
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Среда, 24 април 2002 
Скопје 

Број 26                 Год.  LVIII 

Аконтацијата за 2002 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 200
денари. Жиро сметка 300000000188798

 
421. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ 

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

исплата на платите во Република Македонија, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 16 април 2002 година. 
 
 Бр. 07-1710/1                   Претседател 

16 април 2002 година             на Република Македонија, 
      Скопје                             Борис Трајковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИСПЛАТА  
НА ПЛАТИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Законот за исплата на платите во Република Ма-
кедонија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 70/94, 62/95, 33/97 и 50/2001), во членот 1, во ставот 
2 процентот �70%� се заменува со процентот �51%�. 

 
Член 2 

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

___________ 
422. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТАКСАТА 

ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ  
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за таксата за привремен престој, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 16 април 2002 година. 
 
 Бр. 07-1711/1                  Претседател 

16 април 2002 година             на Република Македонија, 
      Скопје                            Борис Трајковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ТАКСАТА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ 
 

Член 1 
Во Законот за таксата за привремен престој (�Служ-

бен весник на Република Македонија� бр. 19/96) во 
членот 4 став 1 алинеја 4 зборот �и� се заменува со 
�точка и запирка�, а во алинеја 5 �точката� се заменува 
со �точка и запирка�, се додава зборот �и� и нова али-
неја 6, која гласи: 

�- учесниците на спортски игри и натпревари што 
ги организира синдикатот�. 

 
Член 2 

Членот 8 се менува и гласи: 
�Вршителите на угостителската и туристичката деј-

ност се должни, наплатената такса за привремен прес-
тој да ја уплатат до 15-от ден во тековниот месец за из-
минатиот месец и тоа: 

- 80% од наплатената такса за привремен престој на 
подрачјето на единицата на локалната самоуправа, вр-
шителите на угостителската и туристичката дејност ја 
уплатуваат на сметка на единиците на локалната само-
управа и 

- 20% од наплатената такса за привремен престој, 
вршителите на угостителската и туристичката дејност  
уплатуваат на сметката на Буџетот на Република Маке-
донија. 
Во градот Скопје, 80% од таксата за привремен 

престој наплатена на подрачјето на град Скопје, напла-
тувачот на таксата ја уплатува на сметка на град Скоп-
је, а 20% на сметка на Буџетот на Република Македо-
нија.� 

Член 3 
Во членот 9 ставовите 1 и 2 се бришат. 
Во ставот 3, кој станува став 1 зборовите: �ставови-

те на 1 и 2 од овој член� се заменуваат со зборовите: 
�член 8 на овој закон�. 
Во ставот 4 кој станува став 2, во петтиот и седмиот 

ред по зборот �самоуправа� се додаваат зборовите: �и 
градот Скопје�. 
Во ставот 5 кој станува став 3, зборот �стопанство� 

се заменува со зборот �економија�, а бројот �4� со бро-
јот �2�. 

 
Член 4 

Членот 10 се менува и гласи: 
�Надзорот над наплатата на таксата од членот 1 на 

овој закон на сметката во единиците на локалната са-
моуправа и градот Скопје ги вршат органите на едини-
ците на локалната самоуправа, односно градот Скопје, 
а надзорот на наплатата на таксата од членот 1 на овој 
закон на сметката на Буџетот на Република Македонија 
го врши Државниот пазарен инспекторат�. 

 
Член 5 

Во членот 11 ставот 1 зборовите: �четири до десет 
плати� се заменуваат со зборовите: �80.000 до 240.000 
денари�. 
Во ставот 2 зборовите: �една петтина до една ипол 

плата� се заменуваат со зборовите: �3.000 до 10.000 де-
нари�. 
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Член 6 
Во членот 12 зборовите: �од една петтина до три 

плати� се заменуваат со зборовите: �од 3.000 до 10.000 
денари�. 

 
Член 7 

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

___________ 
423. 
Врз основа на член 12 од Законот за републичките 

награди (�Службен весник на СРМ� бр. 40/87 и 36/89 и 
�Службен весник на Република Македонија� бр. 82/99), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 17 април 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА  ЗА РАЗРЕШУВА-
ЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ  НА ОДБО-

РОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА  
�ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ� 

 
1. Во точката 2 на Одлуката за разрешување и име-

нување претседател на Одборот за доделување на наг-
радата �Гоце Делчев� (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 7/2000), точка 2 под а) за претседател 
наместо �академик Милчо Ристов� треба да стои �д-р 
Милослав Милошевски�. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
 Бр. 07-1731/1               Претседател 

17 април 2002 година        на Собранието на Република 
      Скопје                Македонија, 
            Стојан Андов, с.р. 

___________ 
424. 
Врз основа на член 12 од Законот за надворешно 

трговско работење (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 31/93, 41/93, 78/93, 59/96, 15/97, 13/98, 
13/99, 50/99, 82/99 и 4/2001), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 23 април 2002 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ 

НА ФОРМИ НА ИЗВОЗ И УВОЗ 
 

Член 1 
Во Одлуката за распоредување на стоките на форми 

на извоз и увоз (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 17/2001, 45/2001, 57/2001 и 105/2001) во 
член 3 став 1, во точката 8 по ставот 1 се додаваат два 
нови става кои гласат: 

- �За увозот на стоките од СР Југославија, даден во 
Прилогот бр. 7 се применува одредбата од став 1 на 
оваа точка од оваа одлука�. 

- �Составен дел на оваа одлука е Прилогот бр. 7�. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во �Службен весник на Република Македонија�, а 
ќе се применува од 24 април 2002 година. 

 
 Бр. 23-2178/1        Претседател на Владата 

23 април 2002 година             на Република Македонија, 
      Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

ПРИЛОГ 7 
 

СПИСОК НА СТОКИ ЗА КОИ ПРИ УВОЗОТ ОД СР ЈУ-
ГОСЛАВИЈА Е ПОТРЕБНО ДА СЕ ПРИБАВИ  

СОГЛАСНОСТ - ЛБ-8 
 

Тарифна  
ознака 

Вид на стока 

1101 00 Брашно од пченица или наполица 
 
1101 00 11 00 
1101 00 15 00 
1101 00 90 00 

Брашно од пченица 
-Од тврда пченица 
- Од обична пченица и пир 
- Брашно од наполица 

1512 11 Сурово масло 
1512 11 91 00 Од сончоглед 
1806 90 31 00 Полнети чоколада 
1905 31 Слатки бисквити 
1905 31 19 00 Друго 
1905 32 Вафли и обланди 
 - Целосно или делумно превлечени 

или прекриени со чоколада или друг 
прелив што содржи какао: 

1905 32 11 00 Во непосредно пакување со нето маса 
што не надминува 85 гр. 

1905 32 19 00 Друго 
 Друго 
1905 32 91 00 Солени, со или без фил 
1905 32 99 00 Друго 
1905 90 60 00 Со додадени средства за засладување 
2710 Масла добиени од нафта и масла до-

биени од битуменозни минерали, ос-
вен сурови и производи на друго мес-
то неспомнати или опфатени кои со-
држат по маса 70% или повеќе масла 
од нафта или масла добиени од биту-
менозни минерали, ако овие масла 
претставуваат основни состојки на 
овие производи; отпадочни масла: 

2710 11 -- Лесни масла и препарати 
2710 11 11 00 - За подложување со специфични пос-

тапки 
2710 11 15 00 - За подложување со хемиска тран-

сформација со постапки освен оние 
наведени во тар. ознака 2710 11 11 00 

 - За други намени: 
 - За специјални бензини: 
2710 11 21 00 - Вајтшпирит 
2710 11 25 00 - Друго 

- Друго: 
- Моторен бензин: 

2710 11 41 00 Со октански број (RON) помал од 95 
2710 11 45 00  Со октански број (RON) од 95 или по-

голем но помал од 98 
2710 11 49 00 Со октански број (RON) од 98  или 

поголем 
2710 11 51 00 Со октански број (RON) помал од 98 
2710 11 59 00 Со октански број (RON) од 98 или по-

голем 
2710 11 90 00  Други лесни масла 
2710 19 Друго: 
 - Средни масла: 
2710 19 11 00 За подложување со специфични постапки 
2710 19 15 00 За подложување со хемиска тран-

сформација со постапки освен оние 
наведени во тар. ознака 2710 19 11 00 
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 За други намени: 
 Керозин 
2710 19 21 00 Гориво за млазни мотори 
2710 19 25 00 Друго 
2710 19 29 00 Друго 
 Тешки масла 
 Гасни масла 
2710 19 31 00 За подложување со специфични постапки 
2710 19 35 00 За подложување со хемиска тран-

сформација со постапки освен оние 
наведени во тар. ознака 2710 19 31 00 

 За други намени 
2710 19 41 00 Со содржина на сулфур што не над-

минува 0,05% по маса 
2710 19 45 00 Со содржина на сулфур што надмину-

ва 0,05% по маса но не надминува 
0,2% по маса 

2710 19 49 00 Со содржина на сулфур што надмину-
ва 0,2% по маса 

 Масла за ложење 
2710 19 51 00 За подложување со специфични постапки 
2710 19 55 00 За подложување со хемиска тран-

сформација со постапки освен оние 
наведени во тар. ознака 2710 19 51 00 

 За други намени 
2710 19 61 00 Со содржина на сулфур што не над-

минува 1% по маса 
2710 19 63 00 Со содржина на сулфур по маса што 

надминува 1% но не надминува 2% по 
маса 

2710 19 65 00 Со содржина на сулфур по маса што 
надминува 2% но не надминува 2,8% 

2710 19 69 00 Со содржина на сулфур што надмину-
ва 2,8% по маса 

2711 Нафтени гасови и други гасовити јаг-
леноводороди 

2711 12 Пропан 
 Пропан со чистота не помала од 99% 
2711 12 11 00 За употреба како погонско или енер-

гетско гориво 
2711 12 19 00 За други намени 
 Друго 
2711 12 91 00 За подложување со специфични постапки 
2711 12 93 00 За подложување со хемиска тран-

сформација со постапки освен оние 
наведени во тар. ознака 2711 12 91 00 

2711 13 Бутан 
2711 13 10 00 За подложување со специфични постапки 
2711 13 30 00 За подложување со хемиска тран-

сформација со постапки освен оние 
наведени во тар. ознака 2711 13 10 00 

6110 90 90 00 Друго 
6905 10 00 00 Керамиди 
7321 83 00 00 Печки на цврсти горива 
7408 11 00 00 Жица од бакар со максимална димен-

зија на напречен пресек над 6 мм. 
8544 59 10 00 Жица и кабли чии што поединечни 

спроводници имаат пречник што над-
минува од 0,51 мм. 

8702 10 Со клипен мотор со внатрешно сого-
рување на палење со помош на ком-
пресија (дизел или полудизел) 

 - Со клипен мотор со внатрешно сого-
рување на палење со помош на ком-
пресија (дизел или полудизел): 

 Со зафатнина на цилиндар над 2500 см3 
8702 10 11 00 - нови 
8702 10 19 00 - употребувани 

 Со зафатнина на цилиндар до 2500 см3 
8702 10 91 00 - нови 
8702 10 99 00 - употребувани 
 Други 
 Со клипен мотор со внатрешно согору-

вање со палење со помош на свеќички: 
 Со зафатнина на цилиндар над 2800 см3 
8702 90 11 00 - нови 
8702 90 19 00 - употребувани 
 Со зафатнина на цилиндар до 2800 см3 
8702 90 31 00 - нови 
8702 90 39 00 - употребувани 
8702 90 90 00 Со други мотори 
9401 61 00 00 Тапацирани седишта со дрвени скелети. 

___________ 
425. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 9 април 2002 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА  ИМЕНУВАЊЕ  ЗАМЕНИК  НА  ДИРЕКТОРОТ 
НА ЈП ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКИ 
ДЕЈНОСТИ  ХС �ЗЛЕТОВИЦА�-ПРОБИШТИП 

 
1. За заменик на директорот на Јавното претпријатие 

за извршување на водостопански дејности  ХС �Злетови-
ца� - Пробиштип се именува Ацо Јаневски, дипл.гео-
лошки инженер, вработен во ова јавно претпријатие. 

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

 
      Бр. 17-1615/2                       Претседател на Владата 
9 април  2002 година              на Република Македонија, 
           Скопје                            Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
426. 
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), и член 2 од Одлуката за 
образување Национална комисија за борба против  
трговијата со луѓе и илегалната миграција во  Република 
Македонија (�Службен весник на Република Маке- 
донија� бр. 18/2001), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 9 април 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  РАЗРЕШУВАЊЕ  И   ИМЕНУВАЊЕ  НАЦИОНА-
ЛЕН  КООРДИНАТОР НА НАЦИОНАЛНАТА КО-
МИСИЈА  ЗА  БОРБА  ПРОТИВ ТРГОВИЈАТА СО 

ЛУЃЕ  И  ИЛЕГАЛНАТА  МИГРАЦИЈА   
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Бранко Бојчевски се разрешува од должноста на-

ционален координатор на Националната комисија за 
борба против трговијата со луѓе и илегалната миграци-
ја во Република Македонија, поради заминување на 
друга должност. 

2. За национален координатор на Националната ко-
мисија за борба против трговијата со луѓе и илегалната 
миграција во Република Македонија се именува Венко 
Калачовски, државен секретар во Министерството за 
внатрешни работи. 

