсеви, меѓународни со-
бири и конференции, како и соработување со др. регио-
нални центри и со општините во Републиката со цел вове-
дување на почисти производни програми на нивните тери-
тории. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 15.01.2002 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, II. З.Г. бр. 
230/2001.                            (4721) 

___________ 
 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под 

Рег. бр. 1192, се запишува фондацијата "Фондација за маке-
донски јазик-НЕБРЕГОВО", со седиште во Скопје на ул. 
"Никола Вапцаров" бр. 13 А, прв кат. 

Работата и активностите на фондацијата ќе се однесу-
ваат на: негување на традициите поврзани со ликот и де-
лото на Блаже Конески и поттикнување и финансирање на 
проучувањата на македонскиот јазик, дијалектен (проза и 
поезија), како и организирање на изложби, манифестации 
поврзани со животот и делото на Блаже Конески во земја-
та и странство. 

 
Фондацијата стекнува својство на правно лице и може 

да започне со работа од 24.01.2002 година. 
 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, IV. Ф. бр. 

232/2001.                            (4722) 
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Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под Рег. бр. 1211, се запишува здружението на граѓани 
Центар за меѓународни и регионални истражувања и сора-
ботка "Студиорум", со седиште во Скопје на ул. "Пирин-
ска" барака 5. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател д-р Томе Груевски од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на: организирање активности (истражувања, студии, 
дебати) кои ќе придонесат за побрза меѓународна афирма-
ција и интеграција на Република Македонија, организира-
ње активности во правец на регионална афирмација на Ре-
публика Македонија и соработка со земјите од регионот. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 11.02.2002 година. 

 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 17/2002.

                             (4723) 
___________ 

 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 1206, се запишува здружението на граѓани 
Мото-ски клуб "Скопје", со седиште во Скопје-Градски 
стадион бб. 

Лица кои се овластени да го застапуваат здружението 
е неговиот претседател Ламбе Моловски од Скопје и него-
виот секретар Мирослав Вуиќ од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на: создавање поволни услови за развој на мотонау-
тичкиот спорт, постигнување врвни резултати во мотонау-
тиката и скијањето на вода. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 07.02.2002 година. 

 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 7/2002. 

                            (4724) 
___________ 

 
 
Со решение Згф. бр. 1/2002 од 09.01.2002 година, во 

регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се 
води при Основниот суд во Штип под реден бр. 1 за 2002 
година, се запишува Здружение на граѓани СИМБИОЗА-
Штип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Коле Не-
делковски" бр. 7 во Штип, а здружението ќе дејствува на 
територијата на општина Штип и територијата на РМ. 

Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 1/2002. 
                                            (5052) 

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

Зг. бр. 95/2000 на ден 1.11.2000 година во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се усвојува предлогот на Македонска Традиционална 
Карате Федерација Скопје. 

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на гра-
ѓани и фондации на Македонска Традиционална Карате 
Федерација со седиште на ул."68" бр. 15, Скопје. 

Дејноста на здружението е: соединување на сите ин-
ституции и организации кои работат во областа на карате 
спортот, како и медиумите кои ги презентираат сите деј-
ности врзани со спортот, државен систем на натпревари, 
меѓународен систем на натпревари, подготовки за настап, 
набавка на спортска опрема, стипендии за категоризирани 
студенти и награди за стручни лица, организација на меѓу-
народни натпревари во РМ, спортски школи и кампови, 
судиски и тренерски семинари со стручни лица од 
Е.Т.К.Ф. и И.Т.К.Ф. 

Со денот на запишување во регистарот, Македонска 
Традиционална Карате Федерација се стекнува со својство 
на правно лице. 

 
Од Основниот суд Скопје I -Скопје, II. Рег. Зг. бр. 

95/2000.              (5228) 
 

С Т Е Ч А Ј Н И    П О С Т А П К И 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-
шението IV Ст. бр. 429/01 од 30.01.2002 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за производ-
ство, трговија и услуги "АНИМАЛ" Игор ДООЕЛ со се-
диште на ул. "Димитар Македонски" бр. 23-а, со жиро 
сметка 40100-601-439652, како и број на регистарска 
влошка 02022243?-8-03-000, при регистарот на Основниот 
суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво 
за производство, трговија и услуги "АНИМАЛ" Игор ДО-
ОЕЛ, се заклучува. 

По правосилноста на решението, должникот да се бри-
ше од трговскиот регистар кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.          (4148) 
__________ 

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

шението IV Ст. бр. 462/01 од 04.02.2002 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за производ-
ство, промет и услуги "АЛБАТРОС  99" Сабри ДООЕЛ, со 
седиште: с. Студеничани, со жиро сметка 40100-601-
422952, како и број на регистарска влошка 020010338?-8-
01-000, при регистарот на Основниот  суд Скопје I - Скоп-
је и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво 
за производство, промет и услуги "АЛБАТРОС  99" Сабри 
ДООЕЛ, се заклучува. 

По правосилноста на решението, должникот да се бри-
ше од трговскиот регистар кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.          (4149) 
__________ 

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

шението IV Ст. бр. 430/01 од 31.01.2002 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за услуги 
и трговија на големо и мало "ЦВЕТОВО КОМЕРЦ" со се-
диште на ул. "Ордан Чопела" бр. 69, со жиро сметка 
40100-601-244544, како и број на регистарска влошка 1-
28743-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за услуги и трговија на големо и мало "ЦВЕТО-
ВО КОМЕРЦ", се заклучува. 

По правосилноста на решението, должникот да се бри-
ше од трговскиот регистар кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.          (4150) 
__________ 

 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-
шението IV Ст. бр. 442/01 од 31.01.2002 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за производ-
ство, трговија и услуги "СЕМАКС" ДОО, со седиште на 
бул. "АСНОМ" бр. 36/1-20, со жиро сметка 40100-601-
238662, како и број на регистарска влошка 02008498?-3-
01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје 
и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво 
за производство, трговија и услуги "СЕМАКС" ДОО, се 
заклучува. 

По правосилноста на решението, должникот да се бри-
ше од трговскиот регистар кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.          (4151) 

__________ 
 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-
шението IV Ст. бр. 385/01 од 24.01.2002 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за произ-
водство, деловно агенциски и технички услуги "АГРО-
ИНЖЕНЕРИНГ-Б", со седиште на ул. "Вуковарска" бр. 
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11/I-а, со жиро сметка 40100-601-94531, како и број на ре-
гистарска влошка 1-13421-0-0-0, при регистарот на Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, деловно агенциски и технички 
услуги "АГРО-ИНЖЕНЕРИНГ-Б", се заклучува. 

По правосилноста на решението, должникот да се бри-
ше од трговскиот регистар кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.          (4637) 
__________ 

 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шението I Ст. бр. 143/2001 од 6.02.2002 година, е отворена 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет 
на големо и мало "ЛИПС" ДОО-Скопје, ул. "Битпазарска" 
бр. 75. 

За стечаен управник се определува Симон Михајлоски 
ТП Биро "АТА"-Скопје, ул. "Белишка" бр. 18. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги при-
јават своите побарувања кај стечајниот управник. 

Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни права 
на подвижни предмети и правата на должникот, како и до-
верителите кои имаат разлачни права на недвижностите 
на должникот што не се запишани во јавните книги-катас-
тар во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај 
стечајниот управник со пријава во која ќе се означи бројот 
на предметот над кој постои разлачно право, начинот и ос-
новата на засновање на правото како и обезбеденото поба-
рување. Доверителот кој без оправдани причини намерно 
ќе пропушти да поднесе или ќе го одолговлекува поднесу-
вањето на пријавата, одговара за штетните последици кои 
поради тоа би можеле да настанат. Се повикуваат должни-
ковите должници своите обврски да ги исполнуваат кај 
стечајниот управник. 

Се закажува рочиште за испитување и утврдување на 
пријавените побарувања на собир на доверители, на кое 
стечајниот управник ќе се произнесе по пријавите на дове-
рителите, а истото ќе се одржи на 06.03.2002 година во 
12,30 часот во соба бр. 45-III спрат на овој суд. 

Огласот да се објави во "Службен весник на РМ" и на 
огласната табла во судот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.          (4625) 
__________ 

 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шението I Ст. бр. 223/2000 од 06.02.2002 година, е отворе-
на стечајна постапка над должникот Претпријатие за про-
мет и услуги "АЛБИНИДО ТРЕЈД" ДОО експорт-импорт-
Скопје, ул. "Вич" бр. 28/15 и жиро сметка 40120-601-
323966. 

 
За стечаен управник се определува Симон Михајлов-

ски ТП Биро "АТА"-Скопје, ул. "Белишка" бр. 18. 
 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 

пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 
 
Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни права 

на подвижни предмети и правата на должникот, како и до-
верителите кои имаат разлачни права на недвижностите 
на должникот што не се запишани во јавните книги-катас-
тар, во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања 
кај стечајниот управник. Во пријавата мора да се означи 
предметот на кој постои разлачно право, начинот и осно-
вата на засновање на правото како и обезбеденото побару-
вање. Доверителот кој без оправдани причини намерно ќе 
пропушти да поднесе или ќе го одолговлекува поднесува-
њето на пријавата, одговара за штетата која поради тоа би 
можела да настане. 

 
Се закажува рочиште на собир на доверители за испи-

тување и утврдување на пријавените побарувања, кое ќе 
се одржи на 06.03.2002година  во 12,00 часот во соба бр. 
45-III спрат на овој суд. 

Огласот да се објави во "Службен весник на РМ" и на 
огласната табла во судот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.          (4624) 
__________ 

 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шението II Ст. бр. 140/2001 од 30.01.2002 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПТУ "ОДИСЕЈ" 
Скопје, со седиште на ул. "Кеј 13-ти Ноември" бб. 

За стечаен судија е определена Зорица Илиовска, су-
дија во овој суд. 

За стечаен управник е определен Симон Михајловски, 
со адреса ул. "Белишка" бр. 18, Скопје. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 
пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 

Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни права 
на подвижни предмети и правата на должникот, како и до-
верителите кои имаат разлачни права на недвижностите 
на должникот што не се запишани во јавните книги (ка-
тастарот), во рок од 15 дена да ги пријават своите побару-
вања кај стечајниот управник. 

Се повикуваат должниковите должници своите обвр-
ски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 

Се закажува рочиште на собир на доверители, за испи-
тување и утврдување на пријавените побарувања и рочиш-
те на собрание на доверители на кое врз основа на извеш-
тајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат 
за понатамошниот тек на постапката (извештајно рочиш-
те) за 20.03.2002 година во 9,20 часот во Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.          (4623) 

__________ 
 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шението II Ст. бр. 444/2001 од 30.01.2002 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот "БЕЛ КАМЕН" 
Зоран и др. ДОО Скопје, со седиште: Градски трговски 
центар ГТЦ и жиро сметка 300000001217968. 

За стечаен судија е определена Зорица Илиовска, су-
дија во овој суд. 

За стечаен управник е определен  Душко Тодевски со 
адреса, ул. "Беровска" 2-2/15, Скопје. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 
пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 

Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни права 
на подвижни предмети и правата на должникот, како и до-
верителите кои имаат разлачни права на недвижности на 
должникот што се запишани во јавните книги (катаста-
рот), во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања 
кај стечајниот управник. 

Се повикуваат должниковите должници своите обвр-
ски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 

Се закажува рочиште на собир на доверители, за испи-
тување и утврдување на пријавените побарувања и рочиш-
те на собрание на доверители на кое врз основа на извеш-
тајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат 
за понатамошниот тек на постапката (извештајно рочиш-
те) за 20.03.2002 година, во 8,50 часот во Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.          (4622) 
__________ 

 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-
шението II Ст. бр. 465/01 од 12.02.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот ТП БАМИФИ Трговија 
на мало Виолета Божин Момировска Скопје, со седиште 
на ул. "Мара Маждуречка" бр. 4-а, со жиро сметка 40100-
601-492484 и регистарска влошка 02026796?-6-01-000 при 
регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не 
се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот ТП БА-
МИФИ Трговија на мало Виолета Божин Момировска од 
Скопје се заклучува. 
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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.          (4620) 
__________ 

 
Основниот суд во Прилеп  со решението Ст. бр. 4/02 

од 11.02.2002 година, отвори стечајна постапка према дол-
жникот Приватно претпријатие за трговија на големо и 
мало увоз-извоз "БАЗАЛТ" Прилеп П.О. со седиште на ул. 
"Орде Чопела бр. 98, запишан во регистарска влошка 1-
15629, на Окружниот стопански суд Битола, со дејност тр-
говија на мало со разни животни продукти, алкохолни пи-
јалоци и производи за домашни потреби, со жиро сметка 
41100-601-28479 во Агенцијата за блокирани жиро смет-
ки. 

Стечајната постапка према должникот не се спроведу-
ва, но се заклучува поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп.                            (4894) 
__________ 

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

шението II Ст. бр. 392/01 од 05.02.2002 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за тргови-
ја и услуги "ИСКОСКОМЕРЦ" ДОО експорт-импорт 
Скопје, со седиште на ул. "Плачковица" бр. 8а, со жиро 
сметка 40100-601-371210 и регистарска влошка 1-63757-0-
0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и 
истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија и услуги "ИСКОСКОМЕРЦ" ДОО од 
Скопје, 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.          (4822) 
__________ 

 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со реше-
нието II Ст. бр. 407/01 од 14.02.2002 година, се отвора стечај-
на постапка над должникот Друштво за транспорт, шпедици-
ја и трговија "ЕВРО ЕКСПРЕС" СО Димче ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје, со седиште на ул. "710" бр. 1, со жиро сметка 
40100-601-382770 и регистарска влошка 02025328?-8-01-000, 
при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата 
не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за 
транспорт, шпедиција и трговија "ЕВРО ЕКСПРЕС "СО 
Димче ДООЕЛ од Скопје, 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.          (4819) 
__________ 

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

шение III Ст. бр. 345/01 од 28.11.2001 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Услужно,  трговско, 
транспортно претпријатие "ЕВРО ТРАНС" Скопје, ул. 
"Маџари" бр. 12-А, со жиро сметка 40110-601-403703 и 
број регистарска влошка 1-52036-0-0-0. 

За стечаен управник се определува Спиро Митрев-ски од 
Скопје, бул."Јане Сандански" бр. 109/3/34 Скопје.  

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 
пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 

Се повикуваат должниковите должници своите 
обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 

Се закажува рочиште на собир на доверителите за 
испитување и утврдување на пријавените побарувања и 
собрание на доверители, извештајно рочиште кое ќе се 
одржи на 27.02.2002 година во 10.00 часот. 

Основниот суд Скопје II - Скопје.                      (5559) 
__________ 

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

шението на овој суд II Ст. бр. 30/2002 од 13.02.2002 годи-
на, отворена е стечајна постапка над должникот Друштво 

за промет на големо и мало КАЈА Круме ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје, со седиште на ул. "Рафајло Батино" бр. 15-
а и жиро сметка 40120-601-266251. Истата не се спроведува 
и се заклучува отворената стечајна постапка над должникот 
Друштво за промет на големо и мало КАЈА Круме ДООЕЛ 
Скопје. 

По правосилноста на решението должникот да се из-
брише од регистарот при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.          (5174) 
__________ 

 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шението I Ст. бр. 473/99 од 11.02.2002 година, отворена е 
стечајна постапка над должникот Друштво за Трговија и 
услуги МАЛЕШ КОМЕРЦ Димитар и други ДОО Ек-
спорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Јуриј Гагарин" 
бр. 24/25 и жиро сметка 40120-601-101486, и истата не се 
спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво 
за трговија и услуги МАЛЕШ КОМЕРЦ Димитар и други 
ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Јуриј Гагарин" бр. 24/25 
и жиро сметка 40120-601-101486, се заклучува. 

Да се објави огласот во "Службен весник на РМ" и на 
огласната табла во судот. 

По правосилноста на решението должникот да се из-
брише од регистарот кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.          (5175) 
__________ 

 
 

Основниот суд во Битола, со решението Ст. бр. 20/02 
од 15.02.2002 година, над П.П. "Алеми" Битола, ул. "Буле-
вар 1-ви Мај" бр. 2/11, дејност трговија, со жиро сметка 
40300-601-71848 при ЗПП-филијала Битола, отвори сте-
чајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                             (5185) 
__________ 

 
 

Основниот суд во Битола, со решението Ст. бр. 43/02 
од 15.02.2002 година, над ДООЕЛ "Златен Венец-Марија", 
Битола, ул. "Ордан Николов" бр. 27, дејност производство, 
со жиро сметка 40300-601-31390 при ЗПП-филијала Бито-
ла, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклу-
чи. 

Од Основниот во Битола.                                    (5186) 
__________ 

 
Основниот суд во Битола, со решението Ст. бр. 18/02 

од 15.02.2002 година, над Т.П. "Љупчо Владимир Лајма-
новски", Битола, ул. "Тодор Паница"бр. 24-2/1, дејност 
превоз на стоки, со жиро сметка 500-0000002164-34 при 
Стопанска банка АД Битола, отвори стечајна постапка, но 
не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот во Битола.                     (5187) 
__________ 

 
 

Основниот суд во Битола со решението Ст. бр. 30/02 
од 14.02.2002 година, над Трговец поединец "М-Џ" од с. 
Јанкоец, Ресен, дејност угостителство, со жиро сметка 
40310-601-87535 при ЗПП-филијала Битола, отвори сте-
чајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот во Битола.                                   (5188) 
__________ 

 
 

Основниот суд во Кичево со решението Ст. бр. 
10/2002 од 14.02.2002 година, отвори стечајна постапка 
над должникот Друштво за едукација, менаџмент, консал-
тинг ЦЕНТАР СТОЈКОСКИ ДОО Катица и Љупче Стој-
коски, со жиро сметка 40320-603-3231 при ЗПП експози-
тура Кичево. 

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот дол-
жник ЦЕНТАР СТОЈКОСКИ Кичево, поради немање на 
средства согласно член 64 ст. 1 од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Кичево.               (5273) 
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Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 12/2002 
од 31.01.2002 година, отвори стечајна постапка према дол-
жникот Друштво за производство, превоз, промет и услу-
ги "2002-ПЕПИ" увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со седиште 
на ул. "М. Ацев" бр. 123, запишан во регистарска влошка 
бр. 01013837?-8-03-000 на Основниот суд Битола, со ос-
новна дејност такси превоз, со жиро сметка 
300020000223717 во Комерцијална банка АД-Скопје-Фи-
лијала Прилеп. 

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува 
бидејќи истата се отвора поради престојна неизбежна не-
ликвидност. 

Од Основниот суд во Прилеп.                          (4589) 
___________ 

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

шение IV. Ст. бр. 388/2001 од 24.01.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Сендвичара ТП "САН-
ДРА" Ирена Илиевска, Скопје, со седиште на ул. "3-та 
Македонска бригада" бб, со жиро сметка 40100-601-
412410 и регистарска влошка бр. 02004590?-6-09-000 при 
регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не 
се спроведува, па отворената стечајна постапка над дол-
жникот Сендвичара ТП "САНДРА" Ирена Илиевска, 
Скопје се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од трговскиот регистар кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.          (5269) 
___________ 

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

шение II. Ст. бр. 37/2002 од 19.02.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за произ-
водство, трговија и услуги експорт-импорт "ЗОРАН" ДОО 
Скопје, со седиште на ул. "1" бр. 32, с. Горно Оризари, со 
жиро сметка 40100-601-311391 и регистарска влошка бр. 
1-54230-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје и истата не се спроведува, па отворената стечајна 
постапка над должникот Претпријатие за производство, 
трговија и услуги експорт-импорт "ЗОРАН" ДОО од 
Скопје 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.          (5270) 
___________ 

  
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 16/2002 

од 08.02.2002 година над ДООЕЛ КАТЕ УНИВЕРЗАЛ од 
Битола, ул. "Јосиф Крчовски" бр. 1, Битола, со дејност тр-
говија и жиро сметка 500-0000000314-457 при Стопанска 
банка Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и 
ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                          (4579) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 285/2001 

од 08.02.2002 година над ПЗО-Ординација за општа сто-
матологија "Д-Р ЌАМИЛ ЌАМИЛИ" с. Грнчари, Трег. бр. 
1-14637, со дејност услужна и жиро сметка 40300-601-
4153 при ЗПП-Битола, отвори стечајна постапка, не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                          (4581) 
___________ 

 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 24/2002 од 

08.02.2002 година над ТП Иванчо Димитар Гировски 
"ИВАНТИНА" такси превоз, Трег. бр. 257/01, Битола, ул. "С. 
Наумов" бр. 20, со дејност услужна и жиро сметка 40300-601-
108653 при ЗПП-Битола, отвори стечајна постапка, не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                          (4583) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 23/2002 

од 08.02.2002 година над Мешовито претпријатие за про-
изводство и трговија "КСЕНОС" ДОО, Трег. бр. 1-13254 

Битола, со дејност производство и жиро сметка 40300-601-
61946 при ЗПП-Битола, отвори стечајна постапка, не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                          (4585) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 25/2002 

од 08.02.2002 година над Трговско услужно и производно 
друштво увоз-извоз ДООЕЛ "Б и М Компани", ул. "Е. 
Кардељ" бр. 10/17, Битола, со дејност трговија и жиро 
сметка 500-00000001830-66 при Стопанска банка Битола, 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                          (4586) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 21/2002 

од 08.02.2002 година над ТП за угостителски услуги Мар-
ковски Атанас Тодор "К. Кола" од Битола, ул. "Кланица" 
бр. 6/24, Трег. бр. 1061/98, со дејност услужна и жиро 
сметка 500-0000000467-81 при Стопанска банка Битола, 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                          (4588) 
__________________________________________________ 

 
 

Л И К В И  А Ц И И Д 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 3741/2001 од 01.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02000001-000-09, го запиша во трговскиот ре-
гистар запишувањето на ликвидатор на Друштвото за ин-
женеринг, трговија, промет и услуги ГОРАНЧО МГ ДОО-
ЕЛ Скопје ул. "Мито Хаџивасилев Јасмин" бр. 36-2/3. 

Се запишува ликвидаторот Никола Мерџановски.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (5018) 

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

бр. 3557/2001 од 01.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02022280?-3-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар запишување на ликвидатор на Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги УНИТАС КОМЕРЦ Христо 
и Перо ДОО увоз-извоз бул. "Партизански одреди" бр. 
123/2, Скопје. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на 
Друштвото за производство, трговија и услуги УНИТАС - 
КОМЕРЦ Христо и Перо ДОО увоз-извоз бул. "Партизан-
ски одреди" бр. 123/2, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (4671) 

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

бр. 3115/2001 од 07.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02019900?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар запишувањето на ликвидатор на АРЧИ  Друштво 
за трговија и услуги Марија ДООЕЛ бул. "Партизански 
одреди" бр. 64/2-23, Скопје. 

Се запишува ликвидаторот Драган  Величковски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (4675) 

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

бр. 3468/2001 од 06.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02036775?-6-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар бришење-престанок на Трговија на мало ТРГО-
ПРОМЕТ ТП Станојко Киро Станојковски Скопје, с. Тру-
барево ул. "Вера Јоциќ" бр. 30. 

Се брише фирмата од трговскиот регистар Трговија на 
мало ТРГО-ПРОМЕТ ТП Станојко Киро Станојковски 
Скопје, с. Трубарево, ул. "Вера Јоциќ" бр. 30. Бришењето 
на трговскиот поединец од трговскиот регистар по одлука 
на основачот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (4679) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 
бр. 296/2001 од 11.02.2002 година, во регистарската влошка 
бр. 02007252?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
бришење на Друштвото за производство, промет и услуги 
СОЊА КОМЕРЦ Манчо ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, 
ул. "Скоевска" бр. 15-а. 

Бришење на: Друштво за производство, промет и услу-
ги СОЊА КОМЕРЦ Манчо ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје, ул. "Скоевска" бр. 15-а. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (4680) 

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

бр. 4248/2001 од 08.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02003737?-3-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар  бришење на Трговско друштво за трговија на го-
лемо и мало и интелектуални услуги МАТВЕСТ-ВК Вели-
бор и др. ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Божидар Рајковиќ" 
бр. 55. 

Се запишува бришење на трговско друштво од тргов-
скиот регистар по спроведена ликвидација на  Трговско 
друштво за трговија на големо и мало и интелектуални ус-
луги МАТВЕСТ-ВК Велибор и др. ДОО увоз-извоз Скопје, 
ул. "Божидар Рајковиќ" бр. 55. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (4681) 

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

бр. 4247/2001 од 05.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02012153?-3-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар бришење на ТП  на Друштвото за градежништво, 
проектирање, инженеринг и трговија ГОЛД ПРОЕКТ ИН-
ЖИНЕРИНГ Горан и др. ДОО увоз-извоз Скопје ул. "На-
роден Фронт" бр. 5-1-56. 

Бришење на: Друштво за градежништво, проектирање, 
инженеринг и трговија ГОЛД ПРОЕКТ ИНЖИНЕРИНГ 
Горан и др. ДОО увоз-извоз Скопје ул. "Народен Фронт" 
бр. 5-1-56.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (4684) 

___________ 
 
Ликвидаторот Буклески Христо од Скопје ул. "Наро-

ден Фронт" бр. 33/14, запишан во судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег.бр. 
3557/01, објавува дека Друштвото за производство, трго-
вија и услуги УНИТАС КОМЕРЦ Христо и Перо ДОО 
увоз-извоз, со број на жиро - сметка 300000000593482, от-
ворена при Комерцијална банка А.Д. Скопје е во ликвида-
ција. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ", а најдоцна во 
рок од 15 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                 (5170) 
___________ 

 
Ликвидаторот Нурковиќ Садија од Скопје, запишан во 

судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со 
решение П.Трег.бр. 3488/01,  објавува дека Друштвото за 
производство, промет и услуги ЕВРО-ТЕКС увоз-извоз 
Дика ДООЕЛ Скопје и со број на жиро - сметка 
300000001117864, отворена при Комерцијална банка е во 
ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања по објавувањето на огласот во 
"Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во 
два примерока со докази, а најдоцна од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                 (5171) 
___________ 

 
 
Ликвидаторот Величковски Миле од Скопје запишан 

во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје 
со решение П.Трег.бр. 2821/2001, објавува дека Друштво-
то за производство, промет и услуги ДИВА ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје, ул. "Жан Жорес" бр. 36, е во ликвидација. 

 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања по објавувањето на огласот во 
"Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во 
два примерока со докази, а најдоцна од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                 (5172) 
___________ 

 
 
Ликвидаторот Виолета Мандевска од Скопје запишан 

во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје 
со решение П.Трег.бр. 3435/01, објавува дека Друштвото 
Надерис ДОО, со број на жиро - сметка 40100-601-243248, 
отворена при ЗПП Филијала - Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 15 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                 (5173) 
___________ 

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

шението на овој суд I.Л. бр. 39/2002 од 12.02.2002 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот При-
ватна здравствена организација Стоматолошка ординација 
"КАПИШТЕЦ" ЦО-Скопје ул. "Народен Фронт" бр. 15/4,  
со жиро сметка 2000000960528. 

За ликвидатор се определува лицето  Елеонора Ј. Јова-
новска од Скопје, ул. "Видое Смилевски Бато" бр. 85/1-8. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (5176) 
 

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

шението на овој суд I.Л. бр. 443/99 од 13.02.2002 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Претпри-
јатие за производство, трговија и услуги "ЛИВЛС" ДОО 
експорт-импорт Скопје ул. "Кратовска" бр. 22,со жиро 
сметка 40100-601-362566. 

За ликвидатор се определува лицето  Марко Ѓурчинов-
ски од Скопје, со стан на ул. "Љуба Петровиќ" бр. 8, тел. 
617-547. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава. 

 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (5177) 

 
___________ 

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

шението на овој суд I.Л. бр. 413/01 од 21.12.2001 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Претпри-
јатие за производство, услуги и промет на големо и мало 
"ВЕБА-КОМЕРЦ" извоз-увоз ц.о. од Скопје, ул. "Невро-
копска" бр. 11 б,   со жиро сметка 40100-601-168486. 

За ликвидатор се определува лицето  Мирко Петрески 
од Скопје, тел. 454-808, со стан на бул. "АВНОЈ" бр. 68/4. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (5178) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шението на овој суд I.Л. бр. 923/99 од 01.12.2001 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Претпри-
јатие за проектирање, изведба и инженеринг  "М-2" ДОО 
Скопје, ул. "Дамска" бр. 30а, со жиро сметка 40120-601-
2277389. 