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

 
      Бр. 17-1945/2                       Претседател на Владата 
9 април  2002 година              на Република Македонија, 
           Скопје                            Љубчо Георгиевски, с.р. 
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427. 
Врз основа на член 62 став 2 од Законот за презема-

ње на акционерските друштва ("Службен весник на 
РМ" бр. 4/02), Комисијата за хартии од вредност, на 
својата седница одржана на 3.04.2002 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОЛНОМОШ-
НОТО ЗА ГЛАСАЊЕ ЗА ПОЕДИНЕЧНИ РАБОТИ НА 
СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ 

НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО 
 

Член 1 
(1) Овој правилник се однесува на акционерските 

друштва во Република Македонија што подлежат на 
одредбите на Законот за преземање на акционерските 
друштва. 

(2) Со овој правилник се утврдува формата и содр-
жината на полномошното за гласање за поединечни ра-
боти на седница на собранието на акционери на акцио-
нерското друштво, изготвено согласно Прилог 1 кој е 
составен дел на овој правилник. 

 
Член 2 

Полномошното од член 1 на овој правилник е составе-
но од два дела, и тоа:  

- Општ дел, каде се наведуваат општите податоци за 
акционерот кој го дава полномошното и општите подато-
ци за овластеното лице односно ополномоштеното лице 
(лицето на кое му се дава полномошното) и 

- Посебен дел, каде се наведуваат предлог-одлуките 
по пооделните точки од дневниот ред со предлози за гла-
сање што ги дава акционерот на овластеното лице. Во 
овој дел акционерот кој го дава полномошното дава пред-
лози за гласање и за против-предлозите (доколку има так-
ви) а одредени точки на дневниот ред. з

 
Член 3 

Во зависност од предметите што стојат како точки на 
дневниот ред, полномошното за гласање на акционерско-
то собрание може да содржи и дополнителни елементи за 
пра ања кои се поврзани со ова полномошно. ш

 
Член 4 

Овој правилник стапува во сила осмиот ден од денот 
на неговото објавување во "Службен весник на Република 
Македонија". 

 
 Бр. 03-575/1             Комисија за хартии од вредност 

4 април 2002 година                         Претседател, 
          Скопје                              Никола Груевски, с.р. 

 
ПРИЛОГ 1 

 
ОПШТ  ДЕЛ  

ПОЛНОМОШНО  
 
За гласање на Собрание на акционери на _________ 
Свикано на:     датум __________________________ 

 место __________________________ 
   час ____________________________ 

 
Со следниот дневен ред: 
1. ___________________________________________ 
2. ___________________________________________ 
 
Јас, долупотпишаниот (целосно име и презиме на 

акционерот или назив и седиште на фирмата акционер) 
_______________________________________________, 
ЕМБГ/регистарски број __________________________ 
го овластувам _________________________ (целосно 
име и презиме и ЕМБГ на акционерот) да го употреби 
моето право на глас што произлегува од ___________ 
(број на акции) ______________ (ISIN на акциите) на 
собранието на акционери на гореспоменатото друштво, 
на начин утврден со ова полномошно. 

Ова полномошно важи само за гореспоменатата сед-
ница на собранието на акционери. Акционерот има 
право да го отповика ова полномошно во секој момент. 
Полномошното може да биде отповикано и доколку ак-
ционерот присуствува на седницата на собранието на 
акционери и гласа лично. 

 
Собранието го свикал __________________________ 
 

ПОСЕБЕН  ДЕЛ  
 ПРЕДЛОГ-ОДЛУКИ СО ПРЕДЛОЗИ ЗА ГЛАСАЊЕ 

 
Предложена(и) одлука(и) за точка ________ од днев-

ниот ред: 
А. Гласање по предлог-одлука на лицето кое го сви-

кало Собранието: 
Содржина на предлог-одлуката: _________________ 
Инструкции за гласање од акционерот до овластеното 

лице (лицето на кое му е дадено полномошното): Јас, ак-
ционерот му наложувам на овластеното лице да гласа за 
гореспоменатата предлог-одлука како што следи: 

 
ЗА        ПРОТИВ               Потпис на акционерот 
(да се заокружи)            ______________________  

___________ 
428. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижности на катастарската општина Делисинци-оп-
штина Свети Николе. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

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

тите од став 1 од ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето установен според Зако-
нот за премерот и катастарот на земјиштето (�Службен 
весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78). 

 
  Бр. 09-1882/1                                    Директор, 

22 април 2002 година                  Мирче Ѓорговски, с.р. 
       Скопје 

___________ 
429. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 70/92), на седницата одржана на 3 април 2002 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се поништуваат членовите 16, 17 и 19 од Одлу-

ката бр. 07-416/2 за усвојување на елаборат за измени и 
дополнување на одредбите за спроведување на Детал-
ниот урбанистички план за шеста урбана единица, до-
несена од Советот на општина Охрид на 14 август 2000 
година. 

2. Се става вон сила забраната за донесување, од-
носно извршувањето на поединечните акти и дејствија 
донесени, односно преземени врз основа на одредбите 
од актот означен во точката 1 од оваа одлука. 

3. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 
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4. Уставниот суд на Република Македонија по ини-
цијатива на Јован и Јованка Баракоски од Охрид подне-
сена преку адвокатот Марјан Попески, со Решение У. 
бр. 220/2001 од 20 февруари 2002 година поведе пос-
тапка за оценување законитоста на одредбите од актот 
означен во точката 1 од оваа одлука, бидејќи основано 
се постави прашањето за нејзината согласност со Зако-
нот за просторното и урбанистичкото планирање и За-
конот за локалната самоуправа. 

5. Судот на седницата утврди дека според оспоре-
ниот член 16 од Одлуката, на урбанистичките проекти 
предвидени со оваа одлука, согласност дава Главниот 
архитект на градот. Во одделни случаи Главниот архи-
тект може да побара мислење од стручна комисија. 
Стручната комисија ја именува Главниот архитект од 
стручни лица за соодветниот предмет. 
Во оспорениот член 17 од Одлуката е предвидено 

дека урбанистичкиот проект од член 16 на оваа одлука 
на кого е дадена согласност, претставува измена на дел 
од Деталниот план  за конкретниот објект и истиот е 
составен дел на Деталниот план за шеста урбана еди-
ница. 
Според член 19, одредбите од овој елаборат се од-

несуваат за сите детални урбанистички планови и за 
нивните измени, кои со денот на донесувањето на оваа 
одлука се во сила и тоа: ДУП за прва урбана единица 
со измените; ДУП за ПЦГП Охрид со измените; ДУП 
за втора урбана единица со измените; ДУП за трета ур-
бана единица со измените; ДУП за четврта урбана еди-
ница; ДУП за петта урбана единица; ДУП за шеста ур-
бана единица со измените; ДУП за седма урбана еди-
ница со измените; ДУП за осма урбана единица; ДУП 
за девета урбана единица со измените; ДУП за десета 
урбана единица со измените; ДУП за единаесетта урба-
на единица со измените; ДУП за населбата 15-ти кор-
пус со измените; ДУП за населбата Железничка со из-
мените; ДУП за Радојца Новичиќ со измените; Урба-
нистички проект за седма зона од ЦГП од седма урбана 
единица; Урбанистички проект за шеста зона од ЦГП 
од седма урбана единица; ДУП за населбата Пештани 
со измените; ДУП за населбата Трпејца со измените; 
ДУП Бејбунар 1; ДУП за населбата Чекоштина; ДУП за 
туристичкиот комплекс Свети Стефан со измените; 
ДУП за населбата Љубаништа; ДУП за потегот Лага-
дин-Пештани. Одредбите од овој елаборат ќе се приме-
нуваат пооделно за секој ДУП од став 1 на овој член. 

6. Согласно членот 8 алинеја 10 од Уставот на Ре-
публика Македонија темелна вредност на уставниот 
поредок на Република Македонија е уредувањето и ху-
манизацијата на просторот и заштитата и унапредува-
њето на животната средина и на природата. 
Според член 115 од Уставот на Република Македо-

нија во единиците на локалната самоуправа граѓаните 
непосредно и преку претставници учествуваат во одлу-
чувањето за прашања од локално значење, а особено и 
во областа на урбанизмот. 
Според член 2 од Законот за просторно и урбанис-

тичко планирање, просторното и урбанистичкото плани-
рање е континуиран процес кој се обезбедува со израбо-
тување, донесување и спроведување на просторни и ур-
банистички планови кои меѓусебно се усогласуваат. 
Членот 7 од овој закон уредува дека во зависност од 

просторот кој е предмет на планирање се донесуваат 
просторен план на Републиката, генерален урбанистич-
ки план, детален урбанистички план, урбанистичка до-
кументација за населено место во општината и урба-
нистички план за граничен премин и локалитет со об-
јекти од јавен интерес. 
Според член 11 од Законот, детален урбанистички 

план се донесува за одделни делови на населените мес-
та и други подрачја за кои е донесен генерален урба-
нистички план. 

Според ставот 2 на овој член од Законот, деталниот 
урбанистички план содржи особено: меѓу другото, 
план на намена на просторот и објектите, план на гра-
дежни парцели и површина за изградба на објекти оп-
ределени со регулациони и градежни линии, максимал-
на висина на објектите и други поблиски услови за из-
градба и одредби за спроведување на планот. 
Во членот 52 од Законот за локалната самоуправа 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 52/95 
и 60/95), Главниот архитект на градот покренува ини-
цијатива за измена и дополнување на деталните урба-
нистички планови; покренува иницијатива за изработка 
на урбанистички и архитектонско-урбанистички плано-
ви, дава стручно мислење на деталните урбанистички 
планови и урбанистичките и архитектонско-урбанис-
тичките проекти, дава насоки за изработка на архитек-
тонски проекти за да се валоризираат вредностите во 
архитектурата и зачувување на амбиенталните вред-
ности на одделни градски квартови; дава согласност на 
архитектонските проекти што се од големо значење за 
градот, а значењето се утврдува во правилникот за та-
ков вид на објекти изготвени и усвоени во единицата 
на локалната самоуправа; дава согласност на проектите 
за просторно уредување на позначајни објекти или 
квартови во градот, му предлага на советот дополнува-
ње норми и правилници од областа на архитектурата; 
покренува иницијатива за ревитализација на одредени 
градски квартови, се грижи за сигурноста и архитек-
тонското наследство и за архитектонско обликуваниот 
изглед на објектите во градот и учествува во работата 
на комисиите и телата надлежни за урбанизам и архи-
тектура. 
Од означената законска одредба произлегува дека 

надлежностите  на Главниот архитект на градот се де-
цидно утврдени. При тоа, не е спорно дека Главниот 
архитект во рамките на утврдените надлежности за од-
делни прашања дава и согласност на архитектонските 
проекти што се од големо значење за градот, а значе-
њето се утврдува со правилник за таков вид објекти из-
готвен и усвоен во единицата на локалната самоуправа, 
како и согласност на проектите за партерно уредување 
на позначајни објекти или квартови во градот. Меѓу-
тоа, во никој случај ваквото законско овластување на 
Главниот архитект на градот не може да се поистовети 
со согласноста утврдена во оспорената одредба на чле-
нот 16 од Одлуката. 
Тргнувајќи од законската определба дека и одред-

бите за спроведување на деталните планови се содржи-
на на плановите, Судот смета дека овластувањето на 
Главниот архитект на градот утврдено во оспорената 
одредба на членот 16 од Одлуката не е во рамките на 
законските овластувања поради што овој член не е во 
согласност со членот 11 од Законот за просторното и 
урбанистичкото планирање и со членот 52 од Законот 
за локалната самоуправа кој важел во времето на доне-
сувањето на оспорената одлука. 
Со оглед на тоа што оспорениот член 17 од Одлука-

та е во функција на членот 16, односно според овој 
член урбанистичкиот проект од член 16 на кого е даде-
на согласност претставува измена на дел од Деталниот 
урбанистички план за шеста урбана единица-Охрид за 
конкретниот објект и истиот е составен дел на Детал-
ниот план, укажува на фактот дека е во прашање изме-
на и дополнување на овој план, Судот оцени дека и 
овој член не е во согласност со означените законски 
одредби. 
Во поглед на одредбата содржана во членот 19 од 

Одлуката, Судот оцени дека одредбите за реализација 
се составен дел на деталниот план, во случајов на Де-
талниот план за шеста урбана единица Охрид и со нив-
ната измена не е допуштено да се уредуваат прашања и 
за други детални планови, поради што Судот оцени де-
ка овој член не е во согласност со законските одредби. 
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7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точките 1 и 2 од оваа одлука. 

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Ис-
љами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен 
Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, 
Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски. 

 
    У.бр. 220/2001               Претседател 
3 април 2002 година      на Уставниот суд на Република 
          Скопје                Македонија, 
        д-р Тодор Џунов, с.р. 

___________ 
430. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 70/92), на седницата одржана на 10 април 
2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се укинува член 48 став 1 точка 2 од Законот за 

внатрешни работи ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 19/95 и 55/97). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по ини-
цијатива на Стамен Филипов од Скопје, со решение У. 
бр. 233/2001 од 6 февруари 2002 година, поведе постап-
ка за оценување уставноста на одредбата означена во 
точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави 
прашањето за нејзината согласност со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека според содржи-
ната на сега укинатиот член 48 став 1 точка 1 од Зако-
нот за внатрешни работи, работен однос во Министерс-
твото за внатрешни работи може да заснова лице кое 
покрај општите услови ги исполнува и следните посеб-
ни услови: 

�1) да не е осудувано за кривично дело против ус-
тавното уредување и безбедноста на Република Маке-
донија, против стопанството, слободите и правата на 
човекот и граѓанинот, вооружените сили на Република 
Македонија, службената должност, тешки дела против 
животот и телото, имотот или кривично дело извршено 
од користољубие и нечесни побуди;�* 

2) Според содржината на оспорениот член 48 став 1 
точка 2 од Законот за внатрешни работи, �против него 
да не се води кривична постапка за кривично дело од 
став 1 точка 1 на овој член�. 