За ликвидатор се определува лицето  Мирко Петрев-
ски од Скопје, тел. 454-808, со стан на бул. "АВНОЈ" бр. 
44. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (5179) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 211/01 од 

14.02.2002 година отвори ликвидациона постапка над 
Претпријатието за трговија на големо и мало ТЕРПРОМ 
п.о. увоз-извоз Берово  и истата поради немање на имот се 
заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од судскиот регистар што се води при Основниот суд 
во Штип. 

Од Основниот суд во Штип.                                (5192) 
___________ 

 
Ликвидаторот Весна Пешиќ од Куманово, ул. "ЈНА" 

бр. 5, запишан во судскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје со решение П. Трег. бр. 3380/2001, обја-
вува дека Друштвото за производство, трговија, услуги и 
превоз ПЕГАЗ Весна и Зоран  ДОО увоз-извоз Куманово и 
со број на жиро сметка 510-0000001062-27 отворена при 
КИБ Куманово е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 30 дена од денот на последната 
објава. 

Од ликвидаторот.                                                  (4594) 
___________ 

 
Ликвидаторот Мирко Петревски од Скопје, бул."АВ-

НОЈ" бр. 58/4, тел. 454-808, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. Трег. 
бр. 3543/2001, објавува дека Друштвото за производство, 
промет и услуги БУМБАР-ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје и со 
број на жиро сметка 40110-601-469839 отворена при ЗПП 
Филијала-Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 90 дена од денот на последната 
објава. 

Од ликвидаторот.                                                  (5266) 
___________ 

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

шението на овој суд I. Л. бр. 379/2001 од 09.01.2002 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Фирма за застапништво и консалтинг "НИМЕТ" ДОО ек-
спорт-импорт-Скопје, ул."Војдан Чернодрински", со жиро 
сметка 40100-601-182613. 

 
За ликвидатор се определува лицето Илија Чилиманов 

од Скопје со стан  на ул."27 Март" бр. 14, тел. 116-232. 
 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-

кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (5267)  
___________ 

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

шението на овој суд I. Л. бр. 177/2001 од 29.11.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги "БОРО 96 
ГмбХ" ДОО експорт-импорт-Скопје, ул."6" бр. 22, со жи-
ро сметка 40120-601-377027. 

За ликвидатор се определува лицето Сузана Лазеска 
од Скопје со стан  на ул."Петар Ацев" бр. 27/1-1, тел. 468-
213. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (5268)  
___________ 

 
Ликвидаторот Симјановска Тања, дипл. правник од 

Тетово, ул. "Благоја Тоска" бр. 21/7, тел. 044/27-913, запи-
шан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - 
Скопје со решение П. Трег. бр. 2435/2001 од 21.12.2001 
година, објавува дека Трговското друштво за производ-
ство, трговија, угостителство и услуги ЕФТИНОЌА Владо 
и други ДОО увоз-извоз Тетово, ул. "153" бр. 12, со жиро 
сметка 41500-601-91379 отворена при ЗПП-Филијала Те-
тово е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                  (5274) 
__________________________________________________ 

 
Н О Т А Р С К И     

 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: К.П. бр. 

1202/2, м.в. "Шамак", култура нива, класа 3, со површина 
од 1097м2, запишана  во Поседовен лист бр. 29 за КО Кон-
дово, сосопственост на Исени Абдула, Исени Нури и Исе-
нов Алим за цена од 350.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го гу-
бат правото на предимство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Златко Николовски, бул. "Партизански одреди" 
68 (барака 6), Карпош, Скопје.                  (3951) 

___________ 
    
    
Се продава недвижен имот-ливада и тоа ливада, класа 

7, во м.в. "Герман", К.П. бр. 257, дел 2, план 2, на која 
вкупната површина изнесува 968м2, КО Маџари, запиша-
но во ПЛ бр. 180 и ливада, класа 7, во м.в. "Герман", К.П. 
бр. 257, дел 2, план 2, скица 4, на која вкупната површина 
изнесува 1505м2, КО Маџари, запишано во ПЛ бр. 181, 
сопственост на Блажевска Аница, Бабиќ Радмила, Стоја-
нов Божидар и Стојановска Надица по цена од 50 евра по 
квадратен метар. 

 
Се повикуваат сите сосопствениците и соседите чие 

земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето писмено да се изјас-
нат за прифаќање на понудата, а доколку се заинтересира-
ни наведениот износ да го депонираат кај нотарот Ленка 
Панчевска, ул. "Босна и Херцеговина" бб, општина Чаир, 
барака бр. 17, Скопје.                 (3955) 

___________  
Сопственикот Вујевски Никодин од Скопје, бул. "Ма-

кедонско Косовска Бригада" 6/3, својата недвижност-нива 
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6 класа со површина од 7746м2, во м.в. "Долни рид"на 
К.П. бр. 457, КО Визбегово, според поседовен лист број 
122, го продава за 120,00 денари за 1 м2.  

Се повикуваат сопствениците на граничните парцели 
чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
"Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за при-
фаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир, Скопје, ул. "2 
Македонски Бригади" број 54.          (4007) 

___________ 
       
Се продава земјоделско земјиште построено на К.П. 

бр. 395/1, план 3, скица 9, на м.в. "Шамак", нива четврта 
класа, со вкупна површина од 2464м2, во КО Бардовци, 
сопственост на Богомил Ѓеорѓиевски од Скопје, според 
Поседовен лист број 865 за КО Бардовци, за цена од 
290,00 денари за метар квадратен. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите 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 изјас-
нат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до но-
тарот Мери Весова на ул. "Ѓорче Петров" бр. 10-а,  локал 2, 
Скопје.                                                            (4208) 

___________ 
 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште 

на сите субјекти со право на првенствено купување, сопс-
твениците и тоа Јанков Васко и Јанкова Соња од Скопје 
им нудат на продажба и тоа двајцата по 26/1740 идеален 
дел од нива 1 класа, од вкупно 8215м2, устроена на К.П. 
1239/1, план 7, скица 11, м.в. "Калдрмче" упишани во ПЛ 
1380 за КО Радишани, за вкупна купопродажна цена од 
74.000,00 денари. 

Рокот за плаќање е веднаш на денот на заверката на 
договорот кај нотар. Купувачот го плаќа данокот на про-
мет 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.                 
(4626) 

                                              
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до но-

тарот Мери Весова на ул. "Ѓорче Петров" бр. 10-а,  локал 2, 
Скопје.                                                            (4833) 

___________ 
       
Се продава земјоделско земјиште-нива на К.П. 3461, 

план 27, скица 85, м.в. "Горно Село" класа 6, со површина 
од 4946м2, во КО Богданци, сопственост на Србов Ѓорѓе 
од Богданци, за цена од 6.100,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите 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 изјас-
нат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до 
нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" бр. 6, во Гевгелија.             
(4890) 

                                                         Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до 
нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир, Скопје, ул. "2 
Македонски бригади" број 54.                       (4459) ___________ 

 
Се продава земјоделско земјиште: КО Глишиќ, К.П. 

бр. 1046, план 008, скица 005, м.в. "Бабин Дол", култура 
лозје, класа 4, со вкупна површина од 4966м2, КО Глишиќ, 
К.П. бр. 1046, план 008, скица 005, м.в. "Бабин Дол", кул-
тура нива, класа 4, со вкупна површина од 3864м2, сопс-
твеност на Трајанка Костова од Кавадарци, евидентирано 
во Имотен лист бр. 1011 и КО Глишиќ, К.П. бр. 284, дел 1, 
м.в. "Смолник", култура-лозје, класа 1, со вкупна површи-
на од 3158м2, сопственост на Ѓорѓи Митрев од Кавадарци, 
евидентирано во Имотен лист бр. 215 издадени од Држав-
ниот завод за геодетски работи, одделение за премер и ка-
тастар Кавадарци, за цена од 20,00 денари за еден метар 
квадратен. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кава-
дарци.                            (4892) 

___________ 
      
Се врши продажба на 18/32 идеален дел од земјодел-

ско земјиште построено на К.П. број 729.план 4, скица 7, 
м.в. "Вис", култура ливада, класа 2, површина 3510м2, во 
КО Петровец и 18/32 од К.П. бр. 556/1, план 3, скица 10, 
м.в. "Пеев Орман", нива, класа 3, со површина од 4960м2, 
во КО Огњанци, сопственост на Петрушевска Елена и 
Петрушевска Биљана од Петровец, ул. "М. Тито" бр. 63, 
по цена од 10 германски марки од метар квадратен, во де-
нарска противвредност. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до 
нотарот Матилда Бабиќ, ул. "Јани Лукровски" бб, тргов-
ски центар Автокоманда, општина Гази Баба, Скопје.                             
(4830) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште построено на К.П. 

број 2774/1, план 10, скица 23, на м.в. "Паретцки Дол", ни-
ва шеста класа со вкупна површина од 1019м2, во КО Куч-
ково, сопственост на Гојко Герасимов од Скопје, според 
Поседовен лист број 556 за КО Кучково, за цена од 90,00 
денари за метар квадратен. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите 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 изјас-
нат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенство. 

___________ 
       
Сопственикот Реџепи Сафет од Скопје, с. Студенични 

својата недвижност -1/4 (една идеална четвртина) од нива 
5 класа со вкупна површина од 1743м2 во м.в. "Село" кој 
лежи на К.П. 252, КО Студенични, според Поседовен лист 
број 29, го продава за 120,00 денари  за 1м2. 

Се повикуваат сосопствениците и сопствениците на 
граничните парцели чие земјиште се граничи со земјиште-
то 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 понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенство. 

___________ 
 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К.П. бр. 

613/2-3-1, нива од 7 на м.в. "Падишта", со површина од 
3688м2, запишани во ПЛ бр. 10 за КО Здуње, сопственост 
на Бајрами Селам, Бајрами Нурија, Имери Илми, Имери 
Екрем и Имери Хајрије сите од с. Здуње, за купопродажна 
цена од 250.000,00 денари. 

 
Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од Зако-

нот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" 
бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување, (заед-
ничките сопственици,  сосопствениците и соседите чие 
земјиште се граничи со земјиштето што се продава) во рок 
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од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Служ-
бен 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 Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" 
бр. 5-А.                           (4596) 

___________ 
       
Се продава земјоделско земјиште-нива на К.П. бр. 

5024, план 39, скица 141, м.в. "Барта", класа 4 со површи-
на од 421м2 и нива на К.П. бр. 5024, план 39, скица 141, 
м.в. "Барта", класа 4, со површина 421м2, во  КО Богдан-
ци, сопственост на Минов Климе од Гевгелија, за вкупна 
цена од 9.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите 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 изјас-
нат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" бр. 6, Гевгелија. 
                                           (4597) 

___________ 
       
Се врши продажба на недвижен имот-нива од 3-та кла-

са, со површина од 1091м2, што се наоѓа на К.П. бр.  871/3, 
м.в. "Долна Лака", КО Орешани, сопственост на Димовска 
Паун Стојанка од Скопје. 

Се повикуваат сопствениците на парцелите што се 
граничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од де-
нот на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ", доколку се заинтересирани да ја купат горе опиша-
ната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата. Доколку не се јават во наведениот рок, истите 
го губат правото на првенствено купување на предметната 
недвижност. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџовска од 
Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок. 23 (ДТЦ "Стара рам-
па").            (5271) 

___________ 
    
    
Се продава недвижен имот и тоа: 1/3 идеален дел од 

нива од 5-та класа, со вкупна површина од 1130м2, што се 
наоѓа на К.П. бр. 1091, м.в. "Село", КО Блаце Петровец, 
сопственост на Нада Кочаџиевска од Скопје. 

Се повикуваат останатите сопствениците на парцелата 
како и сопствениците на парцелите што се граничат со на-
ведената парцела во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", доколку се 
заинтересирани да ја купат горе опишаната недвижност, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Докол-
ку не се јават во наведениот рок, истите го губат правото 
на првенствено купување на предметната недвижност. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџовска, ул. 
"Иван Козаров" бр. 24, лок. 23 (ДТЦ "Стара рампа"). 
                                           (5272) 

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

бр. 1094 на м.в. "Рамник", класа 3, со површина од 1757м2, 
заведен во Поседовен лист бр. 329 за КО  Езерени, сопс-
твеност на продавачите Мушаревска Надежда 1/4 и Му-
шаревски Гога 3/4 и двајцата од Охрид, за цена од 
30.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопстве-
ници и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен.                
(5276) 

                                                                     
Пасош бр. 597681/95 издаден од УВР-Тетово на име 

Ислами Имер, с. Желино, Тетово.                 (5257) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на К.П. 
бр. 1552, дел 3 на м.в. "Голема нива", класа 7, со површи-
на од 500м2, заведена во поседовен лист бр. 329, за КО 
Штрбово, сопственост на продавачот Војдевски Пецо од с. 
Новаци, Битола за цена од 30.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопстве-
ници и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. 
                                           (5277) 

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

бр. 3409 во м.в. "Мелој", класа 4, со површина од 1189м2, 
во КО Ореовец, по Поседовен лист бр. 741. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и сопствениците на граничните парцели чие земјиш-
те граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 де-
на од денот на објавувањето на огласот во "Службен вес-
ник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Стојаноска Елизабета, ул. "Јоска Јорданоски" број 
2, Прилеп.                                                       (5278) 
__________________________________________________ 

 
МАЛИ ОГЛАСИ 

 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

 
Пасош бр. 1517985 на име Стојановски Љупчо, ул. "Ма-

кедонска" бр. 17, Кочани.                          (5239) 
Пасош бр. 1426616 на име Узеири Абдулхади, с. 

Врапчиште, Гостивар.                                                (4499) 
Пасош бр. 1057359 на име Стојанов Марјан, с. Исти-

бања, Виница.                                                               (5237) 
Пасош бр. 211864 издаден од УВР-Скопје на име Али-

јевски Насер, с. Кондово, Скопје.          (5244) 
Пасош бр. 1324427 издаден од УВР-Скопје на име Мир-

вет Мемети, ул. "Х. Т. Карпош" бр. 10-а, Скопје. 
                                                                          (5245) 
Пасош бр. 1170033/98 издаден од УВР-Скопје на име 

Трајановски Јован, ул. "8" бр. 3, с. Јурумлери, Скопје. 
                                                                          (5246) 
Пасотш бр. 384911 издаден од Штип на име 

Антониевска Васка, ул. "Драги Крупишки" бр. 12, Штип. 
Пасош бр. 1284439 издаден од УВР-Тетово на име Агуш 

Мустафа, с. Мерово, Тетово.          (5247) 
Пасош бр. 1384445 издаден од УВР-Тетово на име Љоки 

Небије, ул. "Штипска" бр. 126, Тетово.      (5248) 
Пасош бр. 0589984/95 издаден од УВР-Тетово на име 

Ќазим Дењали, с. Боговиње, Тетово.          (5249) 
Пасош бр. 0005114 издаден од УВР-Скопје на име Тодор 

Завков, бул. "12 Македонска бригада" бр. 36-б, Скопје.                                  
(5250) 
Пасош бр. 1026514 издаден од УВР-Скопје на име До-

новска Евгенија, ул. "Х. Т. Карпош" бр. 2, Скопје.                                  
(5251) 
Пасош бр. 0953229 издаден од УВР-Гевгелија на име Га-

цев Коста, ул. "Коста Рацин" бр. 12, Гевгелија. 5252 
Пасош бр. 0315236 издаден од УВР-Гевгелија на име 

Гацева Марија, ул. "Коста Рацин" бр. 12, Гевгелија. 
                                                                          (5253) 
Пасош бр. 1193661/99 на име Азем Илјази, с. Орлан-ци, 

Скопје.                                                          (5254) 
Пасош бр. 1156200/98 издаден од УВР-Тетово на име 

Беџети Арбен, ул. "Б. Тоска" бр. 32-1/9, Тетово. (5255) 
Пасош бр. 1516347/01 издаден од УВР-Скопје на име 

Авдиљ Кадри, с. Студеничани, Скопје.          (5256) 
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Пасош бр. 112094/94 издаден од УВР-Куманово на име 

Адеми Адем, с. Липково, Куманово.          (5258) 
Пасош бр. 962870 на име Руфати Себајдин, с. Добри 

Дол, Гостивар.                                                              (3481) 
Пасош бр. 1096710 на име Жаклина Икономоска, ул. "Т. 

Милошески" бб, Ресен.                                       (3018) 
Пасош бр. 1090249 на име Тодороски Марјан, бул. 

"Македонски Просветители" бр. 11-А, Охрид.    (3025) 
Пасош бр. 132484 на име Николов Горан, ул. "Ванчо 

Мицков" бр. 97/34, Скопје.                                        (5375) 
Пасош бр. 1198796 на име Реџепи Осман, с. Добри Дол, 

Гостивар.                                                              (3013) 
Пасош бр. 1409254 на име Исмаили Армент, Струга. 
                                                                          (5301) 
Пасош бр. 1188184 издаден од УВР-Скопје на име Аг-

рон Камбери, ул. "М. Тито 14" бр. 9, с. Сарај, Скопје.              
(5379) 

                                                            
Чек од тековна сметка бр. 03486519 со бр. 0012001659-

487 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Николовска Виолета, Скопје.                          (5745) 

Пасош бр. 765884/95 издаден од УВР-Скопје на име Ју-
суфи Фасли, с. Паничари, Скопје.          (5382) 
Пасош бр. 791270/95 издаден од УВР-Скопје на име Бек-

теш Неџати, ул. "Чаирска" бр. 93, Скопје.     (5383) 
Пасош бр. 1135635 издаден од УВР-Скопје на име Се-

верџан Тефиљовиќ, ул. "Благоја Стефковски" бр. 58/2-3, 
Скопје.                                                           (5386) 
Пасош бр. 1052937/97 издаден од УВР-Скопје на име 

Арзије Латиф, ул. "Пере Тошев" бр. 17, Скопје. (5389) 
Пасош бр. 1294891 издаден од УВР-Скопје на име Де-

мир Салиу, ул. "3" бр. 7, с. Сарај, Скопје.         (5390) 
Пасош бр. 0972328 издаден од УВР-Делчево на име Ма-

невски Кирил, бул. "Македонија" бр. 1/10, Делчево. 
                                                                          (5394) 
Пасош бр. 1592946 на име Здравески Гоце, ул. "П. Те-

мелкоски" бр. 22-А, Прилеп.                               (4254) 
Пасош бр. 1039802 на име Османоски Мухамед, с. 

Црнилиште, Прилеп.                                                  (2926) 
Пасош бр. 1365357 на име Сулејманоски Мефмед, с. 

Црнилиште, Прилеп.                                                  (2924) 
Пасош бр. 1339397 на име Асаноски Мустафа, с. 

Црнилиште, Прилеп.                                                  (4719) 
Пасош бр. 1039752 на име Пецо Димитријески, с. Врб-

јани, Прилеп.                                                         (4716) 
Пасош бр. 274666 на име Стојчева Мара,  ул. "29-ти Но-

ември"бр. 11, Валандово.                                     (5515) 
Пасош бр. 137153 на име Селмани Мерсим, Струга. 
                                                                          (5516) 
Пасош бр. 295857 на име Солаковски Живко, Битола.                          

(5520) 
                                                                                                                          (5492) 

Пасош бр. 1351445 на име Муртезан Ајредини, Тетово.
                                                                          (5522) 
Пасош бр. 1484983 издаден од УВР-Гостивар на име 

Фејзулаи Бурим, ул. "Беличица" бр. 61, Гостивар. 5533 
Пасош бр. 1255794 издаден од УВР-Гостивар на име Ве-

лији Накшије, с. Србиново, Гостивар.          (5535) 
Пасош бр. 1349357 издаден од УВР-Тетово на име Аљи 

Бајрами, с. Шипковица, Тетово.          (5536) 
Пасош бр. 1440820 издаден од УВР-Куманово на име 

Хајрула Сопај, с. Слупчане, Куманово.          (5539) 
Пасош бр. 1453168 издаден од УВР-Скопје на име Ста-

фа Урим, с. Рашче, Скопје.                          (5540) 
Пасош бр. 1003691 издаден од УВР-Скопје на име Сто-

јановски Панде, бул. "Јане Сандански" бр. 110/5-8, Скопје.
                                                                          (5542) 
Пасош бр. 1012199 на име Донева Васа, ул. "Карл Мар-

кс" бр. 37/2, Штип.                                               (5043) 
Пасош бр. 1345183 на име Сулимани Бафќар, с. Рнковце, 

Куманово.                                          (5677) 
Пасош бр. 1089777 на име Мартин Сапунџиев, с. Вељу-

са бр. 342, Струмица.                                          (5682) 
Пасош бр. 1524934/01 издаден од УВР-Скопје на име 

Филиповски Гоце, ул. "Народен Фронт" бр. 13/66, Скопје.
                                                                          (5732) 
Пасош бр. 134330 издаден од УВР-Куманово на име Ај-

вази Бејзад, с. Опае, Куманово.                          (5733) 
Пасош бр. 942467 издаден од УВР-Скопје на име Ди-

мов Леми, ул. "Востаничка" бр. 168, Скопје.        (5734) 
Пасош бр. 1273756 издаден од УВР-Скопје на име Ва-

лентина Тинз, ул. "Гемиџиска" бр. 4-2/11, Скопје. 
                                                                          (5735) 

Пасош бр. 641135/95 издаден од УВР-Скопје на име То-
девски Борче, ул. "Товарник" бр. 5-Б, Скопје.(5736) 
Пасош бр. 431554 издаден од УВР-Скопје на име Каран-

филова Роза, ул. "Методи Митевски" бр. 13/2/19, Скопје.
                                                                          (5737) 
Пасош бр. 747159 издаден од УВР-Скопје на име Бог-

дановски Трпче, с. Арачиново бр. 12-б, Скопје.5746 
Чекови од тековна сметка бр. 7197098  со бр. 005000211-

1537, 0050002111538, 0050002111539, 005000551905, 005-
000551907 и 005000551908 издадени од Комерцијална 
банка на име Владимир Ношпал, Скопје.   (5411) 
Чек од тековна сметка бр. 13785852 со бр. 00160001620-

34 издаден од Комерцијална банка на име Димовска Ру-
санда, Скопје.                                                           (5265) 

Работна книшка на име Лаковски Оливер, Битола.                                  
(5195) 
Работна книшка на име Исмаиловски Емил, Битола.                                   

(5196) 
Работна книшка на име Зора Арсовска, Куманово. 
                                                                          (5200) 
Работна книшка на име Мена Артим, Струга.  (5203) 
Работна книшка на име Абдул Узаири, Тетово. 5208 
Работна книшка на име Мишов Горанчо, Кочани.                     
                                                                                      (5210) 
Работна книшка на име Јанев Дејан, Св.Николе. 5211 
Работна книшка на име Лазаров Илија, Гевгелија. 
                                                                          (5221) 
Работна книшка на име Михајлович Игор, Прилеп. 
                                                                          (5234) 
Работна книшка на име Љуан Зенку, Скопје.    (5259) 
Работна книшка на име Серафимова Марга, Скопје. 
                                                                          (5260) 
Работна книшка на име Анета Цветанова, Скопје.  
                                                                                      (5263) 
Работна книшка на име Шерифи Егзон, Куманово. 
                                                                          (5283) 
Работна книшка на име Саме Љуфи, Струга.    (5293) 
Работна книшка на име Јосифовски Јосиф, Штип. 
                                                                          (5402) 
Работна книшка на име Јовановска Валентина, Кри-ва 

Паланка.                                                          (5404) 
Работна книшка на име Џелјан Џелили, Куманово. 
Работна книшка на име Илиевски Ивица, Куманово. 
                                                                          (5493) 
Работна книшка на име Љушкоска Ирена, Охрид. 
                                                                          (5494) 
Работна книшка на име Наумческа Анета, Прилеп. 
                                                                          (5496) 
Работна книшка на име Бранко Јовановски, Скопје. 
                                                                          (5497) 
Работна книшка на име Димитриевска Валентина, Ку-

маново.                                                          (5500) 
Работна книшка на име Јоновска Дивна, Демир Хи-сар.

                                                                          (5502) 
Работна книшка на име Маркоски Перо, Струга.5506 
Работна книшка на име Летка Отовиќ, Велес.  (5514) 
Работна книшка на име Димитријески Гоце, Прилеп. 
                                                                          (5519) 
Работна книшка на име Веселиновска Слободанка, Ско-

пје.                                                                          (5548) 
Работна книшка на име Касуми Шаип, Скопје. (5550) 
Работна книшка на име Смаилагиќ Есад, Скопје.5551 
Работна книшка на име Рената Николова, Скопје. 
                                                                          (5552) 
Работна книшка на име Грубовиќ Наталија, Скопје. 
                                                                          (5553) 
Работна книшка на име Драган Бисовски,Скопје. 
                                                                                      (5554) 
Работна книшка на име Миленков Благој, Битола. 
                                                                          (5657) 
Работна книшка на име Талетански Петар, Делчево. 
                                                                           (5658) 
Работна книшка на име Касани Сафет, Струга.  5673 
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Работна книшка на име Максимоски Владица, Гостивар.

                                                                          (5674) 
Работна книшка на име Ѓорѓиески Зоран, Тетово. 
                                                                          (5675) 
Работна книшка на име Ивиќ Снежана, Скопје.  5739 
Работна книшка на име Маја Величковска Матков-ска, 

Скопје.                                                          (5740) 
Работна книшка на име Трајковска Снежана, Скоп-је.            

(5741) 
                                                              
Свидетелство за 8-мо одделение на име Витанов Сто-

јанче, Пробиштип.                                          (5503) 
Воена книшка на име Тонев Ацо, Кратово.      (5197) 
Воена книшка на име Ненад Трајковиќ, Куманово.                

(5198) 
                                                          Свидетелство на име Ахмедова Вахиде, Велес.(5510) 

Воена книшка на име Ислам Рамадани, Тетово. 5206 
Воена книшка на име Николовски Бошко, Тетово. 
                                                                          (5207) 
Воена книшка на име Ефремов Ванчо, Прибиштип. 
                                                                          (5214) 
Воена книшка на име Владо Петрушевски, Скопје. 
                                                                          (5264) 
Воена книшка на име Драган Илиќ, Куманово.(5282) 
Воена книшка на име Стојаноски Орце, Штип.(5284) 
Воена книшка на име Стеваноски Божо, Скопје.5406 
Воена книшка на име Рашитовски Ибраим, Скопје. 
                                                                          (5545) 
Воена книшка на име Сашко Божиновски, Скопје. 
                                                                          (5546) 
Воена книшка на име Крстев Стојан, Велес.     (5742) 
Воена книшка на име Ѓорѓиевски Саша, Скопје.5743 
Воена книшка на име Џељадин Сабадин, Скопје.5744 
Свидетелство на име Лековски Сашо, Крива Палан- ка.

                                                                          (5193) 
Свидетелство на име Ѓурѓица Мисовска, Тетово.5194 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Љумније Фе-

рати, Куманово.                                                          (5199) 
Свидетелство на име Фатмир Есати, Тетово.    (5209) 
Свидетелство на име Горанчо Николов, Св. Николе.                

(5212) 
                                                          Ученичка книшка на име Трајкоски Стојан, Прилеп. 