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Ре-
публика Македонија, владеењето на правото е една од 
темелните вредности на уставниот поредок. 
Според член 13 став 1 од Уставот, лицето обвинето 

за казниво дело ќе се смета за невино се додека негова-
та вина не биде утврдена со правосилна судска одлука, 
а според член 51 од Уставот, законите мораат да бидат 
во согласност со Уставот, а сите други прописи со Ус-
тавот и законите. 
Во членот 48 став 1 од Законот, е определено дека 

работен однос во Министерството за внатрешни рабо-
ти може да заснова лице кое покрај општите услови ги 
исполнува и посебните услови подробно опишани во 
четири последователни точки. 
Посебниот услов од точката 1, до укинувањето на 

истата со Одлуката У. бр. 212/2000 од 23.05.2001 годи-
на на Уставниот суд на Република Македонија, содр-
жеше поконкретен опис според групите на кривични 
дела застапени во Кривичниот законик за кои можниот 
кандидат за вработување не треба да биде осудуван. На 
содржината од сега укинатата точка 1 се заснова и со-
држината на оспорената точка 2 од членот 48 став 1 од 

Законот, со таа разлика што овде се работи за поведена 
постапка спрема можниот кандидат. Според тоа точно 
е тврдењето од иницијативата дека по интервенцијата 
на овој суд и отстранувањето од правниот поредок на 
точката 1 сега оспорената точка 2 нема своја функција. 
Имено, формулацијата �кривично дело� од став 1 

точка 1 од член 48 од Законот, каква што е сега содр-
жината на оспорената одредба без конкретизирање на 
кривичните дела, остава можност за правна несигур-
ност за лицата заинтересирани да стапат во работен од-
нос во Министерството за внатрешни работи и претста-
вува повреда на уставна темелна вредност за владеење 
на правото од член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, а во-
едно оспорената одредба и нема своја функција без 
конкретно посочување на видовите кривични дела за 
кои не треба да се води постапка. 
Меѓутоа, од суштинско значење во овој случај е 

повредата на уставното начело за презумпција на неви-
носта од членот 13 став 1 од Уставот. Тргнувајќи од 
посебниот услов за засновање на работен однос во Ми-
нистерството за внатрешни работи, содржан во оспоре-
ната одредба, според која спрема кандидатот за врабо-
тување не треба да се води кривична постапка за кри-
вични дела, произлегува дека, со ваквата законска фор-
мулација, во случај да спрема кандидатот се води кри-
вична постапка, истиот би се сметал за виновен пред да 
неговата вина биде утврдена со правосилна судска од-
лука. Од изнесеното Судот оцени дека оспорената од-
редба е во несогласност и со начелото за презумпција 
на невиноста од членот 13 став 1 од Уставот. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Ис-
љами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен 
Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, 
Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски. 

 
    У. бр. 233/2001                             Претседател 
10 април 2002 година            на Уставниот суд на Република  
           Скопје                                     Македонија, 
                                                    д-р Тодор Џунов, с.р. 
_______________________________________________ 
 

НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

12. 
Врз основа на член 132 од Законот за вршење на но-

тарските работи (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 59/96), Собранието на Нотарската комора 
на Република Македонија, на ден 16.02.2002 година, 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НОТАРСКА ТАРИФА 
 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со овој правилник за Нотарска тарифа се одредува 
награда за работата и на надоместок на трошоците во 
вршењето на службените дејствија од делокругот на 
работата на нотарот. 

 
Член 2 

Наградата на нотарот се одредува: 
- Според вредноста на предметот на заверката, пот-

врдата или изработката на нотарскиот акт или други 
службени дејствија; 

- Според времето потребно за подготовка и вршење 
на одредени службени дејствија; 

- Во паушален износ, без оглед на вредноста или 
времето потребно за преземање на одредени службени 
дејствија.  
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Член 3 
Трошоците за време на вршењето на нотарските 

дејствија, нотарот ги определува и наплатува согласно 
одредбите од овој правилник. 

 
2. ОДРЕДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ПРЕДМЕТОТ 

НА СЛУЖБЕНИТЕ ДЕЈСТВИЈА 
Вредност на стварта 

Член 4 
Наградата на нотарот се определува според вред-

носта на стварта, на нотарските службени дејствија, ут-
врдена во табеларот од член 12 и од член 19 од овој 
правилник. 
При утврдувањето на вредноста се зема само глав-

ното побарување.  
Кога вредноста на недвижниот имот ја определува 

Управата за јавни приходи, определување на наградата 
на нотарските дејствија особено нотарски акт и солем-
низација, ќе се утврдува според износи утврдени од 
Управата за јавни приходи. Ако пазарната вредност не 
може конкретно да се утврди ниту со земање предвид 
на службено познати факти (цена утврдена поради пла-
ќање на данок, висина на осигурената вредност во слу-
чај на пожар, податоци од службени органи и сл.) ќе се 
определи врз основа на слободна проценка на договор-
ните страни и нотарот.  

 
Вредноста на заложно право 

Член 5 
Вредноста на заложното право (договор за хипоте-

ка, изјава за извршност) се определува според висината 
на обезбеденото побарување.  

 
Договори за закуп и службеност 

Член 6 
Кај договорите за закуп вредноста се определува 

според пресметаната годишна закупнина, освен ако не 
се работи за закупен однос склучен на пократко време.  
Кај договорите за службеност, вредноста се опреде-

лува според вредноста на привелигираната недвижност. 
 

Договори за физичка делба 
Член 7 

Вредноста на договорите за физичка делба се 
одредува според вредноста на стварта. 

 
Договори за размена 

 
Член 8 

Вредноста на договорите за размена се одредува 
според вкупната вредност на ствари кои се предмет на 
размената. 

 
Работи во врска со трговските друштва, установи, 

задруги, здруженија и фондации 
 

Член 9 
Вредноста на Договорот за основање на трговско 

друштво, Изјавата за основање на ДООЕЛ, или било 
која форма на трговско друштво се определува според 
вкупната вредност на вложувањата на сите основачи, 
односно основната главнина на друштвото. 
За промените на договорот за основање на тргов-

ските друштва, спојување, делба, престанок, зголему-
вање и намалување на основачки влог вредноста на ра-
ботите се определува според големината на промената 
земајќи го предвид имотот на друштвото намален за 
обврските. Ако промената се однесува на одреден па-
ричен износ, меродавен е тој износ.  
За промена на управител, промена на назив, проме-

на на основач, дејност и правната форма на трговските 
друштва ќе се применува одредбата на член 13 од овој 
правилник. 

Одредбите од претходните ставови од овој член на 
соодветен начин се применуваат и кај установите, зад-
ругите, здруженијата и фондациите. 

 
Договори за уредување на имотни односи помеѓу 
брачни другари и меѓу лица кои живеат во вонбрачна  

заедница и тестамент 
 

Член 10 
Вредноста на договорите за уредување на имотните 

односи меѓу брачните другари и меѓу лицата кои живе-
ат во вонбрачна заедница, се одредуваат според вред-
носта на имотот на двете договорени страни.  

 
Член 11 

Вредноста на имотот при располагање во случај на 
смрт се одредува според вредноста на имотот на оста-
вителот кој е предмет на располагање.  

 
3. НАГРАДА ЗА НОТАРСКИ АКТИ 

 
Член 12 

За подготовка и составување на нотарски акти нота-
рот има право на награда. Ако вредноста на предметот 
на службеното дејствие е: 

 
Од денари До денари Награда во денари 

 100.000,00 1.000,00 
100.001,00 200.000,00 1.500,00 
200.001,00 300.000,00 2.500,00 

 
Ако вредноста на предметот на службеното дејс-

твие го преминува износот од 300.000,00 денари, нота-
рот има право, покрај наградата од 3.000,00 денари, на 
дополнителна награда од 100,00 денари на секои започ-
нати 10.000,00 денари. 
Најголемата награда одредена според одредбата од 

став 1 на овој член, не може да биде поголема од 
10.000,00 денари. 
Во наградата од став 1 на овој член, опфатена е и 

наградата за заверка на нотарскиот акт, како и за изда-
вање на извод и препис ако се издаваат непосредно по 
составувањето на нотарскиот акт. 

 
Неопределена вредност 

Член 13 
Ако вредноста на предметот на нотарскиот акт не 

може да се утврди, нотарот има право на награда спо-
ред вредноста која ја определила странката, но не по-
мала од 1.000,00 денари за договорите кои се однесува-
ат на трговските друштва, установите, задругите, здру-
женијата и фондациите. 

 
Учество на повеќе странки, сведоци, толкувачи  

и повеќе нотари 
Член 14 

Ако во составувањето на нотарскиот акт и потврду-
вањето на приватна исправа учествуваат повеќе од две 
странки, наградата од член 12 став 1 од овој правил-
ник, се зголемува за третата и секоја наредна странка 
по 10% но најмногу до 50% од вредноста. 
Ако во составувањето на нотарскиот акт учествуваат 

повикани сведоци, толкувачи или преведувачи, нотарот 
има право на дополнителна награда од 250,00 денари. 

 
Член 15 

Ако во составувањето на нотарскиот акт учествува-
ат повеќе нотари, наградата од член 12 став 1 од овој 
правилник, се зголемува за по 50% за секој нареден но-
тар. Нотарот кој е повикан да изврши дејствие има пра-
во на основната награда, а останатите нотари на зголе-
мената награда.  
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Полномошна и изјави 
Член 16 

За полномошно во форма на нотарски акт, нотарот 
има право на награда во износ од 500,00 денари. 
За еднострана изјава во форма на нотарски акт, но-

тарот има право на награда во износ од 500,00 денари. 
Одредбите од став 1 и 2 на овој член, на соодветен 

начин се применуваат и за другите нотарски службени 
дејствија, освен ако за вршење на тие дејствија не е оп-
ределен друг начин, според оваа тарифа. 

 
Потврдување (солемнизација) на приватна исправа 

Член 17 
Ако потврдувањето на приватната исправа (солем-

низација) се врши без составување на нотарски акт, но-
тарот има право на 50% од наградата од член 12 став 1 
на овој правилник. 
Ако потврдувањето (солемнизација) на приватната 

исправа се врши со составувањето на посебен нотарски 
акт, нотарот има право на наградата од член 12 став 1 
на овој правилник. 

 
4. РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЗАЛОЖНО ПРАВО 

Член 18 
За сите пооделно составени исправи при извршува-

ње на службени дејствија во постапка на реализација 
на заложно право-хипотека, во форма на барања, изја-
ви,  потврди, овластувања, огласи, писмени соопште-
нија и слично, нотарот има право на награда во износ 
од 500,00 денари. 

 
Член 19 

За водење и составување на записник за реализаци-
ја на јавна продажба на ствар, нотарот има право на 
награда според вредноста на заложената ствар, по 
следниот табеларен преглед: 

 
вредност до 100.000,00 ден. 2.000,00 ден. 
од 100.001,00 ден. до 300.000,00 ден. 3.000,00 ден. 
од 300.001,00 ден. до 500.000,00 ден. 4.000,00 ден. 
од 500.001,00 ден. до 700.000,00 ден. 5.000,00 ден. 
од 700.001,00 ден. до 900.000,00 ден. 7.000,00 ден. 
од 900.001,00 ден. до 1.100.000,00 ден. 10.000,00 ден.
од 1.100.001,00 ден. до 1.300.000,00 ден. 11.000,00 ден.
од 1.300.001,00 ден. до 1.500.000,00 ден. 12.000,00 ден.
од 1.500.001,00 ден. до 1.700.000,00 ден. 13.000,00 ден.
од 1.700.001,00 ден. до 1.900.000,00 ден. 14.000,00 ден.
од 1.900.001,00 ден. до 2.100.000,00 ден. 15.000,00 ден.
Над 2.100.000,00  30.000,00 ден.

 
Член 20 

За состав на Записник или Спогодба во форма на 
нотарски акт, во постапката за реализација на заложно-
то право, со продажба на стварта, нотарот има право на 
награда во висина од 50% од наградата утврдена во Та-
беларот во член 19 од овој правилник. 

 
5. ПОТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИ И ИЗЈАВИ 

Заверка на фотокопија, препис и извод 
Член 21 

Нотарот има право на награда за секој заверен до-
кумент (фотокопиран) во износ од 100,00 денари без 
оглед колку страни содржи документот. 

 
Член 22 

За секој заверен препис наградата изнесува 100,00 
денари за секоја страница заверен препис од документ. 

 
Член 23 

Заверката на извод од трговски, деловни и јавни 
книги се наплатува 100,00 денари по страница.  

Заверка на превод 
Член 24 

За заверка на превод од овластен судски преведувач 
нотарот има право на награда од 100,00 денари по до-
кумент. 

Заверка на потпис или ракознак 
Член 25 

За заверка на потпис или ракознак нотарот има пра-
во на награда од 100,00 денари. Ако при заверката на 
потписот или ракознакот учествуваат и сведоци нота-
рот има право на дополнителна награда од 100,00 дена-
ри, за секој сведок. 
Нотарот има право на награда од 100,00 денари и ако 

при заверката учествувал и толкувач или преведувач. 
За заверка на потпис или ракознак на договор, освен 

договорите за основање на трговски друштва, нотарот 
има право на дополнителна награда од 100,00 денари. 
При заверка на ракознак нотарот има право на до-

полнителна награда од 100,00 денари за читање на ис-
правата на странката. 