Свидетелство на име Стојанов Игор,Св.Николе. 5216 
Свидетелство на име Олгица Атанасова, Штип.  5217 
Свидетелство на име Ангелов Зоран, Радовиш.  5220 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Нурчевски  

Ислам Ислан, Велес.                                          (5222) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Нурчевски  

Исмет Ислан, Велес.                                          (5223) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Таировски 

Мишо, Велес.                                                          (5224) 
Свидетелство за 4-то одделение на име Усејнова Ресул 

Ајше, Велес.                                                          (5225) 
Свидетелство на име Јолдашев Панче, Велес.  (5226) 
Свидетелство за завршено средно медицинско училиште 

забен техничар издадено од МУЦ "Панче Ка-раѓозов" на 
име Миров Зоран, Велес.          (5227) 
Свидетелство на име Манески Агим, Прилеп.  (5232) 
Свидетелство на име Дуракоска Фериде,Прилеп.5233 
Свидетелство на име Јакимоски Мирче, Струга. 5242 
Свидетелство за 2-ра година издадено од Државно 

средно медицинско училиште д-р Панче Караѓозов" на 
име Стојкова Љубица, Скопје.                           (5261) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Маневски Ласте, 

Крива Паланка.                                          (5281) 
Свидетелство на име Фетова Аџиле, Штип.      (5285) 
Свидетелство за 4-та година гимназија на име Мазга-

лиев Бојан, Радовиш.                                          (5286) 
Свидетелство на име Асаноски Мустафа, Прилеп. 
                                                                          (5290) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Зуфер Изаири, 

Тетово.                                                          (5294) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Нуредини Шо-

ип, Тетово.                                                          (5295) 
Свидетелство на име Лума Сафрие, Тетово.     (5296) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Башким Дур-

миши, Тетово.                                          (5297) 
Свидетелство за завршено средно угостителско училиш-

те издадено од "Лазар Танев" на име Аџиевски Ацо, 
Скопје.                                                          (5414) 
Свидетелство за 2-ра година издадено од ДСУЦ "Ва-сил 

Антевски Дрен" на име Георгиева Кристина, Скопје.           
(5417) 

                                                                        Здравствена книшка на име Петрова Марина, Про- би-
штип.                                                                          (5667) 

Свидетелство на име Рамадани Енвер, Скопје. (5495) 
Свидетелство на име Џељили Џељајдин, Куманово. 
                                                                          (5498) 
Свидетелство на име Џељили Џеваир,Куманово.5499 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Демиров Бајрам, 

Пехчево.                                                 (5501) 

Свидетелство на име Сејдула  Хебиби, Тетово.(5508) 
Свидетелство на име Мунамет Берзати, Тетово .5509 
Свидетелство на име Имеров Џелал, Велес.     (5511) 
Свидетелство на име Нурен Џемаили, Велес.   (5512) 
Свидетелство на име Цакаров Живко, Кочани.(5517) 
Свидетелство за 3 и 4 година издадено од "Боро Пет-

рушевски" на име Стојановски Ангеле,Скопје.5556 
Свидетелство од 1 до 7 одделение издаден од ОУ "Ли-

рија" на име Исмет Азири, Скопје.          (5557) 
Свидетелство на име Велков Павле, Кочани.   (5660) 
Свидетелство на име Ѓуровска Силвана, Св. Николе.                                  

(5666) 
Свидетелство на име Ангел Донев, Штип.         (5668) 
Свидетелство за 5-то одделение на име Салиев Мемет-

сали, Радовиш.                                          (5669) 
Уверение на име Симјановски Петко, Тетово. (5204) 
Ученичка книшка на име Кузеска Елизабета, Прилеп.                                  

(5279) 
Ученичка книшка на име Спиркоска Марија, При-леп.

                                                                          (5280) 
Ученичка книшка на име Ристески Цанко, Прилеп. 
                                                                          (5291) 
Ученичка книшка на име Јованов Драган, Виница.                                  

(5518) 
Ученичка книшка на име Зорица Трендова, Радовиш.                                  

(5670) 
                                                                          (5680) 
Индекс на име Велкова Васка, Пробиштип.      (5215) 
Индекс на име Чатлеска Билјана, Прилеп.        (5235) 
Диплома на име Андонов Зоран, Кочани.          (5201) 
Диплома за завршено средно образование издадена од 

УСО "Коце Металец" на име Агим Џемаили, Ско-пје.                             
(5262) 
Диплома за завршен матурски испит издадена од УСО 

"Кочо Рацин" гимназија на име Златка Гајдова, Велес.                                  
(5289) 
Диплома на име Ставрева Наталија, Штип.       (5507) 
Здравствена книшка на име Видимче Александра, 

Битола.                                                                          (5202) 
Здравствена книшка на име Славко Ристоски,  Тетово.

                                                                          (5205) 
Здравствена книшка на име Стојанка Постолова, Про-

биштип.                                                          (5213) 
Здравствена книшка на име Јанинков Трајче, Штип. 
                                                                          (5219) 
Здравствена книшка на име Имероски Мерсад, Крушево.

                                                                          (5229) 
Здравствена книшка на име Хајрадиновиќ Неџарија, 

Крушево.                                                          (5230) 
Здравствена книшка на име Маркоски Мартин, Кру-ше-

во.                                                                          (5231) 
Здравствена книшка на име Темелкова Емилија, Велес.

                                                                          (5287) 
Здравствена книшка на име Саздовски Ѓоре, Велес. 
                                                                          (5288) 
Здравствена книшка на име Марков Лазар, Кавадарци.

                                                                          (5292) 
Здравствена книшка на име Паунов Благој, Пробиштип.

                                                                          (5504) 
Здравствена книшка на име Драганчо Георгиевски, Би-

тола.                                                                          (5505) 
Здравствена книшка на име Наумовски Ѓорѓи, Велес.                                  

(5513) 
Здравствена книшка на име Митревски Зоран, Битола.

                                                                          (5523) 
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Здравствена книшка на име Игновски Виктор, Велес.                                     

(5671) 
                                      Ј А В Н И    П О В И Ц И 

Здравствена книшка на име Емини Наиље, Крушево.                  
(5672) 

                                                        Врз основа на член 14 став 1 и член 17 од Законот за 
јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98, 50/2001 
и 2/2002), Комисијата за јавни набавки на Министерството 
за финансии на Република Македонија, објавува Лична карта на име Пилатов Панче, Штип.      (5218) 

Даночна картичка на име СЗД "ЗЛАТАР М.К.", Ст-ру-
мица.                                                                          (5241) 
Даночна картичка бр. 5030989127149 издадена од Упра-

ва за приходи на име Никола Чокревски-адвокат, Скопје.
                                                                          (5396) 
Даночна картичка бр. 4030994249410 издадена од Упра-

ва за приходи на име "ОСТОЈА" ДОО, Скопје. 5398 
Даночна картичка бр. 4030000397068 издадена од Упра-

ва за приходи на име "ФОЛИТЕК" ДООЕЛ, Скопје.                  
(5400) 

                                                        Министерството за финансии на Република Македони-
ја со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје. 

Даночна картичка бр. 4030995228913 издадена од Упра-
ва за приходи на име ППТУ "ХУПЕРИОН", Скопје.                                      
(5543) 

                                    2. ПОНУДУВАЧИ: 
Даночна картичка бр. 5030997104344 издадена од Упра-

ва за приходи на име "Бистро Примариус", Скопје. 
                                                                          (5738)  

__________________________________________________ 
 

ОГЛАС ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА 
ГЛАВНИЦА 

 
Управниот одбор на РЕПЛЕКФАРМ АД Скопје, по 

добиеното известување за извршениот упис на Одлуката 
за намалување на основната главница преку присилно 
повлекување на акции на Друштвото во Трговскиот регис-
тар на Основниот суд Скопје I - Скопје објавува: 

 
О Г Л А С 

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИЦА 
 

Врз основа на член 416 од Законот за трговски друш-
тва и Одлуката на Собранието на акционерите на РЕП-
ЛЕКФАРМ АД Скопје бр. 02-03/1 од 09.01.2002 година, се 
врши намалување на основната главница преку присилно 
повлекување на акции на Друштвото за фармацевтски хе-
миски производи РЕПЛЕКФАРМ АД со седиште на ул. 
"Козле" бр. 188, Скопје. 

Вкупниот износ на основната главница од 9.400.000 
ДЕМ во денарска противвредност од 300.800.000,00 дена-
ри се намалува за износ од 1.880.000 ДЕМ во денарска 
противвредност од 60.160.000,00 денари. 

Висината на основната главница по намалувањето из-
несува 7.500.000 ДЕМ, односно во денарска противвред-
ност од 240.640.000,00 денари. Друштвото е согласно по 
барање на доверителите да ги намири или обезбеди поба-
рувањата кои постоеле на денот кога е објавен уписот на 
Одлуката за намалување на основната главница во Тргов-
скиот регистар, ако ги пријават за три месеци од денот на 
последната објава на овој оглас во "Службен весник на 
РМ". 

     
РЕПЛЕКФАРМ 

                    Управен одбор 
              (4627) 

__________ 
 
Друштвото за производство на опрема, резервни дело-

ви и промет ПОРД-МАШИНОПРОЕКТ Чедомир ДООЕЛ 
увоз-извоз, ул. "Петар Поп Арсов" бр. 19-3/2 Скопје има 
намера да изврши намалување на основната главница.  

 
Се повикуваат сите доверители во рок од 90 дена да ги 

пријават своите побарувања. 
 
Друштвото е согласно врз основа на побарувањата на 

доверителите да им ги исплати побарувањата или да им 
даде гаранција.  

    
               ПОРД-МАШИНОПРОЕКТ 

                                            (4214) 

 
О Т В О Р Е Н    П О В И К   БР. 1/02 

ЗА НАБАВКА, ИСПОРАКА И МОНТАЖА НА ПЕРСО-
НАЛНИ СМЕТАЧИ ОД РЕНОМИРАН ПРОИЗВОДИ-

ТЕЛ (БРАНД НАМЕ) ЗА ПОТРЕБИТЕ НА  
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ 

 
1. НАБАВУВАЧ: 

 
Право да поднесе понуда има секое заинтересирано 

домашно и странско правно и физичко лице кое е регис-
трирано за производство или промет на сметачки машини 
и друга опрема за обработка на податоци. 

 
3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА: 
Набавка, испорака и монтажа на персонални сметачи 

од реномиран производител (бранд наме) со следниве ка-
рактеристики: 

 
- Процессор Целерон 1.2. ГХз, 
- 815е цхипсет, 
- 128 МД СДРАМ, 
- Интегратед грапхицс, 
- 20 ГБ ХДД/5.400 рпм, 
- 48 џ ЦД-РОМ, 
- ПС/2 Еасѕ Аццесс Кеѕбоард, 
- Њин ЏП, 
- Њаррантѕ 3-1-1, 
- 15" Монитор ТЦО99 ЕУРО 
 
Количина   152 парчиња. 
 
 
4. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ: 
- детален опис на понудените персонални сметачи (на-

зив на производителот, земја на производство, модел, тех-
нички карактеристики, проспекти и др.); 

- поединечна цена (од парче) и вкупна цена со посебно 
искажани ДДВ, царински и др. давачки, фиксна (непро-
менлива се до конечното исполнување на договорот) и ис-
кажана во денари; 

- рок на испорака (искажан во календарски денови 
сметан од денот на склучување на договорот, односно, од 
уплата на авансот); 

- начин и рок на плаќање (авансно, при што согласно 
со член 59 став 3 од Законот за јавни набавки авансот не 
може да биде поголем од 30% вредноста на договорот 
и/или одложено); 

- времетраење на гарантниот период (специфицирано 
поединечно за опремата, одржувањето и работната рака); 

- податоци за постгарантниот период (сервис и резер-
вни делови); 

 
Понудата треба да биде доставена на македонски ја-

зик. 
Понудите кои не ги содржат сите погоренаведени по-

датоци, односно понудите во кои изнесените податоци не 
се искажани на бараниот, конкретен начин ќе се сметаат 
за некомплетни и ќе бидат исклучени од понатамошната 
постапка, односно нема да бидат евалуирани (оценети). 

 
5. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
 
5.1. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУ-

ДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ 
КОН ПОНУДАТА: 

 
- Извод од судска регистрација на дејноста; 
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- Документ за бонитет на понудувачот издаден од Цен-
тралниот регистар согласно со Правилникот за содржина-
та на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 
32/98 и 55/98); 

- Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвида-
ција (извод од судски регистар за поведена постапка за 
стечај - Потврда од надлежен Основен суд), не постар од 
шест месеци; 

- Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена 
мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност (из-
вод од судска евиденција - Уверение од надлежен Осно-
вен суд - Оддел за прекршоци), не постар од шест месеци; 

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени да-
ноци, придонеси и други јавни давачки не постара од шест 
месеци; 

Сите документи кои ја сочинуваат придружната доку-
ментација треба да бидат доставени во оригинален приме-
рок или како копија заверена од нотар, со исклучок на Из-
водот од судска регистрација на дејноста кој може да се 
достави како копија. 

 
5.2. ДОКУМЕНТИ СО КОИ ПОНУДУВАЧОТ, СОГ-

ЛАСНО СО ЧЛЕН 23 СТАВ 1 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ 
НАБАВКИ, ЈА ДОКАЖУВА ТЕХНИЧКАТА СПОСОБ-
НОСТ, А КОИ ТРЕБА ДА БИДАТ ПРИЛОЖЕНИ ВО КО-
ВЕРТОТ КОЈ НОСИ ОЗНАКА "ДОКУМЕНТАЦИЈА": 

- список на главни испораки на информатичка опрема 
во последните 3 (три) години со количините на испорача-
ната опрема и примачите; 

- список на вклучени технички лица (име, презиме и 
степен на стручна подготовка) и доказ за нивната струч-
ност за конфигурирање, инсталација, монтажа и одржува-
ње на понудената опрема (дипломи, сертификати и сл.); 

- Понудувачот задолжително треба да достави приме-
рок од овластувањето на производителот за персоналните 
сметачи кои ги нуди и заверен судски превод на македон-
ски јазик од истото. 

 
6. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-

НУДУВАЧ: 
 
- Квалитет     25 поени; 
- Цена    35 поени; 
- Рок на испорака   25 поени; 
- Начин и рок на плаќање    5 поени; 
- Времетраење на гарантен период 10 поени. 
 
7. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-

ДИТЕ: 
 
Понудите треба да се достават најдоцна до 15.03.2002 

година до 12 часот во архивата на Министерството за фи-
нансии, а по истекот на наведениот рок нема да бидат раз-
гледувани. 

Понудите кои ќе пристигнат по рокот за доставување 
ќе се сметаат како ненавремени и нема да бидат разгледу-
вани. 

Понудите треба да бидат доставени на начин пропи-
шан со членовите 53 и 54 од Законот за јавни набавки. 

 
Понудувачите, во согласност со член 54, став 1 од За-

конот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во 
еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и 
потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот. 

 
Понудите кои не ги содржат сите податоци назначени 

во огласот, односно кон кои не е приложена бараната 
придружна документација, ќе се сметаат за некомплетни и 
нема да се разгледуваат. 

 
Понудите, во согласност со член 52 од Законот за јав-

ни набавки, можат да се достават преку пошта, на адреса 
улица "Даме Груев" бр. 14, или да се предадат во архивата 
на Министерството за финансии на РМ (најдоцна до 15:00 
часот секој работен ден). 

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 
15.03.2002 година во 12:00 часот во просториите на Ми-

нистерството за финансии на РМ ул. "Даме Груев" бр. 14, 
Скопје II кат сала за состаноци. 

Претставниците на понудувачите, кој ќе присуствува-
ат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за јав-
ни набавки треба да и предадат писмено овластување од 
Понудувачот. 

Отворањето на понудите ќе се врши без присуство на 
понудувачите. 

Комисија за јавни набавки 
___________  

Врз основа на член 14, став 1 и член 33 од Законот за 
јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98, 50/2001 
и 2/2002), Комисијата за јавни набавки на Министерството 
за финансии, објавува  

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 4/02 

ЗА ПРИБИРАЊЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОД-
НО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУ-
ВАЧИТЕ  (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА)  БЕЗ ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на ограничениот повик е Министерс-

твото за финансии на Република Македонија, со седиште 
на ул."Даме Груев"бр. 14, Скопје. 

1.2. Предмет на овој ограничен повик е прибирање до-
кументација за претходно утврдување на подобност (прет-
квалификација) на понудувачите како можни носители на 
набавка и монтажа на: 

- лифтови во објектот на Министерството за финансии 
("Банка за надворешна трговија" Југобанка). 

1.3. На Ограничениот повик има право да  достави 
пријава секое заинтересирано домашно и странско правно 
и физичко лице кое е регистрирано за вршење на дејноста 
која е предмет на набавката. 

1.4. Право да достават пријава имаат и група на пону-
дувачи кои склучиле договор за деловно техничка сора-
ботка, но во тој случај секој од понудувачите е должен да 
ја достави потребната документација која задолжително 
треба да се приложи кон пријавата, а која е таксативно на-
ведена во точката 3 од овој оглас. 

1.5. Отворањето на пријавите ќе се изврши без прису-
ство на понудувачите. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
2.1. Министерството за финансии на РМ има потреба 

од претходно утврдување на подобност на понудувачите 
(претквалификација), преку документација врз основа на 
која ќе се оцени способноста на понудувачите за извршу-
вање на предметната набавка. 

2.2. Од понудувачите кои ќе се квалификуваат ќе се 
побара понуда за извршување на набавката - набавка и 
монтажа на лифтови за објектот на Министерството за фи-
нансии ("Банка за надворешна трговија" Југобанка). 

 
3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУ-

ВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ 
КОН ПРИЈАВАТА 

 
Заинтересираните понудувачи потребно е да достават 

документација согласно со член 35 од Законот за јавни на-
бавки, за: 

3.1. Претставување на понудувачот( име, адреса, се-
диште, овластено лице, телефон, факс); 

3.2. Годишна реализација по завршна пресметка за из-
минатите 3 (три) години (Биланс на успех и сл.); 

3.3. Техничко - технолошки бонитет: 
- расположива опрема и други физички капацитети 

потребни за реализација на набавката; 
- расположиви залихи од репроматеријали со кои рас-

полага понудувачот потребни за реализирање на набавка-
та; 

- менаџерска способност; 
- искуство и стручен кадар за извршување на набавка-

та. 
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3.4. Економско - финансиски бонитет издаден од Цен-
тралниот регистар согласно со Правилникот за содржина-
та на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 
32/98 и Правилникот за дополнување на Правилникот за 
содржината на документот за бонитет "Службен весник на 
РМ" бр. 55/98); 

- Документот за бонитет на странското правно и фи-
зичко лице, треба да биде доставен согласно со член 22 
став 3 од Законот за јавни набавки; 

3.5. Доказ дека не е во стечај или во процес на ликви-
дација (извод од судски регистар за поведена постапка за 
стечај - потврда од надлежен Основен суд), не постара од 
шест месеци од денот на издавањето; 

3.6. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изрече-
на мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност (из-
вод од судска евиденција - уверение од надлежен Основен 
суд - оддел за прекршоци) не постар од шест месеци од 
денот на издавањето; 

3.7. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки не постара од 
шест месеци; 

3.8. Извод од судска регистрација на дејноста (ком-
плет, а во влошката 3 од изводот дејноста која е предмет 
на набавката да биде заокружена); 

3.9. Список на изведени работи од ист вид во послед-
ните 3 (три) година со назначување на вкупната вредност 
на работите и инвеститорите (референтна листа); 

3.10. Список на вклучени технички лица ( име, прези-
ме и степен на стручна подготовка) и доказ за нивната 
стручност за изведување на работите кои се предмет на 
набавката (дипломи, сертификати и сл.); 

3.11. Доказ (сертификати или добиени атести од до-
машни и меѓународни институти) дека целокупната пону-
дена опрема е во согласност со стандардите на Република 
Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифа-
тени во Република Македонија. 

3.12. Рекламен, проспектен и друг вид на презентаци-
ски материјал, за одреден вид на работа (доколку распола-
га). 

Бараните документи треба да бидат доставени во ори-
гинален примерок или како копија заверена од нотар, со 
исклучок на изводот од судска регистрација на дејноста 
кој може да се достави како копија. 

Пријавата и потребната документација која задолжи-
телно треба да се приложи кон пријавата, а која е такса-
тивно назначена во точка 3 од овој оглас треба да биде 
доставена на македонски јазик. 

 
4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУ-

МЕНТАЦИЈАТА 
 
4.1. Рокот за доставување на пријавите (документаци-

јата) изнесува 40 дена сметано од денот на објавувањето 
во огласот на Ограничениот повик бр. 4/02. 

 
4.2. Документацијата и другите податоци кои ќе прис-

тигнат во архивата на Министерството за финансии по ис-
текот на крајниот рок и кои нема да бидат изработени спо-
ред барањата на овој повик како и оние кои ќе бидат несо-
одветно комплетирани нема да бидат разгледувани. 

 
4.3. Документацијата и другите податоци се доставу-

ваат во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да но-
си ознака "не отворај", како и бројот на овој ограничен по-
вик. Ковертите не треба да содржат никакви ознаки со кои 
би можеле да се идентификуваат понудувачите. 

 
4.4. Документацијата и другите податоци, во соглас-

ност со член 52 од Законот за јавни набавки, можат да се 
достават преку пошта, на адреса ул."Даме Груев" бр. 14, 
или да се предадат во архивата на Министерството за фи-
нансии на РМ (најдоцна до 15 часот секој работен ден). 

 Дополнителни информации на тел: 112-158. 
 
                                             Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 и 33 од Законот за јавни набав-
ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јав-
ни набавки на Министерството за транспорт и врски, обја-
вува  

ПОВТОРЕН ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 9/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОД-
НО   УТВРДУВАЊЕ  НА  ПОДОБНОСТ  -  ПРЕТКВАЛИ-
ФИКАЦИЈА ЗА ИЗБОР НА ПОНУДУВАЧИ (БЕЗ ЈАВНО 

ОГЛАСУВАЊЕ)  
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач е Министерство за транспорт и врски, пл. 

Црвена скопска општина бр. 4 - Скопје. 
2. Предмет на набавка е прибирање на документација 

за претходно утврдување на подобност на понудувачите 
како можни извршители за изградба на патниот правец 
Богомила - Црнилиште. 

3. Спецификацијата ќе биде дадена во тендерската до-
кументација која ќе биде доставена на понудувачите кои 
ќе бидат избрани во постапката за претквалификација. 

4. Претквалификацијата на понудувачите ќе се изврши 
врз основа на: 

- техничко-технолошки бонитет, 
- економско-финансиски бонитет, 
- расположлива опрема (машини, бази и други физич-

ки капацитети), 
- менаџерска способност, 
- искуство и стручен кадар, 
- гаранција за квалитет и стандард, 
- референтна листа за изведба на ваков вид на работа, 
- други податоци за кои понудувачот смета дека се 

битни за негово претставување. 
5. Придружна документација: 
- доказ дека нема правосилна пресуда со која е изрече-

на мерка забрана за вршење на дејноста, 
- доказ дека не се води стечајна постапка, 
- документ за регистрација за вршење на дејност, 
- документ за бонитет издаден од надлежна финанси-

ска институција, 
- потврда од Управа за јавни приходи за платени дано-

ци, придонеси и други јавни давачки. 
6. Рок за прием на документацијата е 10 дена од пос-

ледното објавување. 
7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 

учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

 
II. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
1. Понудувачите кон пријавата треба да ги приложат 

документите од точките 4. и 5. 
2. Потребната документација се доставува во затворен 

коверт само со назнака "не отворај" и бројот на повикот. 
3. Документацијата се доставува на адреса: Министер-

ство за транспорт и врски, пл. Црвена скопска општина 
бр. 4 - Скопје. 

  
III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
1. Понудите кои нема да бидат доставени во предвиде-

ниот рок, како и понудите кои не се изработени според на-
водите во овој повик и Законот за јавни набавки нема да 
се разгледуваат. 

 
2. Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 
- квалитет на предметот на набавка, 
- цена со сите давачки, 
- начин на плаќање, 
- рок на извршување на работите, 
- референци на правното лице за ваков вид на работи, 
- други оперативни трошоци. 
 
3. Понудувачите кои ќе бидат избрани во постапката 

за претквалификација треба да дадат гаранција согласно 
член 55 од Законот за јавни набавки. 

Дополнителни информации можат да се добијат на 
тел. 145-520. 

Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки на Министерството за транспорт и врски, објаву-
ва 

 
ПОВТОРЕН  ОТВОРЕН  ПОВИК БР. 10/2001 

ЗА ПРИБИРАЊЕ  ПОНУДИ  ЗА  САНАЦИЈА НА  
СВЛЕЧИШТЕ С. ВЕЛЕБРДО-РОСТУШЕ   СО 

ЈАВНО ОТВОРАЊЕ  
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на јавниот повик е Министерство за 

транспорт и врски, пл. Црвена скопска општина бр. 4 - 
Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е изведување на градежни 
работи за санација на свлечиште с. Велебрдо - Ростуше. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

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

 
2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација заинтересираните по-

нудувачи можат да ја подигнат во просториите на Минис-
терството за транспорт и врски секој работен ден од 08-
14.00 часот во времето на траење на повикот. 

2.2. При подигање на тендерската документација заин-
тересираните понудувачи треба да уплатат 1000,00 денари 
неповратен надомест на жиро-сметка 130010025663116, 
прих.конто 724125 прог. 11 начин 1. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да содржи:  
- име, адреса и седиште на понудувачот, 
- цена на секоја позиција од набавката посебно како и 

вкупната цена на набавката во денари со сите давачки 
(ДДВ), 

- начин на плаќање, 
- рок на извршување на работите, 
- фактор на непредвидени работи. 
 
4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Документ за бонитет на понудувачот. 
4.2. Доказ дека понудувачот не е во стечај. 
4.3. Доказ дека нема забрана за вршење на дејноста. 
4.4. Потврда од Управа за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки. 
 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-

НУДУВАЧ 
5.1. Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 
- референци на правното лице за ваков вид на работа, 
- квалитет на предметот на набавката, 
- цена со сите давачки, 
- начин на плаќање, 
- рок на извршување на работите, 
- други оперативни трошоци. 
 
6. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
 
6.1. Понудата се доставува согласно со член 52, 53 и 

54 од Законот за јавни набавки и таа се доставува во еден 
оригинален примерок потпишан од одговорното лице на 
понудувачот. 

 
6.2. Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
 
7. РОКОВИ 
 
7.1. Отворениот повик трае 15 дена од денот на пос-

ледното објавување. 
 
7.2. Отворањето на понудите ќе се изврши во просто-

риите на Министерството за транспорт и врски во прису-
ство на овластени претставници на понудувачите. 

7.3. Понудите кои нема да бидат доставени во утврде-
ниот рок и оние понуди кои не се доставени во согласност 
со одредбите од Законот за јавни набавки,  нема да се раз-
гледуваат. 

Подетални информации можат да се добијат на тел: 
145-520. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 15 и член 17 од Законот за јавни 

набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 02/2002), 
Комисијата за јавни набавки при ЕЛС општина Кичево, 
објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2002 

ЗА  ПРИБИРАЊЕ  НА  ПОНУДИ  ЗА  РЕКОНСТРУКЦИЈА  И  
ДОГРАДБА  НА  УЛИЦА "МЕТОДИЈА  СТЕФАНОСКИ" ВО 

КИЧЕВО  
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач 
- Орган за уредување и употреба на градежно земјиш-

те во градежниот реон на општина Кичево со седиште на 
ул. "Борис Кидрич" бр. 1 во Кичево. 

1.2. Предмет на набавката 
- Изградба и реконструкција на улицата "Методија 

Стефаноски" во Кичево. 
1.3. Количина 
- Дадено во тендерска документација. 
1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
-    Цена на набавката изразена во денари    - 60 поени, 
- Рок на извршување на работите              - 10 поени, 
- Начин и услови на плаќање                      - 10 поени, 
- Техничка способност-референца            - 10 поени, 
- Техничка и кадровска опременост         - 10 поени. 
1.5. Рок на доставување на понудите: 
- 15 дена од денот на објавување на огласот. 
1.6. Начин на плаќање 
- По заверена ситуација. 
1.7. Отворање на понудите ќе биде на 
- Третиот ден од денот на објавениот рок за доставува-

ње на понудите во 12 часот во кабинетот на градоначални-
кот на општина Кичево. 

 
II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Тендерската документација може да се подигне секој 

работен ден во просториите на ЕЛС - општина Кичево - 
Орган за уредување и употреба на градежно земјиште во 
градежниот реон на општина Кичево, во соба бр. 26, од 
7:30 до 15:30 часот и за истата се плаќа надоместок од 
500,00 денари на благајната на Орган за уредување и упот-
реба на градежно земјиште во градежниот реон на општи-
на Кичево. 

 
III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Согласно Законот за јавни набавки ("Службен весник 

на РМ" бр. 26/98 и 02/02), некомплетните понуди нема да 
се разгледуваат. 

 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
Понудите треба да се достават во рокот наведен во об-

јавата, во архивата на Органот за уредување и употреба на 
градежно земјиште во градежниот реон на општина Киче-
во, или на адреса ул. "Борис Кидрич" бр. 1 со назнака "не 
отворај". 