 
Потврда за времето кога исправата е предочена 

Член 26 
За потврда за времето кога исправата му е поднесе-

на (предочена) на нотарот му следува награда од 
100,00 денари.  

Потврда дека некој е жив 
Член 27 

За потврда дека некој е жив, на нотарот му следува 
награда од 300,00 денари. 

 
Овластување на нотарот и други факти  

од јавен регистар 
Член 28 

За овластување на нотарот за утврдување на други 
факти од јавен регистар, нотарот има право на награда 
во износ од 200,00 денари. 
За потврда за извршените службени дејствија, врз 

основа на овластувањето од став 1 од овој член, нота-
рот  право на награда од 1.000,00 денари.  има 

Соопштување на изјави 
Член 29 

За писмено или усно соопштување на изјави и за 
издавање на потврда за соопштена изјава, нотарот има 
право на награда од 500,00 денари. 
Ако соопштувањето на изјавата е поврзано и со 

преземање на некое правно дејствие, нотарот има пра-
во на дополнителна награда од 250,00 до 500,00 дена-
ри, во зависност од времето кое е потребно за презема-
ње а тоа дејствие. н 

Примање изјава под заклетва 
Член 30 

За примање на изјава под заклетва нотарот има пра-
во на награда од 250-800,00 денари, во зависност од 
сложеноста и големината на изјавата. 

 
Потврдување на одлуки и заклучоци 

на Собрание и други тела 
Член 31 

За утврдување на идентитет, водење записници и 
потврдување на одлуки и заклучоци на Собрание и 
други тела, нотарот има право на награда од 10.000,00 
ден ри. а

 
Заверка на депониран потпис или ракознак 

Член 32 
За заверка на депониран потпис на записник на ли-

це овластено за потпишување на друштво, орган или 
организација во нотарска канцеларија, нотарот има 
право на награда во износ од 500,00 денари. 
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За заверка на потпис или ракознак на записник над-

вор од нотарската канцеларија, нотарот има право на 
награда од 1.000,00 денари. 

 
Потврдување на други факти 

Член 33 
За потврдување на други факти нотарот има право 

на награда од 500,00 до 3.000,00 денари, во зависност 
од сложеноста на извршената работа и времето потреб-
но за извршување на службената дејност. 

 
Протест 
Член 34 

За протестирање на меници, чекови и други хартии 
од вредност, нотарот има право на награда според од-
редбите од член 12 став 1 на овој правилник. Таа награ-
да ја опфаќа и наградата за времето кое е потребно за 
извршување на дејствијата на протестот.  
 

6. ИЗДАВАЊЕ НА ИЗВОДИ, ПОТВРДИ,  
ПРЕПИСИ И ИЗВАДОЦИ 

Изводи и преписи 
Член 35 

За повторно издавање на изводи и преписи од но-
тарски акт, нотарот има право на награда од 250,00 де-
нари до 1.500,00 денари во зависност од големината на 
изводот или преписот, бројот и големината на прилози-
те и времето потребно за неговото издавање.  
Одредбата од став 1 од овој член, соодветно се при-

менува и на извадоци од нотарските акти. 
За издавање на потврда за издадени изводи и пре-

писи на нотарскиот акт на нотарот му припаѓа награда 
од 250,00 до 500,00 денари. 

 
Потврди за уписи во уписници 

Член 36 
За издавање на потврди за уписи во уписници, но-

тарот има право на награда од 250,00 до 500,00 денари 
во зависност од големината на потврдата и времето кое 
е потребно таа да се издаде. 
За издавање на заверени исправи во форма на пре-

пис или заверена фотокопија, а по барање на странка, 
од архивата на нотарот, нотарот има право на награда 
во износ од 100,00 денари од страница. 

 
Потврда за постоење на нотарски акт, записници и 
други заверени и потврдени исправи и потврда за 

извршност 
 

Член 37 
За издавање на потврда на странките за постоење на 

нотарскиот акт, записници и други заверени и потврдени 
исправи, нотарот има право на награда од 200,00 денари. 

 
Член 38 

За издавање потврда на странките за извршност на 
нотарскиот акт, нотарот има право на награда од 
300,00 денари.  

 
7. НАГРАДА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ИСПРАВИ, ПАРИ 
И ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ, ЗАРАДИ ЧУВАЊЕ  

И ПРЕДАВАЊЕ 
Чување и предавање на исправи 

Член 39 
За чување и предавање на исправи нотарот има пра-

во на награда според одредбите од член 12 став 1 на 
овој правилник. 
Ако вредноста на исправите не може да се утврди 

нотарот има право на награда од 500,00 до 1.000,00 де-
нари во зависност од големината на исправите нивното 
значење времето и местото на чување. 

Со наградите од став 1 и 2 на овој член, се опфате-
ни сите дејствија кој нотарот мора да ги преземе во вр-
ска со чувањето на доверените исправи.  

 
Чување и предавање на пари, хартии од вредност  

и предмети од вредност 
Член 40 

За чување и предавање на пари, хартии од вредност 
и предмети од вредност нотарот има право на награда 
според одредбите од член 12 став 1 на овој правилник. 
Ако чувањето или предавањето на пари, односно на 

хартии од вредност треба да се изврши надвор од канце-
ларијата на нотарот, нотарот има право на дополнителна 
награда од 500,00 до 1.500,00 денари во зависност од 
вредноста на парите, хартиите од вредност и предметите 
од вредност, како и од времето потребно за преземање 
на дејствието и начинот на неговото преземање. 
Со наградите од став 1 и 2 на овој член опфатени се 

сите дејствија кои нотарот мора да ги преземе во врска 
со чувањето и предавањето на доверените пари и хар-
тии од вредност и предмети од вредност. 

 
8. НАГРАДИ ЗА ДРУГИ РАБОТИ 

Нацрт на исправа, дополнителна потврда  
 и повлекување на барање 

Член 41 
Ако нотарот ја подготвил исправата, а по барање на 

странките не е извршена заверка и упис во соодветниот 
уписник, има право на 50% од наградата предвидена за 
составување на таа исправа како нотарски акт.  
За побарана проверка на нацртот на исправата нота-

рот има право на 25% од наградата предвидена за сос-
тавување на таа исправа како нотарски акт. 
Ако се побара од нотарот во рок од една година да 

ја потврди исправата за која составил нацрт или која ја 
проверил во тој случај наградата наплатена према од-
редбите од став 1 и 2 на овој член се зема во предвид 
при одредувањето на наградата за потврдувањето. 
Ако заверката по започнувањето на дејствието не се 

заврши, нотарот има право на пола од наградата за пот-
врдување. 

 
9. ТРОШОЦИ 

Трошоци за изработка на извод и препис 
Член 42 

Нотарот има право на надомест на трошоците во 
врска со изработката со изводите и преписите кои на 
барање или по сила на закон бил должен да ги издаде. 
За секоја страна трошоците на преписот се призна-

ваат во висина од 30,00 денари. 
 

Други направени трошоци во нотарското работење 
Член 43 

Нотарот, кога презема службено дејствие вон но-
тарската канцеларија, има право на надомест на трошо-
ци за користење на сопствено возило, за секој изминат 
километар во висина од 30% од цената на најскапиот 
бен ин.  з

 
10. ДОПОЛНИТЕЛНА НАГРАДА 

Награда надвор од канцеларија и надвор  
од работно време 

Член 44 
Ако на барање на странката или со оглед на видот 

на работата, службеното дејствие треба да се изврши 
надвор од канцеларијата, нотарот има право на допол-
нителна награда поради излегувањето од канцеларија-
та, во висина од 20% од висината на наградата предви-
дена за дејствието за кое патува, за секој започнат час 
поминат надвор од канцеларијата, но не повеќе од се-
дум часа за еден ден. 
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За преземање на дејствија надвор од работното вре-

ме, нотарот има право на дополнителна награда од 50% 
од полната награда, но не повеќе од 1.500,00 денари. 
Ако нотарот службеното дејствие го презема над-

вор од канцеларијата и надвор од работното време, има 
право на двете награди според став 1 и 2 на овој член. 

 
11. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 45 
Со денот  на влегувањето во сила на овој правилник  

престанува да важи Правилникот за нотарска тарифа 
(�Сл. весник на РМ� бр. 52/97). 

 
Член 46 

Овој правилник влегува во сила по добивање на 
согласност од министерот за правда, а ќе се применува 
наредниот ден од денот на објавувањето во �Службен 
весник на Република Македонија�.  

 
        Согласен:          Нотарска Комора на РМ 
Министер за правда,                   Претседател, 
  Иџет Мемети, с.р.          Никола Кајчевски, с.р. 
_______________________________________________ 
Огласен дел 

 
С У Д С К И    О Г Л А С И 

 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, по предлогот на 
предлагачот Мишовска Јованка од Скопје, против про-
тивникот Павлески Јован и др., со непозната адреса на 
живеење, поведе спор за физичка делба на недвижност 
на К.П. бр. 271 и 270/4 во м.в. �Лака�, му постави прив-
ремен застапник од причина што истиот е со непознато 
место на живеење, согласно чл. 78 ст. 2 од ЗПП и тоа 
Љубица Спасовска, адвокат од Скопје. 
Привремениот застапник во оваа постапка ги има 

сите права и должности на застапник кои ги врши се 
додека противникот или негов полномошник не се по-
јави пред судот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ВПП. бр. 

21/99.            (10617) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје судски IV. СИ. бр. 

938/02 во правната работа на доверителот ЛУЕНА 
ХОЛДИНГ ЛТД Никозија Кипар, против АД �ЦЕН-
ТРО� од Скопје на ден 12.04.2002 год. склучија спогод-
ба за обезбедување на парично побарување со пренос 
на недвижности сопственост на должникот: 

-објект продавница бр. 443, с. Сарај  на ул. �Мар-
шал Тито� бб со површина од 133 м2. 

-објект продавница бр. 439, нас. Ѓорче Петров на 
ул. �Маршал Тито� бр. 31 со површина од 197 м2. 

-објект продавница бр. 437 во Скопје, ул. 
�Лихнида� бр 1 со површина од 224 м2. 

-објект продавница бр. 26 во Скопје, ул. �Рајко 
Жинзифов� бб со површина од 39 м2. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, IV.СИ. бр. 

938/02.            (10694) 
 

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

постапка за развод на брак по тужба на тужителот 
Фикрет Османовиќ од с. Д. Коњари, Скопје, против ту-
жената Сабина Османовиќ, моминско Каралиќ со не-
позната адреса во странство. 
Судот со решение XI. П. бр. 596/02 од 28.03.2002 

година на тужената и постави привремен застапник, 
адвокатот Данаил Стоилов од Скопје, ДТЦ �Беверли 
Хилс� кат-1, кој ќе ги застапува интересите на тужена-
та во постапката за развод на брак. 

Се повикува тужената Сабина Османовиќ во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот да се јави 
во судот лично или преку полномошник, за да ја презе-
ме постапката. Во спротивно, постапката ќе продолжи 
преку поставениот привремен застапник. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XI. П. бр. 

596/02.              (9880) 
___________ 

 
Пред Основниот суд Скопје II - Скопје е иницирана 

постапка по тужба на тужителот Рамуш Шала, против 
тужената Ѓеваира Шала моминско Мавраи, за развод 
на брак. 
Поради тоа што тужената е со непозната адреса на 

живеење, тужената Ѓеваира Шала се повикува во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас да се 
јави во судот или на судот да му ја достави својата ад-
реса на живеење. Во спротивно, нејзините интереси во 
постапката ќе ги застапува привремениот старател од-
реден од МЦСР на град Скопје, адвокат Љиљана Баге-
ска од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XXI. П. бр. 

2483/01.                           (10519) 
___________ 

 
Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, поведена е 

постапка за расправање на оставината на покојниот Ке-
рим Љури од село Сечиште-Качаник СР Југославија. 
Како наследник на покојниот се јавува неговиот син 
Љури Тефик со непозната адреса на живеење. 
Се повикува Љури Тефик во рок од една година по 

објавувањето на огласот да се јави во судот и да ја дос-
тави неговата адреса на живеење. Во спротивно, судот 
постапката ќе ја заврши со привремен старател кој ќе 
ги застапува неговите интереси. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, О. бр. 

1348/01.            (10548) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО БЕРОВО 
Пред Основниот суд во Берово се води спор за раз-

вод на брак по тужбата на тужителот Џевџет Кампеле-
зов од с. Црник-Р. Македонија, против тужената Џене-
та Јусуфовиќ со непозната адреса во СР Југославија. 
Се повикува тужената Џенета Јусуфовиќ родена во 

Белград-СР Југославија, во рок од 30 дена од објавува-
њето на огласот да се јави во судот или назначи свој 
полномошник. 
Доколку истата во рокот не се јави или не одреди 

свој полномошник, на тужената ќе и биде поставен 
привремен застапник од адвокатите на територијата на 
Основниот суд Берово, кој ќе ги застапува нејзините 
интереси се до окончување на постапката. 
Од Основниот суд во Берово, П. бр. 365/2001. 
              (9944) 

___________ 
 
Пред овој суд се води постапка по тужба на тужите-

лот Стојанчо Гутловски од с. Будинарци, против туже-
ните Ризински Борче и Ингилиски Дејан од с. Будинар-
ци, заведен под П. бр. 363/2001, за надомест на матери-
јална и нематеријална штета. Вредност на спорот 
18.600,00 денари. 
Се повикува првотужениот Борче Ризински од с. 