 
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 Понудите кои нема да се достават во предвидениот 

рок и кои не се изготвени согласно Законот за јавни набав-
ки нема да се разгледуваат. 

За дополнителни информации заинтересираните пону-
дувачи можат да се обратат на тел: 045/223-120 секој ра-
ботен ден од 7:30 до 15:30 часот. 

Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ бр. 26/98), ЈЗО Клинички Центар 
Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 9/2002  

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 канцелариски материјал. 
1.3. Тендерската документација според количини и ви-

дови може да се подигне во архивата на Клиничкиот Цен-
тар Скопје. 

1.4. Предметот на набавката е делив. 
1.5. Постапката околу набавката се спроведува соглас-

но со одредбите на Законот за јавни набавки, ("Службен 
весник на РМ" бр. 26/98 и 2/02). 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да ги содржи  следните податоци: 
- Единечна цена и вкупна цена изразена во денари, 

франко корисник со сите давачки, 
- начин на плаќање, 
- рок на испорака, 
- производител, тип, марка, 
- можност за поделба на набавката, 
- рок на важност на понудата. 
 
3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната документација: 
- име, адреса, дејност, седиште и овластени потписни-

ци на понудувачот, 
- извод од судска регистрација на понудувачот, во сог-

ласност со Законот за трговски друштва, заверена копија 
од страна на нотар, 

- доказ за финансиската способност (документ за бо-
нитет), согласно член 22 од Законот за јавни набавки и 
Правилникот за содржината на документот за бонитет 
("Службен 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 безбедност 
забрана за вршење на дејност, во оригинал или заверена 
копија од страна на нотар), 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени да-
ноци, придонеси и други јавни давачки, во оригинал или 
копија заверена кај нотар. 

Документите под алинеја 3, 4, 5 и 6 не треба да бидат 
постари од 6 месеци. 

 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
 
4.1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 

примерок, заверена и потпишана од страна на одговорно 
лице. 

4.2. Понудата се доставува согласно член 53 и 54 од 
Законот за јавни набавки. 

4.3. Понудата се доставува на адреса: ЈЗО Клинички 
Центар Скопје, ул. "Водњанска" бр. 17, преку пошта, во 
архивата на Клиничкиот центар или со предавање на Ко-
мисијата на лице место најдоцна до 19.03.2002 година, во 
11 часот. 

4.4. Секој учесник може да достави само една понуда. 
 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-

НУДУВАЧ 
 
5.1. Оцената на понудата ќе се изврши според следни-

те критериуми: 
- цена                                   - 60 бода, 
- квалитет                           - 10 бода, 
- начин на плаќање           - 20 бода, 
- рок на испорака              - 10 бода. 
 

6. РОКОВИ 
6.1. Отворениот повик трае до 11 часот на ден 

19.03.2002 година. 
6.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

19.03.2002 година во 11 часот, во Управната зграда на 
Клиничкиот Центар. 

6.3. Овластените претставници на понудувачот кои са-
каат да учествуваат на јавното отворање на понудите, на 
Комисијата треба да и предаде писмено овластување од 
понудувачот за нивно учество на јавното отворање. 

Понудите што ќе бидат доставени по истекот на утвр-
дениот рок и условите од овој повик и Законот за јавни 
набавки, нема да бидат разгледани. 

Информации на телефон 147-954. 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 14 и 33 од Законот за јавни набав-

ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98) и член 23 и 24 од 
Законот за изменување и дополнување на Законот за јавни 
набавки ("Службен весник на РМ" бр. 2/2002), Комисијата 
за јавни набавки во Фондот за уредување  на градежно 
земјиште и локални патишта Радовиш, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 01-2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИ-
ЈА  ЗА ПОНУДУВАЧИ (ФАЗА  НА ПРЕТКВАЛИФИ-
КАЦИЈА)   БЕЗ  ПРИСУСТВО НА НИВНИ ПРЕТ-

СТАВНИЦИ 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувачот на јавниот повик е Фонд за уредување 

на градежно земјиште и локални патишта Радовиш при 
општина Радовиш, ул. "22-ри Октомври" бр. 44 Радовиш. 

 
2. Предмет на ограничениот јавен повик бр. 01-2002 е 

прибирање на документација од понудувачи (фаза на 
претквалификација) како можни носители на изведба на 
следните видови работи на подрачјето на општина Радо-
виш за 2002 година. 

 
2.1. Проектирање површини, изградба, реконструкција 

и санација на јавни и сообраќајни површини, сообраќајни-
ци, тротоари, јавни паркиралишта, детски игралишта, пе-
шачки патеки и други јавни површини со завршен асфал-
тен слој (асфалт, бетон или тврдо лиен асфалт); 

 
2.2. Проектирање и изградба на тротоари, пешачки па-

теки, јавни паркиралишта, фонтани и други јавни површи-
ни со завршен слој од префабрикувани бетонски елемен-
ти, мермер и сл. 

2.3. Проектирање и изградба на инфраструктурни сис-
теми: водоводна, хидрантска и канализациона мрежа; 

2.4. Проектирање, изградба и реконструкција на јавно 
осветлување и проектирање, реконструкција и изместува-
ње на НН- електрична мрежа; 

2.5. Одржување на јавно осветлување; 
2.6. Реконструкција на Дом на култура; 
2.7. Изградба на Центар на месна заедница; 
2.8. Набавка на материјали за одржување на јавното 

осветлување; 
2.9. Изработка на спортски реквизити (кошеви и голо-

ви), детски реквизити (лулашки), урбана опрема, корпи за 
отпадоци, заштитни огради;  

2.10. Набавка на компјутерска опрема; 
2.11. Зимска служба. 
 
3. Повикот е јавен и анонимен и на него може да учес-

твуваат сите правни и физички лица кои вршат соодветна 
стопанска  дејност. 

 
4. Постапката на повикот се спроведува согласно член 

31 од Законот за јавни набавки и член 21 од Законот за из-
мени и дополнувања на Законот за јавни набавки ("Служ-
бен весник  на РМ" бр. 2/2002). 

 
5. Претквалификацијата на понудувачите ќе се изврши 

без присуство на нивни претставници. 



25 февруари 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 15 - Стр. 29 
 

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Комисијата за јавни набавки врз основа на понуде-

ната документација ќе ја оцени способноста на понудува-
чите за извршување на предметот на набавката (општи од-
редби, точка 2, позиција од 2.1. до 2.9.). 

2. Од утврдените квалификувани понудувачи, во втора 
фаза ќе бидат побарани понуди за извршување на работи 
предвидени со Програмата за уредување на градежно зем-
јиште на општина Радовиш за 2002 година според дина-
мика утврдена од набавувачот. 

3. Понудувачите кои вршат соодветна стопанска деј-
ност односно извршуваат градежни работи своето учество 
на јавниот повик можат да го пријават врз основа на оцен-
ка дали ги исполнуваат условите утврдени со член 35 од 
Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 
2/2002). 

 
III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Пријавувачите со пријавата ги доставуваат следните 

документи: 
1.1. Документ за техничко-технолошки бонитет, рас-

положива опрема и други физички капацитети потребни 
за реализација на набавката; 

1.2. Менаџерска способност односно референтна лис-
та, стручен  кадар и искуство за извршување на набавката; 

1.3. Да нема правосилна пресуда со која е изречена  
мерка за безбедност-забрана за вршење на дејноста; 

1.4. Да има документ за регистрација за вршење на деј-
носта; 

1.5. Документ за бонитет од централниот регистар; 
      1.6. Потврда од Управа за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки; 

1.7. Потврда од надлежен суд дека не е отворена пос-
тапка за стечај или ликвидација. 

Документите не смеат да бидат постари од шест месе-
ци. Пријавите може да се однесуваат на една или повеќе 
позиции од предметот на набавката. 

2. Документацијата се доставува во затворен плик, во 
кој во горниот лев агол треба да носи ознака " не отворај" 
бројот на јавниот повик, позицијата за која се дава прија-
ва, и не треба да содржи никаква ознака со која би можело 
да се идентификува понудувачот. 

3. Рок за прием на документацијата изнесува 21 ден од 
денот на објавувањето  на повик во последното средство 
за јавно информирање. 

4. Пријавата и документацијата се доставува до наба-
вувачот: Фонд за уредување на градежно земјиште и ло-
кални патишта Радовиш, ул. "22-ри Октомври" бр. 44 Ра-
довиш.  

 
IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Документацијата што нема да биде доставена во ут-

врдениот рок и која не е изработена според барањата на 
овој  повикот како и  некомплетираната, нема да се разгле-
дува. 

2. Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефоните: 032-601-098 и 032-601-164. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 10 и 14 од Законот за јавни набав-

ки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98 и 2/02), Комисијата за 
јавни набавки на општина Подареш објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ПРОШИРУВАЊЕ 
НА ВОДОВОДНА  МРЕЖА  ВО ПОДАРЕШ  

ВО М.В. "КАРШИ МААЛЕ" И М.В. "ТУЛУК" 
- ОПШТИНА ПОДАРЕШ  

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 
1.1. Набавувач на отворениот повик бр. 01/2002 е 

Фонд за комунално уредување и локални патишта на оп-
штина Подареш. 

1.2. Предмет на набавката е проширување на водовод-
на мрежа во Подареш - општина Подареш во м.в. "Карши 
Маале" и м.в. "Тулук". 

1.3. Повикот е отворен, јавен и анонимен со право на 
учество на сите домашни правни и физички лица регис-
трирани за вршење на ваков вид на дејност. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува во согласност 
со Законот за јавни набавки со отворен повик. 

1.5. Критериум за избор на најповолен понудувач: 
- цена, 
- начин на плаќање, 
- квалитет, 
- рок на извршување на работите. 
 
2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација може да се подигне во 

просториите на општина Подареш - Подареш. 
2.2. Изведбениот проект може да се види во општина 

Подареш - Подареш секој работен ден од 0,7 до 15,00 ча-
сот. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Име, адреса и седиште на понудувачот. 
3.2. Понудата треба да содржи и придружна докумен-

тација во согласност со Законот за јавни набавки член 22 и 
23: 

- извод од регистрација, 
- документ за бонитет, 
- изјава на понудувачот дека не е под стечај или во 

процес на ликвидација потпишана од одговорното лице и 
потврда од надлежен суд,  

- референцна листа за досегашно вршење на работи од 
ваков вид, 

- список на технички лица кои ќе бидат вклучени во 
извршување на работите, работно искуство и искуство за 
вршење на таков вид работа. 

3.3. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција, 
единечна и вкупна цена. 

 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Понудите да бидат доставени согласно член 52, 53 

и 54 од Законот за јавни набавки. 
4.2. Понудите се доставуваат по пошта на адреса оп-

штина Подареш - Фонд за комунално уредување и локал-
ни патишта - Подареш или во просториите на општина 
Подареш во рок од 10 дена од денот на објавувањето на 
отворениот повик. 

 
5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои не се доставени во предвидениот 

рок и кои не се изготвени во согласност со Законот за јав-
ни набавки нема да бидат разгледувани. 

5.2. Јавното отворање на понудите ќе се изврши 5 дена 
по завршувањето на рокот за доставување на понудите во 
присуство на овластени претставници на понудувачите во 
12 часот во општина Подареш. 

5.3. Претставниците на понудувачите се должни да по-
кажат писмено овластување од понудувачите до Комиси-
јата за јавни набавки. 

5.4. Понудувачите можат да достават само една пону-
да, а можат да поднесат понуда и во делови или само за 
м.в. "Карши Маале" или само за м.в. "Тулук". 

5.5. За подигање на тендерска документација потребно 
е да се уплати 1.500,00 денари и за двата дела или 
поединечно по делови по 1.000,00 денари за секој дел на 
жиро сметка бр. 200000091809231, ЕДБ 4023998 107290, 
депонент Стопанска банка - Радовиш, Фонд за комунално 
уредување и локални патишта - Подареш со назнака за от-
ворен повик бр. 01/2002 и за кој дел. 

5.6. За дополнителни информации понудувачите мо-
жат да контактираат секој работен ден на тел. бр. (032) 
642-095. 

                                           Комисија за јавни набавки  
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Врз основа на член 10 и 14 од Законот за јавни набав-
ки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98 и 2/02), Комисијата за 
јавни набавки на општина Подареш објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗГРАДБА НА 
НАСИП ЗА ВОДОПОЈ ВО С. ПОКРАЈЧЕВО 

- ОПШТИНА ПОДАРЕШ  
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на отворениот повик бр. 02/2002 е 

Фонд за комунално уредување и локални патишта на оп-
штина Подареш. 

1.2. Предмет на набавката е изградба на насип за водо-
пој во с. Покрајчево - општина Подареш.  

1.3. Повикот е отворен, јавен и анонимен со право на 
учество на сите домашни правни и физички лица регис-
трирани за вршење на ваков вид на дејност. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува во согласност 
со Законот за јавни набавки со отворен повик. 

1.5. Критериум за избор на најповолен понудувач: 
- цена, 
- начин на плаќање, 
- квалитет, 
- рок на извршување на работите. 
 
2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација може да се подигне во 

просториите на општина Подареш - Подареш. 
2.2. Изведбениот проект може да се види во општина 

Подареш - Подареш секој работен ден од 0,7 до 15,00 ча-
сот. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Име, адреса и седиште на понудувачот. 
3.2. Понудата треба да содржи и придружна докумен-

тација во согласност со Законот за јавни набавки член 22 и 
23: 

- извод од регистрација, 
- документ за бонитет, 
- изјава на понудувачот дека не е под стечај или во 

процес на ликвидација потпишана од одговорното лице и 
потврда од надлежен суд,  

- референцна листа за досегашно вршење на работи од 
ваков вид, 

- список на технички лица кои ќе бидат вклучени во 
извршување на работите, работно искуство и искуство за 
вршење на таков вид работа. 

3.3. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција, 
единечна и вкупна цена. 

 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Понудите да бидат доставени согласно член 52, 53 

и 54 од Законот за јавни набавки. 
4.2. Понудите се доставуваат по пошта на адреса оп-

штина Подареш - Фонд за комунално уредување и локал-
ни патишта - Подареш или во просториите на општина 
Подареш во рок од 10 дена од денот на објавувањето на 
отворениот повик. 

 
5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои не се доставени во предвидениот 

рок не се изготвени во согласност со Законот за јавни на-
бавки нема да бидат разгледувани. 