Будинарци, сега со непозната адреса во странство да се 
јави во Основниот суд во Берово, во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот или да одреди полномошник 
кој ќе го застапува во постапката. 
По истекот на овој рок судот ќе му постави на прво-

тужениот привремен застапник кој ќе се грижи за него-
вите права и интереси во постапката. 
Од Основниот суд во Берово, П. бр. 363/2001. 
            (11020) 
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ОСНОВЕН СУД ВО БИТОЛА 
Пред овој суд е поведена парнична постапка по 

тужба на тужителот Михајловски Нове од Битола, про-
тив тужената Николовска Спасија од Битола, сега со 
непозната адреса во странство, по основ исплата на 
долг. 
Бидејќи тужената е со непозната адреса од страна 

на Центарот за Социјална работа во Битола, за привре-
мен старател и е поставен адвокатот Сашо Врбовски од 
Битола, кој ќе ги врши сите права и должности на за-
конски застапник и ќе ја застапува по спорот се додека 
тужената Спасија Николовска или нејзин полномош-
ник не се јават пред судот. 
Од Основниот суд во Битола, П. бр. 1809/96. 
            (10968) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 

Пред овој суд е во тек постапка за физичка делба, 
по предлог на предлагачот Давчев Крсто од Велес, про-
тив противникот Димовски Трајче од Велес, ул. � 8 ми 
Март� бр. 25, Велес, сега со непозната адреса на живее-
ње. 
Се повикува противникот Димовски Трајче од Ве-

лес, сега со непозната адреса на живеење во рок од 30 
дена, сметано од денот на објавувањето на огласот, на 
судот да му достави точна адреса или одреди свој пол-
номошник. Во спротивно, судот по службена должност 
ќе постави привремен застапник, кој ќе ги застапува 
неговите права и интереси до се до окончување на пос-
тапката во судот. 
Од Основниот суд во Велес, ВПП. бр. 70/2001. 
              (9817) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред Основниот суд Гостивар се води постапка по 
тужба на тужителот Ахмеди Мустафа Љутвија од с. 
Скудриње, против тужениот Ахмеди Мустафа Медија 
од с. Скудриње, сега со непозната адреса на живеење и 
престој, по основ утврдување право на сопственост. 
Вредноста е неопределена. 
На тужениот Ахмеди Мустафа Медија од с. Скуд-

риње, сега со непозната адреса на живеалиште и прес-
тојувалиште во странство, му се поставува привремен 
застапник, адвокатот Бесим Реџепи, од Гостивар, кој ќе 
ги застапува интересите на тужениот се додека тој или 
неговиот полномошник или негов старател не се јави 
на главната расправа пред овој суд, односно се додека 
органот за старателство не му постави старател. 
Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 30/2002. 
            (11214) 

___________ 
 
По тужба на тужителката Сулејмани родена Рагипи 

Милиќие од с. Неготино, Гостиварско, против тужени-
от Сулејмани Рамадан Лирим од с. Пирок, Тетовско, по 
основ развод на брак, пред овој суд заведен е предме-
тот П. бр. 257/2001. 
По констатација на доставувачот дека тужениот за-

минал во Италија, не оставајќи адреса, а по предлог на 
тужителката за поставување на привремен застапник 
на тужениот Лирим, се повикува Сулејмани Лирим од 
с. Пирок, Тетовско, сега со непозната адреса во Итали-
ја во судот да достави точна адреса или определи пол-
номошник. Во спротивно, судот по службен должност 
ќе му постави привремен застапник од редовите на ад-
вокатите во Гостивар, кој ќе ги штити неговите права и 
интереси во постапката. 
Како привремен застапник на тужениот му се пос-

тавува Бесим Реџепи, адвокат од Гостивар. 
Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 257/2001. 
            (11215)  

ОСНОВЕН СУД ВО РАДОВИШ 
Пред Основниот суд во Радовиш е заведен спор под 

П. бр. 117/02, по тужба на тужителката Накие Џемаи-
лова од Радовиш, против тужениот Елбехан Џемаилов 
од Радовиш, сега со непозната адреса во странство за 
развод на брак. Вредност на спорот 60.000,00 денари. 
Се повикува тужениот Елбехам Џемаилов да се јави 

во судот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот 
во �Службен весник на РМ� или преку назначување на 
полномошник кој ќе ги застапува неговите интереси. 
Во спротивно, судот на тужениот ќе му постави прив-
ремен застапник, Лимонка Дулдурова, стручен сора-
ботник во Основниот суд Радовиш, со положен право-
суден испит, која ќе ги застапува неговите интереси 
пред судот, до правосилното завршување на спорот 
или додека полномошникот не се појави пред судот, 
односно додека Центарот за социјална работа не го из-
вести судот дека назначил старател. 
Од Основниот суд во Радовиш, П. бр. 117/02. 
              (9940) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Радовиш е заведен спор под 

П. бр. 133/02 по тужбата на тужителот Усеин Амедов, 
застапуван од законскиот застапник Демир Амедов 
преку полномошникот Станоја Ристов, адвокат од Ра-
довиш, против тужената Зелам Асанова од Радовиш, 
сега со непозната адреса во странство, за издршка на 
дете. Вредност на спорот 180.000,00 денари. 
Се повикува тужената Зелам Асенова да се јави во 

судот или преку назначување на полномошник во рок 
од 30 дена по објавувањето на судскиот оглас во 
�Службен весник на РМ�. Во спротивно, нејзините ин-
тереси во постапката до правосилното завршување на 
истата ќе ги штити Мирјана Ристова, стручен соработ-
ник во Основниот суд Радовиш, со положен правосу-
ден испит, која е определена како привремена застап-
ничка или додека полномошникот не се појави пред су-
дот, односно додека Центарот за социјална работа не 
го извести судот дека назначил старател. 
Од Основниот суд во Радовиш, П. бр. 133/02. 
              (9942) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН 

Пред овој суд во тек е постапка по тужба на тужи-
телите Силвана Тозиевска, Дијана Тозиевска и Даниела 
Тозиевска, сите од Ресен, ул. �Борис Кидрич� бр. 37, 
против тужениот Ќазим Елмазовски, сега во Германија, 
со непозната адреса на живеење, за долг. Вредност 
35.620,00 денари. 
Се повикува тужениот Ќазим Елмазовски сега во 

Германија, со непозната адреса на живеење во рок од 
30 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот 
на судот да му достави точна адреса или да одреди свој 
полномошник. Во спротивно, судот по службена дол-
жност ќе му постави привремен застапник кој ќе ги 
застапува неговите права и интереси, се до окончување 
на постапката пред овој суд. 
Од Основниот суд во Ресен, П. бр. 21/2002. 
            (10468) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 

Пред Основниот суд во Струмица се води спор по 
тужбата на тужителот Павлов Милан од с. Костурино, 
против тужениот Владимир Стојанович на привремена 
работа во Австрија. 
Се повикува тужениот Владимир Стојанович од 

Нови Сад СР Југославија, сега на привремена работа во 
Австрија, со непозната адреса и место на живеење во 
рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас да се јави 
во судот или пак во овој рок да определи свој полно-
мошник од редот на адвокатите кој ќе го застапува во 
постапката по тужбата од тужителот Павлов Милан од 
с. Костурино, поднесена преку полномошникот Роберт 
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Бабамов од Струмица, по основ утврдување право на 
сопственост, вредност неопределена, заведена под П. 
бр. 1337/00 кај овој суд и тоа до правосилното окончу-
вање на овој спор. Истовремено се предупредува туже-
ниот дека му се определува привремен застапник и тоа 
од редот на стручните соработници при Основниот суд 
во Струмица и тоа лицето Лора Абрашева од Струми-
ца, која ќе ги застапува неговите интереси по оваа туж-
ба до правосилното окончување на спорот со сите пра-
ва согласно чл. 75 од ЗПП, доколку не се јави до тој 
рок и не определи свој полномошник. 
Огласот да се објави во �Службен весник на РМ� и 

на огласната табла на судот. 
Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 1337/00. 
            (10468) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО СТРУГА 

Основниот суд во Струга, составен од судијата Ни-
кола Спасески, како судија поединец води постапка за 
прогласување на исчезнатото лице, Љутиш Љеши од с. 
Заграчани за умрено на ден 9.04.2002 година. 
Се повикува лицето Љутиш Љеши од с. Заграчани 

како и секој друг што знае за неговиот живот, да се ја-
ви во Основниот суд во Струга, во рок од 3 месеци од 
денот на објавувањето на огласот во �Службен весник 
на РМ�. 
Доколку наведеното лице како и секое лице што 

нешто знае за неговиот живот не се јави во судот во оп-
ределениот рок, ќе се смета дека исчезнатото лице Љу-
тиш Љеши од с. Заграчани е умрено. 
Огласот ќе се објави во �Службен весник на РМ� и 

на огласната табла на судот. 
Од Основниот суд во Струга, Р. бр. 99/2002. 
            (10512) 

___________ 
 

Основниот суд во Струга врз основа на член 78 став 
2 точка 4 од ЗПП на тужениот Богоески Мирче, од 
Струга во спорот за враќање пари, му го определи за 
привремен застапник лицето Зоран Митрески од Стру-
га, кој ќе го застапува тужениот во постапката се доде-
ка тужениот или негов полномошник не се јават пред 
судот, односно додека Центарот за социјална работа од 
Струга, не го извести судот дека назначил старател. 
Привремениот застапник е поставен со решение на 

овој суд П. бр. 635/97 од 8.04.2002 година. 
Од Основниот суд во Струга, П. бр. 635/97. 
            (10966) 

___________ 
 

Основниот суд во Струга врз основа на член 78 став 
2 точка 4 од ЗПП на тужениот Рембоски Дуко од с. 
Мислешево, во спорот за раскинување на договор за 
доживотна издршка, му го определи за привремен зас-
тапник адвокатот Вулнет Винца од Струга, кој ќе го 
застапува тужениот во постапката се додека тужениот 
или неговиот полномошник не се јават пред судот, од-
носно додека Центарот за социјална работа од Струга 
не го извести судот дека назначил старател. 
Привремениот застапник е поставен со решение на 

овој суд П. бр. 242/2002 од 8.04.2002 година. 
Од Основниот суд во Струга, П. бр. 242/2002. 
            (10697) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по 
тужба на тужителот Благоја Јанкуловски и др. од Тето-
во, против тужените Јанкуловски Владо и др. од Тето-
во, меѓу кои и Младеноски Трпе од Тетово, сега со не-
позната адреса на живеење во Полска, поради утврду-
вање право на сопственост. 
Бидејќи тужениот Младеновски Трпе од Тетово е 

со непозната адреса во Полска, се повикува во рок од 
15 дена од објавувањето на огласот во �Службен 

весник на РМ� да се јави во судот или да одреди свој 
полномошник. По протекот на овој рок на истиот ќе му 
биде поставен времен старател преку Центарот за со-
цијална работа-Тетово кој ќе ги застапува неговите 
интереси се до окончување на постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 281/2002. 
              (9939)  

___________ 
 

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка по 
тужбата на тужителката Шеќибе Абдулаи од с. Чело-
пек, против тужениот Агим Абдулаи од с, Челопек, се-
га со непозната адреса во СР Германија, за развод на 
брак. 
Се повикува тужениот Агим Абдулаи, во рок од 30 

дена по објавувањето на огласот во �Службен весник 
на РМ� да се јави во Основниот суд во Тетово или да 
овласти свој полномошник. Во спротивно, судот преку 
Центарот за социјални работи Тетово, ќе му постави 
времен старател кој ќе ги штити неговите права и инте-
реси до правосилно окончување на спорот. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 139/2002. 
            (10514) 

___________ 
 

Пред овој суд во тек е постапка за утврдување на 
лице за умрено по предлог на Агим Асани од Тетово. 
Се повикува лицето Зурап Асани, од татко Сејфула 

и мајка Беглија, од Тетово, да се јави во Основниот суд 
во Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на огласот 
или секој друг што знае за неговиот живот, Во спро-
тивно, судот ќе постави времен старател. 
Од Основниот суд во Тетово, Р. бр. 286/2002. 
            (10963) 

___________ 
 

Пред овој суд во тек е постапка за докажување 
смртта на лицето Сами Асан Саити од с. Џепчиште, по 
предлог на Саити Асан од с. Џепчиште. 
Се повикува лицето Сами Асан Саити од с. Џеп-

чиште да се јави пред Основниот суд во Тетово, во рок 
од 15 дена од објавувањето на огласот или секој друг 
што нешто знае за него. Во спротивно, судот ќе му пос-
тави времен старател кој ќе се грижи за неговите права 
и интереси. 
Од Основниот суд во Тетово, Р. бр. 285/2002. 
            (10964) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по 

тужба ЈП за стопанисување со станбен и деловен прос-
тор на РМ Ц.О. Скопје ПЕ Тетово под бр. П. бр. 
187/2002 за испразнување на стан против тужениот 
Кузмановска Ѓокица Тања, ул. �Илинденска� Д бр. 217, 
влез 1/10-29, Тетово. Сега со непозната адреса. 
Се повикува тужената Кузмановска Ѓокица Тања од 

Тетово, ул. �Илинденска�  Д бр. 217, влез 1/10-29, да се 
јави пред Основниот суд во Тетово, во рок од 30 дена 
од објавувањето на овој оглас или пак да определи свој 
полномошник кој ќе ја застапува во постапката по туж-
ба на ЈП за стопанисување со станбен и деловен прос-
тор на РМ Ц.О. Скопје ПЕ Тетово, за испразнување на 
стан во Тетово, под горе наведената адреса. Во спро-
тивно, судот ќе и определи преку ЦСР Тетово, времен 
старател кој ќе ја затапува во оваа постапка. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 187/2002. 
            (10965) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Тетово се води спор по  