5.2. Јавното отворање на понудите ќе се изврши 5 дена 
по завршувањето на рокот за доставување на понудите во 
присуство на овластени претставници на понудувачите во 
12 часот во општина Подареш. 

5.3. Претставниците на понудувачите се должни да по-
кажат писмено овластување од понудувачите до Комиси-
јата за јавни набавки. 

5.4. Понудувачите можат да достават само една пону-
да. 

5.5. За подигање на тендерска документација потребо 
е да се уплати 1.500,00 денари на жиро сметка бр. 
200000091809231, ЕДБ 4023998107290, депонент Стопан-
ска банка Радовиш, Фонд за комунално уредување и ло-
кални патишта - Подареш. 

5.6. За дополнителни информации понудувачите мо-
жат да контактираат секој работен ден на тел. бр. (032) 
642-095. 

                                             Комисија за јавни набавки  
___________ 

 
Врз основа на член 14 и 33 од Законот за јавни набав-

ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/2002),Комисија 
за јавни набавки при општина Прилеп, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 1/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА  
ПРЕТХОДНО  УТВРДУВАЊЕ  НА  ПОДОБНОСТ НА  
ПОНУДУВАЧИТЕ  (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ 

ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувачот на јавниот повик е општина Прилеп - 

Локална самоуправа ул. "Питу Гули" бр. 2. 
2. Предмет на ограничениот јавен повик бр. 1/2002 е 

прибирање на техничка документација за претходно утвр-
дување на подобност на понудувачите (претквалификаци-
ја) како можни носители на изведба на следниот вид на 
работа на подрачјето на општина Прилеп за 2002 година. 

 
а) Проектирање површини, реконструкција и санација 

на јавни сообраќајни површини: сообраќајници, тротоари, 
јавни паркиралишта, спортски и детски игралишта, пе-
шачки патеки и други јавни површини со завршен асфал-
тен слој (асфалт, бетон или тврдо лиен асфалт); 

 
б) Проектирање и изградба на тротоари, пешачки патеки, 

јавни паркиралишта и други јавни површини со завршен слој 
од префабрикувани бетонски елементи; 

в) Проектирање и изградба на инфраструктурни систе-
ми: водоводна, хидрантска, канализациона (атмосферска и 
фекална), примарна и секундарна мрежа; 

г) Проектирање, изградба и реконструкција на јавното 
осветлување и проектирање, реконструкција и изместува-
ње на НН-електрична мрежа; 

д) Проектирање, изградба и реконструкција и одржу-
вање на јавни зелени површини; 

ѓ) Одржување на јавното осветлување; 
е) Набавка на материјали за одржување на јавното ос-

ветлување; 
ж) Изработка на спортски реквизити (кошеви, голови), 

детски реквизити  (лулашки), урбана опрема (клупи, кор-
пи за отпадоци, заштитна опрема); 

з) Набавка на опрема за звучни системи; 
с) Изработка на детални урбанистички планови за под-

рачјето на општина Прилеп; 
и) Набавка на компјутерска опрема; 
ј) Инвестиционо и тековно одржување на објекти од 

подрачјето на општина Прилеп; 
к) Расчистување на диви депонии од смет; и  
л) Зимска служба. 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен и право на учество 

имаат правните лица кои вршат соодветна дејност. 
4. Постапката на повикот се спроведува согласно член 

31 од Законот за јавни набавки. 
 
II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Комисијата за јавни набавки на општина Прилеп 

има потреба од претходно утврдување на подобност на 
понудувачите (претквалификација), преку документација 
врз основа на која ќе се оцени способноста на понудува-
чите за извршување на предметот на набавката (позиција 
2а). 

2. Од утврдените подобни понудувачи ќе се побараат 
дополнителни понуди за извршување на работи предвиде-
ни со Програмата за утврдување на градежно земјиште на 
подрачјето на општина Прилеп за 2002 година, и Програ-
мата за користење на средства од употребата на градежно-
то земјиште на подрачјето на општина Прилеп за 2002 го-
дина, според динамика утврдена од набавувачот-општина 
Прилеп. 
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3. Понудувачите кои вршат соодветна дејност, своето 
учество на јавниот повик можат да го пријават врз основа 
на оценка дали ги исполнуваат условите утврдени со чле-
нот 5 од Законот за јавни набавки.  3 

III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Понудувачите со пријавите за понудата ги доставу-

ваат следните документи: 
- Извод од регистрација на дејноста; 
- Документ за техничко-технолошки бонитет: располо-

жива опрема и други физички капацитети потребни за ре-
ализација на набавката, досегашно искуство (референт 
листа) и стручен кадар (квалификација и број) за извршу-
вање на набавката; 

- Документ дека нема правосилна пресуда со која е из-
речена мерка за безбедност-забрана за вршење на дејнос-
та; 

- Документ за економско-финансиски бонитет; 
- Документ за издадено овластување за изработување 

на урбанистички план - лиценца (освен Генерален урба-
нистички план од МТВ); 

- Потврда од надлежен суд дека не е отворена постап-
ка за стечај или ликвидација; 

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени да-
ноци, придонеси и други јавни давачки; 

- Начин на плаќање. 
Понудувачите можат да дадат понуда за една или по-

веќе позиции од предметот на набавката. 
2. Документацијата и другите податоци се доставуваат 

во затворен плик, во кој во горниот лев агол треба да носи 
ознака " не отворај" бројот на јавниот повик и позицијата 
за која се дава понуда, истиот не треба да содржи никаква 
ознака со која би можело да се идентификува понудува-
чот. 

3. Рок за прием на документацијата изнесува 21 ден од 
денот на објавувањето во јавно гласило. 

4. Документацијата се доставува до набавувачот, оп-
шти а Прилеп, ул. "Питу Гули" бр. 2 соба број 12. н 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Документацијата што нема да биде доставена во ут-

врдениот рок и која нема да биде изработена според бара-
њата содржани во повикот како и несоодветно комплети-
рана, нема да се разгледува. 

2. Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон број 048-402-320. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 15 од Законот за јавни набавки 

("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Јавното претпријатие 
Ком нална хигиена - Скопје, објавува у 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 03-970 
З  ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ А 

I. За изведување на градежно - занатски  работи 
1. Изведување (санација и реконструкција) на градеж-

но-занатски работи на дел од хала за одржување на вози-
ла, за следните позиции: 

1.1. Рушење и расчистување на постоечка дрвена конс-
трукција, преградни сидови и други стари дрвени елемен-
ти, со транспорт до депонија, 

1.2. Изведување на бетонска подлога-под, за израмну-
вање, 

1.3. Изведување на носечка челична или бетонска 
конструкција, 

1.4. Изработка и изведување на покривна конструкција 
(дрвена или челична) и кровен покривач од лим или сало-
нит, со кровна изолација. 

Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на уче-
ство на сите домашни и странски правни и физички лица, 
а ќе се  спроведува по наведената постапка во член 31 од 
Законот за јавни набавки.  

II. Тендерска документација за предметот за набавка, од-
носно технички опис на позициите наведени под глава I, се 
дадени во Прилог бр. 1 на овој повик, кој може да се добие во 
ЈП Комунална хигиена - Скопје, ул. "Самоилова" бр. 4, во ра-
ботен ден од 09,00 до 14,00 часот. 

III. Понудата треба да содржи: 
1. Име, адреса и седиште на понудувачот, 
2. Цена, поединечна и вкупна за наведените позиции, 

со посебно искажан ДДВ, 
3. Начин и услови на плаќање, 
4. Рок на изведување на работите, 
5. Гарантен рок, и 
6. Рок на важност на понудата. 
 
IV. Со понудата потребно е да се достави документа-

ција согласно Законот за јавни набавки (оригинал или за-
верена копија кај нотар) и тоа: 

1. За финансиската и економската способност, соглас-
но член 22 од Законот, односно документ за бонитет изда-
ден од носителот на платниот промет, 

2. Докази согласно член 24 од Законот, 
3. Доказ за техничка оспособеност на понудувачот, сог-

ласно член 23 од Законот (наведена во Прилог бр. 1). 
 
V. Критериумите за избор на најповолен понудувач, 

согласно член 25 став 1 алинеја 2 од Законот, се наведени  
во Прилог бр. 1 на овој повик. 

 
VI. Доставување на понудата: 
1. Понудата со назнака за отворен повик бр. 03-970 во 

оригинален примерок и потпишана од овластено лице на 
понудувачот и документацијата од глава IV треба да бидат 
уредно доставени согласно член 52, 53 и 54 од Законот, на 
адреса: ЈП Комунална хигиена, ул. "Лазар Личеновски"  
бб (барака 6) - Скопје, по пошта, лично во архивата или со 
предавање на Комисијата на самото јавно отворање. 

2. Секој понудувач може да учествува само со една по-
нуд  а. 

VII. Рок за доставување на понудите: 
1. Отворениот повик трае 15 дена од денот на објаву-

вањето во дневниот печат и "Службен весник на РМ", а 
денот, времето и местото на отворањето на понудите во 
присуство на понудувачите ќе бидат наведени во Прилог 
број 1, 

2. Понудите кои што не се доставени во утврдениот рок, 
кои што не ги содржат бараните податоци и документација-
та од овој повик, нема да се разгледуваат. 

3. Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефоните: 02/221-742, 613-298 и 229-039. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 

И З В Е С Т У В А Њ Е  
Во врска со Отворениот повик за прибирање на пону-

ди за набавка на бел конзумен рафиниран шекер од увоз 
за стоковите резерви, број 02-18/1, објавен во дневниот 
весник "Нова Македонија" на 07.02.2002, и во "Службен 
весник на Република Македонија" број 9 од 07.02.2002 го-
дина ги известуваме доставувачите на понудите дека зара-
ди непредвидени ангажмани на комисијата, јавното отво-
рање на понудите нема да се одржи во определениот тер-
мин на 28.02.2002. 

Новиот термин на јавното отворање на понудите е: 06 
март 2002 година, во 12 часот, во просториите на Бирото 
за стоковни резерви на ул. "Орце Николов" бр. 71, Скопје. 

                                           
   Комисија за јавни набавки 

__________________________________________________ 
 

АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА 

 
ПОКАНА ЗА КУПУВАЊЕ АКЦИИ  

Агенцијата на Република Македонија за приватизација 
(АП), во име на Владата на Република Македонија и оста-
натите акционери кои го претставуваат државниот капи-
тал, објавува јавен тендер за продажба на 88,68% капитал-
но учество, односно 163.935 обични акции во Рудници 
Злетово АД-Пробиштип, Рудници за олово, цинк и прера-
ботка. 
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Во рамки на програмата за преструктуирање на прет-
пријатијата кои искажуваат загуби во работењето, која ја 
спроведува во соработка со Светската банка, Владата на 
Република Македонија е подготвена да го продаде Друш-
твото под поволни услови. Квалификуваните потенцијал-
ни инвеститори ќе имаат можност да извршат сопствена 
длабинска анализа на Друштвото. 

- МАТРИЏ ЛИГХТС 85 мм во тврдо пакување од 20 
парчиња и изнесува 40,00 денари. 

- ТИТАНИЦ 85 мм во меко пакување од 20 парчиња и 
изнесува 22,00 денари. 

2. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето, 
а ќе се применува по објавувањето на истата во "Службен 
весник на Република Македонија".  

Полно име на друштвото: АД Рудници за олово, цинк и 
преработка "ЗЛЕТОВО" 

Седиште: "Јаким Стојковски" 2, Про-
биштип 

Основна главница на 
Друштвото: 

18.486.200 ДЕМ (9.451.846 
евра) 

Номинална вредност на 
една акција: 

100 ДЕМ (51,13 евра) 
Број на акции: 184.862 обични акции 
Краен рок за доставува-
ње на понудата: 

22 април 2002 година 

 
                           Претседател  

      на Управен одбор, 
          дипл. хем Славко Бурназовски, с.р. 
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Понудувачите може да ја подигнат тендерската доку-

ментација во канцелариите на АП во работни денови од 
09,00 до 15,00 часот. Тендерската документација ќе биде 
предадена по извршена уплата на 511 евра во денарска 
противвредност (според средниот курс на Народна банка 
на Република Македонија на денот на уплатата), на жиро 
сметката на АП во Балканска банка-Скопје број 240-
0100000340-27 (единствен даночен број 4030993262472). 

Контакт информации: Агенција на Република Македо-
нија за приватизација, ул. "Никола Вапцаров" бр. 7, 1000 
Скопје, Република Македонија, тел. +389 2 117 564, факс. 
+389 2 126 022, е-маил: агенцѕЖмпа.орг.мк  

Лице за контакт: Бети Попова. 
___________ 

 
Агенцијата на Република Македонија за приватизација 

ги известува сите учесници на јавниот повик објавен во 
"Сл. весник на РМ" бр. 6, на 30.01.2002 година, за продаж-
ба на удели во друштвата: ДОО "Агрокомбинат-Македо-
нија" од Скопје, ДОО "Опалит" од с. Чешиново, Кочани, 
ДОО "Универзал" 4 од Кавадарци, ДОО "Мегапроект" од 
Штип, ДОО "Напредок" од Самоков и ДОО "МИГ" од 
Скопје, дека постапката за продажба на удели се запира. 

Постапката се запира заради влегување во сила на За-
конот за изменување и дополнување на Законот за тран-
сформација на претпријатијата со општествен капитал 
("Службен весник на РМ" бр. 6/2002) на 31.01.2002 годи-
на. 

Јавниот повик за продажба на удели ќе се повтори во 
согласност со измените во одредбите на Законот за тран-
сформација на претпријатијата со општествен капитал.  

   Агенција на Република Македонија 
                             за приватизација 

__________________________________________________ 
 

Врз основа на член 40 став 3 и член 44 од Статутот на 
Тутунов комбинат "Боро Петрушевски - Папучар" а.д. Ку-
маново (пречистен текст од 20.06.2001 година), Управни-
от одбор на друштвото, на 19.02.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНА  
ЦЕНА НА ЦИГАРИ 

 
1. Се утврдува малопродажната цена на цигарите: 
- МАТРИЏ 85 мм во тврдо пакување од 20 парчиња и 

изнесува 40,00 денари. 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29. 

Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев. 
Телефони  129-036,  117-460.  Телефакс 112-267.  Пошт.  фах 51. 
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