тужбата на тужителот Силјановски Бранко од с. Глоѓи, 
против тужените Стефановски Злате и Стефановски 
Живко, двајцата од с. Глоѓи, сега на времена работа во 
Франција, со непозната адреса. 
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Се повикуваат тужените Злате и Живко Стефанов-

ски во рок од 30 дена сметано од денот на објавување-
то на огласот се јават пред судот, ги посочат нивните 
адреси или ангажираат свој полномошник. Во спротив-
но, судот преку ЦСР-Тетово, ќе бара одредување на 
времен старател кој ќе се грижи за нивните права и ин-
тереси до правосилно окончување на постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 124/2002. 
            (10969) 

___________ 
 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по 
тужба на тужителката Фатиме Емине, родена Синани 
од с. Седларево, против тужениот Хисе Емини од с. 
Седларево. 
Се повикува тужениот Хисе Емини од с. Седларево, 

Тетово, сега со непозната адреса во странство во рок од 
30 дена по објавувањето на овој оглас да се јави пред 
овој суд во постапката по предметот П. бр. 77/02 или 
определи свој полномошник кој ќе го застапува во оваа 
постапка. Во спротивно, ќе му се определи времен ста-
рател кој ќе го застапува се до окончување на постап-
ката. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 77/2002. 
            (10970) 

___________ 
 

Пред Основниот суд во Тетово се води спор за раз-
вод на брак по тужба на тужителката Борка Реџепоска 
од Тетово, ул. �117� бр. 21, против тужениот Маринко 
Реџеповски од Тетово, сега со непозната адреса во 
странство. 
Се повикува тужениот Маринко Енвер Реџепоски 

во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас да се 
јави во судот и достави своја точна адреса, сегашна или 
определи полномошник во постапката. Во спротивно, 
судот Центарот за социјални работи Тетово, ќе му оп-
редели времен старател кој ќе го застапува во постап-
ката до нејзино правосилно окончување. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 853/2001. 

            (10971) 
___________ 

 
Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка по 

тужба на тужителот Салиу Зулкадри од с. Требош, про-
тив тужената Љеши Шпреса од с. Горица-Албанија, се-
га со непозната адреса, за развод на брак. 
Се повикува тужената Љеши Шпреса од Р. Албани-

ја со непозната адреса во рок од 30 дена од објавување-
то на огласот во �Службен весник на РМ�, да се јави во 
Основниот суд во Тетово и да овласти свој полномош-
ник. Во спротивно, судот преку Центарот за социјална 
работа во Тетово ќе и постави времен старател кој ќе 
ги штити нејзините права и интереси до правосилно 
окончување на спорот. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 299/2002. 
            (10972) 

___________ 
 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по 
предлогот на предлагачот Алити Али од с. Ларце, про-
тив Зибер Алити од с. Ларце, сега со непозната адреса 
во Италија и други, за физичка делба. 
Се повикува противникот Зибер Алити да се јави 

пред судот во рок од 30 дена сметано од денот на обја-
вувањето на огласот, ја посочи неговата адреса или од-
реди свој полномошник. Во спротивно, судот преку 
ЦСР-Тетово ќе бара одредување на времен старател кој 
ќе се грижи за правата и интересите на противникот во 
постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, ВПС. бр. 184/2000. 
            (11019) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по 
тужба на тужителот Беадини Назми од с. Г. Речица, Те-
товско, против тужената Беадини Игбале од с. Г. Речи-
ца, сега со непозната адреса во Швајцарија, поради раз-
вод на брак. 
Бидејќи тужената Беадини Игбале е со непозната 

адреса, за истата да биде објавен оглас во �Службен 
весник на РМ�, во рок од 15 дена од објавувањето на 
огласот да се јави во судот или да одреди свој полно-
мошник. По истекот на овој рок на истата ќе и биде 
поставен времен старател преку Центарот за социјална 
работа во Тетово, кој ќе ги застапува нејзините интере-
си се до окончување на постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 296/2002. 
            (11021) 

_______________________________________________ 
 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3039/01, од 16.01.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02006654?-4-09-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на структура на капитал, 
промена на органи на управување и на Статут на Акци-
онерско друштво за приредување игри на среќа и за-
бавни игри ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА Скопје, ул. 
"Маршал Тито" бр. 11 а, Скопје. 
Се врши промена на структура на капиталот, изме-

на на Статутот и промена на органи на управување на 
АД ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА Скопје и конвер-
зија на основна главница. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3039/01.                                              (2672) 
___________ 

 
      Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4710/2001 од  20.2.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02043914?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво-
то за трговија и услуги БА-НИ 2001 ДООЕЛ Кавадарци 
ул. �Димката Габерот� бр. 28. 
Единствен содружник е Бањанска Тања од Кавадар-

ци ул. �Димката Габерот� со основачки влог во основ-
ни средства од 158.100,00 ден., или2.590,00 евра. 
Дејности: 50.10, 50.20, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 

51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 55.40, 
55.51, 60.22, 60.21, 60.23, 74.84, надворешна трговија 
на прехранбени производи, надворешна трговија на 
непрехранбени производи, малограничен промет со Бу-
гарија, Грција, Албанија и Југославија. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. 
Во правниот промет со трети лица друштвото за 

своите обврски одговара со сите свои средства. 
Тања Бањанска-управител без ограничување во 

внатрешниот и надворешнотрговскиот промет. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје,  Трег. бр. 

4710/2001.                 (6851) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 368/2002 од  20.2.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 02044325?-8-03-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на ТД на Друштвото за 
производство, трговија и услуги ЏИЛИ ДООЕЛ   увоз-
извоз ул. �Темишница� бр. 6, с. Брвеница-Брвеница. 
Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.81, 

15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.89, 17.30, 
14.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 
19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 21.23, 28.62, 28.63, 28.71, 
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28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 34.30, 36.11, 36.12, 45.11, 
45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 51.11, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 
63.40, 70.31, 71.10, 71.31, 71.32, 71.34, 71.40, 74.81, 
74.82, 74.84, 93.01, 93.05. 
Надворешна трговија: надворешна трговија со 

прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, застапување на странски фир-
ми, реекспорт, консигнација, посредување во надво-
решнотрговскиот промет, малограничен промет со  Гр-
ција, Бугарија,  Албанија и Југославија, услуги во меѓу-
народниот транспорт на стоки и услуги. 
Друштвото во правниот промет со трети лица нас-

тапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

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

надворешниот промет е Илина Миладиноска-управи-
тел без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје,  Трег. бр. 

362/2002.                 (6523) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 158/2002 од  22.02.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02044115?-8-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво-
то за  туризам, угостителство, трговија и услуги РИН-
ГО ДООЕЛ Тетово, ул. �Гоце Делчев� бр. 203, Тетово. 
Основање на ДООЕЛ согласно ЗТД. 
Фирма: Друштво за туризам, угостителство, тргови-

ја и услуги РИНГО ДООЕЛ Тетово. 
Седиште: ул. �Гоце Делчев� бр. 203, Тетово. 
Основач: Тофилоски Перо од Тетово, ул. �Гоце 

Делчев� бр. 203. 
Управител: Тофилоски Перо од Тетово, ул. �Гоце 

Делчев� бр. 203. 
Основачот за обврските не одговара, а ризикот го 

сноси до висина на влогот. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица друштвото одговара со сите свои средства. 
Дејности: внатрешно-трговско работење: 50.10, 

50.20, 50.30, 5030/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 5124, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.11, 5.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.7, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 
55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 
62.20, 63.12, 63.23, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 71.21, 
71.33, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.34, 92.62, 93.05. 
Надворешно трговско работење: надворешна трго-

вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, малограничен промет со 
соседните земји, меѓународен транспорт на стоки во 
друмскиот сообраќај, реекспорт, услуги во меѓународ-
ниот друмски сообраќај, меѓународна шпедиција, пос-
редување и застапување во прометот на стоки и услуги.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје,  Трег. бр. 

158/2002                     (6524)        
Од Основниот суд Скопје I - Скопје,  Трег. бр. 

539/2002.                 (6526) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 19/2002 од  18.02.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 1-70082-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар  основањето на Приватна здравствена органи-
зација-специјалистичка ординација по општа хирургија 
ЕСКУЛАП 2001-Неготино, ул. �Јане Сандански� бр. 5. 
Основач: Нејков Митре од Неготино ул. �Првомај-

ска� бр. 6. 
Дејност: 85.12-медицинска пракса на специјалис-

тичка ординација по општа хирургија. 
Во правниот промет ПЗО настапува во свое име и 

за своја сметка. 
ЗА преземените обврски во правниот промет ПЗО   

одговара со сиот свој имот и средства. 
Нејков Митре-директор со неограничени овластува-

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

19/2002.                 (6528) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 539/2002 од  25.02.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02044496?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство, градежништво, превоз, трговија и услуги 
МЕНД-ТРАНС експорт-импорт ДОО с. Матејче, Лип-
ково. 
Друштвото за производство, градежништво, превоз, 

трговија и услуги МЕНД-ТРАНС експорт-импорт ДОО  
с. Матејче, Липково е основано со Договор од 
5.02.2002 год., а содружници се: Џезми Муслији и Аф-
рим Муслији и двајцата од с. Матејче, Липково. 
Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24,, 

52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50,  52.63, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 50.10, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.62, 51.64, 51.65, 51.66, 51.61, 
51.70, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18,  51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 20.10/1, 20.30, 
28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 
28.61, 28.62, 28.63, 28.73, 28.74, 60.21, 60.23, 60.24, 
50.20, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.14, 74.40, 
74.84, 65.12/3, 52.62, 55.11, 55.12, 55.23, 20.40, 20.51, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 74.12, 71.10, 71.21, 71.32, 
63.21, 60.22. 
Надворешно трговско работење: надворешна трго-

вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, реекспорт, продажба на 
стоки од консигнациони складови, лизинг, меѓунаро-
ден транспорт на стоки, мрѓународен транспорт на пат-
ници, услуги на меѓународен транспорт на стоки и пат-
ници, меѓународна шпедиција, меѓународни сообраќај-
но-агенциски работи, туристички услуги, малограни-
чен промет со Албанија, Бугарија, Грција, и СР  Југос-
лавија, изведување на инвестициони работи во стран-
ство. 
Друштвото во правниот промет со трети лица  иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторе-
ни во правниот промет  друштвото одговара со сите 
свои средства. 
Лице овластено за застапување е Џезми Муслији-

управител без ограничување во внатрешен и надворе-
шен трговски промет. 



24 април 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 26 - Стр. 15 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2623/2001 од 17.07.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02041842?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговско-
то друштво МОТО КАР ДООЕЛ увоз-извоз ул. �Ата-
нас Раздолов� бр. 4-а Скопје. 
Назив: Трговското друштво МОТО КАР ДООЕЛ  

увоз-извоз. 
Седиште: ул. �Атанас Раздолов� бр. 4-а Скопје. 
Управител: Весна Кузмановска од Скопје. 
Содружник: Весна Кузмановска од Скопје. 
Дејности: 15.98/1, 28.72, 37.20, 41.00, 45.21/1, 

454.21/2, 45.22, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.14, 
51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 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, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 60.21, 60.22, 60.24, 
74.70, 74.84, 93.05. 
Надворешно трговско работење: надворешна трго-

вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, комисионо работење, 
посредување и застапување во промет на стоки и услу-
ги, реекспорт, малограничен промет, меѓународен 
транспорт на стоки и услуги. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје,  Трег. бр. 

2623/2001.                 (6527) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 110/2002 од  19.2.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 02044067?-6-06-000, го запиша во тргов-
скиот регистар запишувањето на ТП ЕНИОС авто так-
си Енис Кемал Оскакач Скопје, ул. �Лазо Москов� бр. 
4/2-5.  
Основач: Енис Кемал Оскакач од Скопје, со стан на 

ул. �Лазо Москов� бр. 4/2-5. 
Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24. 
Трговец-поединец во правниот промет со трети ли-

ца   истапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските преземени  во правниот промет со тре-

ти лица трговец-поединец одговара со сиот свој имот и  
средства. 
За лице овластено за застапување се именува Енис 

Оскакач од Скопје-управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје,  Трег. бр. 

110/2002.                 (6528) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 497/2002 од  21.02.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02044454?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на  ТД на   Друштвото 
за трговија и услуги СТЕМИ 2002 ДОО увоз-извоз 
Скопје ул. �Цветан Димов� бр. 19/1, Скопје. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 

50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.8, 51.39, 51.41, 51.42. 
51.42/1, 51.42/2, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63.51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 
55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.23, 60.24, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.40, 74.83, 74.84, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, застапување на 
странски фирми и реекспорт, комисиони работи во об-

ласта на прометот, консигнациони работи, меѓународ-
на шпедиција, посредување во надворешнотрговскиот 
промет, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и 
Југославија. 
Друштвото во правниот промет со трети лица   ис-

тапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица друштвото одговара со сите свои средства. 
Содружници: Жаклина Георгиевска од Скопје, ул. 

�Петар Манџуков� бр.2 а и Ана-Марија Павиќ од Скоп-
је, ул. �Цветан Димов� бр. 19/1. 
Жаклина Георгиевска-управител со неограничени 

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

497/2002.                 (6530) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4714/2001 од  8.1.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 02043918?-3-01-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на ДОО на Трговското 
друштво за производство, трговија, угостителство и ус-
луги ЈЕЛАК СТОЛАРИЈА - 2002 ДОО увоз-извоз  Те-
тово ул. �Маршал Тито� бр. 128, Тетово. 
Основачи: ШИК ЈЕЛАК АД од Тетово и ТД ЈЕЛАК 

ДЕКОР ДООЕЛ од Тетово. 
Управител: Атанасовски Жарко без ограничување. 
Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 

20.51, 22.22, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.21, 45.32, 
50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.21, 51.22, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.55, 51.56, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.22, 60.23, 60.24, 74.84,  надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, унапредување на увоз на стоки 
и услуги, привремен увоз-извоз, компензациони рабо-
ти, посредување во надворешнотрговскиот промет, ме-
ѓународен превоз на стоки.  
Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, 

а одговара со сите свои средства. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје,  Трег. бр. 

4714/2001.                 (6531) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 180/2002 од  15.02.002 година, во регистарска-
та влошка бр. 02044137?-8-03-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на  Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги МУЛТИ-ПРОМ 2002 ДООЕЛ 
експорт-импорт ул. �ЈНА� бб. Тетово. 

 Основачи: �МУЛТИКУЛТУРА� ул. �ЈНА� бб. Те-
тово. 
Фирма: Друштвото за производство, трговија и ус-

луги МУЛТИ-ПРОМ 2002 ДООЕЛ експорт-импорт. 
Седиште: ул. �ЈНА� бб. Тетово. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 

51.17, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.56, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 
52.72, 52.72/1, 52.72/2, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.21, 60.22, 60.24, 63.12, 63.30, 63.12, 63.40, 65.12/3, 
74.82, 74.84, 71.32, 71.34, 71.40, 72.30, 72.40, 72.50, 
72.60, 74.40, 74.83, 92.34, 15.51, 15.52, 01.21, 19.30, 
01.22/1, 02.01, 02.02, 29.22, 31.10, 31.20, 31.50, 31.61, 
31.62, 15.32, 15.33, 15.84, 15.86, 15.41, 15.61, 15.81/1, 
15.81/2, 15.85, 15.93, 15.98/1, 15.98/2, 20.10/1, 20.10/2, 
20.20, 20.30, 20.40, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 
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45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, надворешна трговија со прехранбени производи 
и  непрехранбени производи, застапување и посредува-
ње во прометот со стоки и услуги, реекспорт, комисио-
на продажба, меѓународен транспорт на стоки и патни-
ци и меѓународна шпедиција. 
Управител: за управител на друштвото се одредува 

лицето Вулнет Зенки од с. Непроштено, Тетово. 
Овластувања: друштвото во правниот промет  иста-

пува во свое име и за своја сметка. 
Одговорност: друштвото за обврските во правниот 

промет со трети лица преземени во текот на работење-
то  одговара со сите свои средства. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје,  Трег. бр. 

180/2002.                (6532) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 879/2002 од  28.02.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02044835?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство, промет и услуги ПУПЛИС ДОО Скопје, ул. 
�Ѓорѓе Андреевиќ-Кун� бр. 47а. 
Основање на ДОО согласно ЗТД на Друштвото за 

производство промет и услуги ПУПЛИС ДОО Скопје, 
ул. �Ѓорѓе Андреевиќ-Кун� бр. 47а. 
Скратен назив: ПУПЛИС ДОО Скопје. 
Основачи на друштвото се Георгиос Пуплис од Ле-

рин Димитрије и Антинула Антонијевиќ од Скопје. 
Дејности: 20.30, 20.40, 20.51, 36.12, 36.13, 36.14, 

36.62, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30, 50.40, 50.50, 51.21, 
51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 55.32, 63.12, 63.40, 65.12/3, 73.14, 
74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.84, 29.13, 29.14, 29.23, 
29.24, 29.40, 29.71, 31.10, 31.40, 31.61, 33.30, 34.30, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, посреду-
вање, реекспорт, застапување на странски фирми, кон-
сигнација. 
Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Димитрије Анто-

нијевиќ од Скопје. 
Управител без ограничување е Димитрије Антони-

јевиќ. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје,  Трег. бр. 

879/2002.                 (6533) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 529/2001 од 9.04.2001 година, во регистарска-
та влошка бр. 02039779?-8-03-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото 
за градежништво, инжинеринг, проектирање, трговија 
и туризам АБТ ИНЖИНЕРИНГ Благоја ДООЕЛ ек-
спорт-импорт ул. �2� бб. село Илинден - Општина 
Илинден. 
Основач: Благоја Милески. 
Управител без ограничување-Благоја Милески. 
Дејности: 14.11, 14.12, 14.21, 20.10, 20.30, 20.40, 

20.51, 26.30, 26.40, 26.52, 26.53, 26.01, 26.62, 26.63, 
26.64, 26.66, 26.70, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 
45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 

51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63, 51.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 
55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 
65.12/3, 71.10, 71.32, 71.33, 71.34, 74.12, 74.13, 74.14, 
74.20/1, 74.20/2, 74.30/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.82, 
74.83, 74.84, 63.40, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, меѓународна шпедиција, консигнациона и 
комисиона продажба, малограничен превоз на патници 
и стока во друмскиот сообраќај, малограничен промет 
со  СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија. 
Друштвото во правниот промет со трети лица   ис-

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

друштвото одговара со сите свои средства. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје,  Трег. бр. 

529/2001.                 (6535) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3001/2000 од  09.05.2000 година, во регистар-
ската влошка бр. 02028523?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар Друштвото за  производство, услуги 
и промет на мало и големо ЕМИНА Беџет ДООЕЛ Гос-
тивар, ул. �Кочо Зози� бб. општина Гостивар. 
Се врши основање на Друштвото за производство, 

услуги и промет на мало и големо ЕМИНА Беџет ДОО-
ЕЛ  Гостивар со Изјава за основање од 10.12.1999 годи-
на со следните податоци: 
Фирмата на друштвото гласи: Друштво за произ-

водство, услуги и промет на мало и големо ЕМИНА 
Беџет ДООЕЛ Гостивар, со седиште на ул. �Кочо Зози� 
бб. Гостивар. 
Скратен назив на друштвото е ЕМИНА Беџет ДОО-

ЕЛ Гостивар. 
Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе  

истапува  под латиничен назив: EMINA Bedget DOOEL 
Gostivar. 
Дејности кои друштвото ќе ги извршува во внат-

решниот промет се: 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 
15.33, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 
15.83, 15.84, 15.85, 15.89, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 
50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 
55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.31/1, 55.31/2, 55.40, 55.51, 55.52, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 62.40, 70.11, 70.12, 
70.31, 70.32, 74.12, 74.40, 74.82, 74.84. 
Дејности кои друштвото ќе ги извршува во надво-

решнотрговскиот промет се: надворешна трговија со  
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи. 
Во правниот промет со трети лица друштвото нас-

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

друштвото одговара со целокупниот свој имот. 
За управител на друштвото без ограничување на ов-

ластувањата во застапувањето, како во внатрешниот 
така и во надворешниот промет се именува Демири Бе-
џет од Гостивар. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје,  Трег. бр. 

3001/2000.                 (6536) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 860/2002 од 25.02.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02044816?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги КАРАНФИЛ ДООЕЛ увоз-
извоз Куманово ул. �ЈНА� бр. 50/2. 
Основач: Каранфиловски Зоран од Куманово ул. 

�ЈНА� бр.50/2. 
Дејности: 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 37.10, 37.20, 

45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.50, 51.11, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.52/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.33, 
71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.50, 72.66, 74.12, 74.20/2, 
74.20/3, 74.30, 74.40, 74.81, 74.83, 74.84, надворешна 
трговијa со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, посредување во  
прометот со стоки и услуги, застапување на странски 
лица, консигнациона и комисиона продажба, меѓунаро-
ден превоз на стоки и патници, реекспорт, малограни-
чен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СР Југосла-
вија. 
Друштвото во правниот промет со трети лица  иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за сторените обвр-
ски одговара со сите свои средства. 
Застапување: Каранфиловски Татјана-управител без 

ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје,  Трег. бр. 

860/2002.                 (6538) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 913/2002 од  28.02.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02044869?-6-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на трговец-поединец 
на ТП Миле  Борис Станишковски Кафе бар ПАБЛО 
ул. �Октомвриска револуција� Б-4. лок. 6 Скопје. 
Основач: Миле Борис Станишковски Скопје, ул. 

�Даме Груев� бр. 1/3-10. 
Дејности: 55.30/1, 55.30/2, 55.40. 

      Во правниот промет со трети лица, ТП настапува во 
свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица ТП одговара лично со сиот свој имот. 
Лице овластено за застапување на ТП е Миле Б. 

Станишковски-управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје,  Трег. бр. 

913/2002.                 (6540) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 796/2002 од  28.02.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02044752?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за 
трговија, производство и услуги АКВАЛАЈН ДОО 
увоз-извоз Скопје, ул. �Алексо Демниевски� бр. 23/11. 
Содружници се: Василевски Мијалче и Симоноски 

Влатко од Скопје. 
Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.41, 

15.42, 15.51, 45.11, 45.21/1, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 
51.13, 51.15, 51.16, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.53, 

51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 
55.12, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 
63.40, 70.31, 72.10, 72.20, 72.30, 72.60, 74.12, 74.14, 
74.40, 74.84, 92.61, 92.62. 
Дејности на надворешно-трговско работење: надво-

решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, меѓународна 
шпедиција, меѓународен превоз на патници и стоки, 
реекспорт, застапување на странски фирми и посреду-
вање во надворешнотрговскиот промет, малограничен 
промет со Бугарија, Грција, СР Југославија и  Албани-
ја, продажба на стоки од консигнационен склад. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

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

вара со сите свои средства. 
Управител на друштвото е Василевски Мијалче. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје,  Трег. бр. 

796/2002.                 (6541) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 55/2002 од  28.02.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 1-70087-000, го запиша во судскиот 
регистар основањето на здравствената организација на 
Приватна здравствена организација специјалистичка 
ординација по офталмологија �Д-Р ПЕТРОВ-ЦЕНТАР 
ЗА ОЧИ� Скопје, ул. �8-ма Ударна бригада� бр. 20, се 
основа со Договор за основање од 08.02.2002 год. 
Основачи: Предраг Радоњанин од Скопје, Саша 

Петров од Скопје.  
Директор: Саша Петров од Скопје. 
Дејност: 85.12 - медицинска пракса и специјалис-

тичка ординација по офталмологија. 
Во правниот промет со трети лица здравствената 

организација  настапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет кон  тре-

ти лица здравствената организација одговара со сиот 
свој имот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје,  Срег. бр.  

55/2002.                 (6542) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 829/2002 од  28.02.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02044785?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото 
за трговија и услуги СУПЕР АУТО ЦЕНТАР ДОО 
Скопје, ул. �Босна и Херцеговина� бб. 
Друштвото за трговија и услуги СУПЕР АУТО 

ЦЕНТАР ДОО Скопје, ул. �Босна и Херцеговина� бб., 
се основа со Договор за основање ДОО од 20.02.2002 г. 
Содружници: Панделески Цветан од Охрид, Нико-

лоски Тане од Охрид, Сиљаноски Радомир од Охрид. 
Управител: Тони Лазарески-управител со ограничу-

вање во своите овластувања. 
Друштвото во правниот промет со трети лица нас-

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

друштвото одговара со целиот свој имот. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 

50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.1.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.71/2, 
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52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 52.23, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 61.10, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.23, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 70.20, 71.10, 71.21, 71.22, 71.23, 71.31, 
71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 74.13, 74.14, 74.20/1, 
74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.84, 93.05. 
Надворешно-трговско работење: надворешна трго-

вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, реекспорт,  меѓународен 
транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, 
застапување на странски правни и физички лица, пос-
редување и застапување во прометот на стоки и услуги, 
консигнациона продажба, туристички услуги.  
Од основниот суд Скопје I - Скопје,  Трег. бр.  

829/2002.                 (6544) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 359/2002 од  19.02.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02044316?-6-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТП на Ќебапчилница 
ВИСТИНСКА БЕСА ТП Реџепи Назми Рафиз Скопски 
пазар Бит-Пазар локал бр. 532 Скопје. 
Трговец-поединец: Реџепи Рафиз од Скопје,  ул. 

�393� бр. 8а. 
Дејности: 55.30/1-ресторани и гостилници (без соби 

за сместување), 55.30/2-услуги на други угостителски 
објекти. 
Во правниот промет со трети лица ТП истапува во 

свое име и за своја сметка со неограничени овластувања. 
За преземените обврски во правниот промет ТП од-

говара лично со целокупниот свој имот. 
Со деловниот потфат на ТП ќе управува како прв 

управител лицето Реџепи Рафиз, без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје,  Трег. бр. 

359/2002.                 (6545) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 281/2002 од  6.02.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 02044238?-3-03-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на ТД на Друштвото за 
производство, трговија, транспорт, угостителство и ус-
луги БРЕКОМ-АС ДОО експорт-импорт Скопје, бул. 
�Кочо Рацин� бр. 20/36. 
Основан со акт од 29.12.2001 год. 
Содружници: Илија Тодоровски од Тетово и Зоран 

Савевски од Скопје. 
Дејности: 15.32, 15.33, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 

15.98/2, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 25.21, 25.22, 
26.30, 28.11, 28.12, 29.71, 29.72, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 
45.31, 45.33, 45.43, 45.44, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
70.31, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, застапување и посредување, консигнација и 
комисион, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
меѓународна шпедиција, туристички и угостителски 
услуги, малограничен промет со соседните земји:  Гр-
ција, Албанија, Бугарија и СР Југославија, изведување 
на инвестициони работи во странство. 
Друштвото во правниот промет со трети лица  иста-

пува во свое име и за своја сметка. 
Друштвото за обврските одговара со целиот свој 

имот. 
Управител-Савевски Зоран со неограничени овлас-

тувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје,  Трег. бр. 

281/2002.                 (6547) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 512/2002 од  21.02.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02044469?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за тргови-
ја, производство и услуги ДОША ТЕКС ДООЕЛ увоз-
извоз Куманово ул. �Прва� бр. 5. 
Основач: Шахин Азири од Куманово ул. �Прва� бр, 

5. 
Дејности: 15.98/1, 15.98/2, 18.22, 18.23, 19.30, 

20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 50.10, 50.20, 50.30/2, 
50.40/2, 50.50, 51.16, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 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, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 74.84, надворешна трговија со  прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, застапување на странски фирми, реекспорт, 
посредување во надворешнотрговскиот промет, малог-
раничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Ју-
гославија, меѓународна шпедиција, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени  во правниот промет со трети 

лица друштвото одговара со сите свои средства. 
Шахин Азири-управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје,  Трег. бр. 

512/2002.                 (6549) 
_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 
Со решение Згф. бр. 10/2002 од 12.03.2002 година, 

во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
што се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 
10 за 2002 година се запишува: 

-Здружение Македонски Егеј-Штип. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул. �Сутје-

ска� бб, во Штип, а здружението ќе дејствува на тери-
торијата на општина Штип и територијата на РМ. 
Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 10/2002. 

       (10733) 
__________ 

 
Со решение Згф. бр. 37/2001 од 14.02.2002 година, 

во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
што се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 
37 за 2001 година се запишува: 

- Регионално здружение за италијанска култура - 
Пробиштип. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул. �Гоце 

Делчев� бр. 2, во Пробиштип, а здружението ќе дејс-
твува на територијата на општина Пробиштип и тери-
торијата на РМ. 
Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 37/2001. 

       (10734) 
__________ 

 
Со решение Згф. бр. 4/02 од 06.03.2002 година, во 

регистарот на здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 4 за 
2002 година се запишува: 

- Измена на Статутот на Фудбалскиот клуб Акуму-
латори - Злетово во однос на името така што името ќе 
гласи - Фудбалски клуб Злетовица - Злетово. 
Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 4/02.     (10736) 
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Со решение Згф. бр. 13/02 од 08.03.2002 година, во 

регистарот на здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 13 
за 2002 година се запишува: 

- Здружение за културни вредности НОВА НАДЕЖ 
- Штип. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул. �Сремски 

фронт� бр. 6/8 во Штип, а здружението ќе дејствува на те-
риторијата на општина Штип и територијата на РМ. 
Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 13/02.   (10737) 

__________ 
 
Со решение Згф. бр. 14/2002 од 14.03.2002 година, 

во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
што се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 
14 за 2002 година се запишува: 

- Одбојкарски клуб МАКО - Штип. 
Седиштето на здружението се наоѓа во Гимназијата 

�Славчо Стојменски� на ул. �Васил Главинов� бр. 2,  
во Штип, а здружението ќе дејствува на територијата 
на општина Штип и територијата на РМ. 
Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 14/2002. 

       (10739) 
__________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции што се води во Основниот суд Крушево под реден 
број Рег. згф. бр. 3/2002 за 2002 од 10.04.2002 година, 
се запишува Здружението на граѓани - клуб за биатлон 
и нордиски дисциплини �АЛПИНА� - Крушево, со се-
диште во Крушево на ул. �Киро Фетак� бр. 3. 
Здружението е со својство на правно лице со денот 

на запишувањето во регистарот 10.04.2002 година. 
Од Основниот суд во Крушево, Згф. бр. 3/2002. 

      (10973) 
__________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции што се води во Основниот суд во Крушево под ре-
ден број Рег. згф. 4/2002 за 2002 година од 10.04.2002 
година, се запишува Здружението на граѓани - клуб за 
биатлон и нордиски дисциплини �ФИШЕР� - Крушево, 
со седиште во Крушево на ул. �Томе Никле� бр. 88. 
Здружението е со својство на правно лице со денот 

на запишувањето во регистарот 10.04.2002 година. 
Од Основниот суд во Крушево, Згф. бр. 4/2002. 

         (10974) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје со решение Рег. 

зг. бр. 96/01 од 28.2.2002 година во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации го запиша следното: 
Се одобрува упис во регистарот на здруженија на гра-

ѓани и фондации на Здружение на трговци на мало �КА-
ЛЕ� со седиште во Скопје на ул. �Шуто Оризари� бр. 15. 
Цели и задачи на здружението се: да ги поврзува и 

организира своите членови во развојот на трговијата на 
пазарите во своето место; да ги проширува нивните 
знаења во областа на трговијата; да остварува соработ-
ка со други здруженија; сојуз; државни и други инсти-
туции за решавање на проблемите од областа на делу-
вањето; да ги заштитува општите, поединечните и про-
фесионалните интереси на членовите, да организира 
пазари за трговија за половна стока и панаѓури, да ра-
боти и придонесува за проширување на колегијалната 
етика меѓу членовите, да организира средби, натпрева-
ри и соработка со други организации и здруженија и да 
организира национални и меѓународни собири, диску-
сии и средби во земјата и во странство. 
Со денот на запишувањето во регистарот за Здруже-

ние на граѓани и фондации, Здружението на трговци на 
мало �КАЛЕ� се стекнува со својство на правно лице. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје,  Рег. зг. бр. 

96/01.                                                                        (10573) 

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение III. 
Рег. зг. бр. 33/02 од 29.03.2002 година во регистарот на 
Здруженија на граѓани и фондации го запиша следно-
то: 
Се одобрува упис во регистарот на Здруженија на 

граѓани и фондации на Спортското друштво ХИП-
КРОС од Скопје, со седиште на бул. �Јане Сандански� 
бб. 
Дејноста на Спортското друштво ХИП-КРОС е: да 

ги поврзува и организира своите членови во развојот 
на спортот во своето место; да ги проширува знаењата 
од областа на кросот; да открива млади таленти и да ги 
обучува; да остварува соработка со други здруженија; 
Сојузи со сроден карактер; да го шири своето член-
ство; да организира спортски игри и натпревари; да ос-
тварува соработка со државни и други институции; да 
ги заштитува општите, поединечните и професионал-
ните интереси на членовите, да работи и придонесува 
за проширување на колегијалната етика на членовите; 
да работи самостојно или со други здруженија или со-
јузи на организирање национални и меѓународни науч-
ни собири, дискусии, научни и стручни средби во зем-
јата и надвор од неа; да организира средби, натпревари 
и соработка со други организации и здруженија. 
Со денот на запишувањето во регистарот на здру-

женија на граѓани и фондации Спортското друштво 
ХИП-КРОС од Скопје, се стекнува со својство на прав-
но лице. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, III Рег. зг. бр. 

33/02.                                            (10688) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение II. 

Рег. Зг. бр. 32/02 од 11.04.2002 година во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:  
Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 

граѓани и фондации на Хуманитарното здружение 
�ДИАЛОГ� од Скопје со седиште на ул. �Гоце Стојчев-
ски� ламела II, локал 2 Скопје во Трговскиот центар 
�Скопје Север�. 
Дејноста на Хуманитарното здружение �ДИЈА-

ЛОГ� е: Научно, културно, просветно и хуманитарно 
издигање на свеста кај членството; помош и доделува-
ње на хуманитарна помош на деца, сиромашни, изне-
моштени и загрозени лица; помош на деца без родите-
ли и обезбедување на услови за згрижување на стари и 
ретардирани лица; основање на фонд за стипендирање 
на ученици и студенти кои немаат средства за школу-
вање; на едукативен план, ангажирање за воздигнување 
на образованието кај нејзиното членство; ангажирање 
за развивање на свеста кај граѓаните за сожителство со 
сите граѓани без разлика на вероисповеста, расата и на-
цијата; разни хумани активности, семинари, трибини, 
симпозиуми, концерти од областа на науката, култура-
та, вероисповеста и хуманоста; издавање на свој вес-
ник, билтен и други литературни публикации; соработ-
ка со слични здруженија, клубови, научнокултурни ин-
ституции, организации и институции во државата и 
странство. 
Со денот на запишување, Хуманитарното здруже-

ние �ДИАЛОГ� од Скопје се стекнува со својство на 
правно лице. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I. Рег. Зг. бр. 

32/02.             (10738) 
___________ 

 
Основниот суд во Кочани со решение Зг. бр. 

13/2002 од 05.04.2002 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша Здружението на 
приватна иницијатива на граѓани �Нова индустрија� со 
седиште во Кочани, ул. �Штипски пат� бб. 
Овластено лице за застапување на здружението е 

Ратко Димитровски од Кочани, ул. �Бел Камен� бр. 
134, претседател на Здружението. 
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Работата и активностите на здружението се однесу-

ваат на остварување на следните цели и задачи: Пот-
тикнување и омасовување, развој и унапредување на 
приватната иницијатива, меѓусебна соработка  на чле-
новите, заеднички настап за решавање на инфраструк-
турата (водовод, ел. енергија, пристапен пат, канализа-
ција, телефон и сл.) на делот на градот каде се лоцира-
ни објектите на друштвата основани од членовите на 
здружението, спроведување и осовременување на хиги-
ено-здравствената заштита, заеднички настап пред оп-
штинските и државни органи, водење грижа за еднаков 
третман на членството при работата на здружението за 
реализирање на наведените цели, соработка со други 
здруженија и слични облици на организираност во Ре-
публика Македонија и надвор од неа, размена на иску-
ства за подобрување на квалитетот на работата и пос-
тигнување на подобри резултати во работењето, фор-
мирање на берза на производи на друштвата основани 
од членовите на здружението, спречување на појава на 
нелојална конкуренција и сузбивање на таква од облас-
тите на стопанисување на членовите на здружението и 
други активности заради остварување на целите и зада-
чите на здружението. 
Здружението на приватна иницијатива на граѓани 

�Нова индустрија� Кочани, ул. �Штипски пат� бб, 
стекнува својство на правно лице на 05.04.2002 година. 
Од Основниот суд  во Кочани.                        (10975) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции на Основниот суд Гостивар под Рег. бр. 15/2002 се 
запишува Здружението на граѓани Културно уметнич-
ко друштво �ЛУЛЕТ Е МАЛСИС� с. Србиново, со се-
диште во с. Србиново, а го застапува неговиот претсе-
дател Рахим Асани од с. Србиново. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на организирање, развивање, а особено негува-
ње на обичаите и традициите како културните вреднос-
ти на подрачјето во с. Србиново и општината со вклу-
чување на младината која има желба и склоности кон 
културно уметничка работа и организирање на забав-
ниот живот. 

 Од Основниот суд во Гостивар, Рег. бр. 15/2002. 
        (11022) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции во Основниот суд Гостивар под Рег. бр. 16/2002 се 
запишува Здружението на пчеларите �ШАРО ПИН� од 
Долна Бањица, со седиште во Долна Бањица бр. 337, а 
го застапува неговиот претседател Мерсел Џафери. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат во теоретска и практична едукација на пчелари-
те, примена на модерна технологија на производство 
на пчелни матици, информација за производството на 
нови пчелни производи, зголемување консумација на 
мед и на други пчелни производи и организирање про-
моција на пчелни производи на национални и меѓуна-
родни саеми и друго. 

 Од Основниот суд во Гостивар,  Зг. бр. 16/2002. 
                                                                                        (11023) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции при Основниот суд  Кавадарци под рег. бр. 5/2002 
за 2002 година, се запишува здружение на граѓани - 
женски фудбалски клуб �Тиквешанка� Кавадарци, која 
ќе се залага за следните цели и задачи. 
Омасовување и развој на спортот и тоа на женскиот 

фудбал со млади категории како кадети, младинки и 
сениорки; учество и организација на државни и меѓу-

народни натпревари развој и унапредување на општата 
физичка култура; спортување на вниманието на овој 
вид на спорт. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул. �Лени-

нова� бр. 24 во Кавадарци. 
Од Основниот суд во Кавадарци, Рег. бр. 5/2002. 
            (11024) 

___________ 
 
Во регистарот на здружение на граѓани и фондации 

при Основниот суд Кавадарци Рег. бр. 4/2002 година, 
за 2002 година се запишува здружение на пчелари - 
�Тиквешка пчела�од Кавадарци која ќе се залага за 
следните цели и задачи: 
Негување, развивање и творечко поврзување на 

трудот и знаењата со научни достигнувања во земјата и 
странство; Организирање на предавање, семинари и 
курсеви и учество на натпревари и други собири во 
земјата и странство; Унапредување на производството 
на мед; Усмерување на производството према потреби-
те на домашниот и странскиот пазар; Дирекно учество 
во разговорите со највисоките органи за пласманот на 
производството; поттикнување и зголемување на про-
изводството на мед; изнаоѓање на пазари во странство, 
воспоставување на контакти со странски купувачи и 
пласман на производите преку �Агро берза�; Подобру-
вање на животинскиот стандард на производителите на 
мед; Водење на маркетиншката пропаганда, поддржана 
од Владата на РМ, Министерството за земјоделие и 
други субјекти за подобар квалитет на македонскиот 
мед. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул. �Црно-

речка� бб во Кавадарци. 
Од Основниот суд во Кавадарци, Рег. бр. 4/2002. 
             (11025) 

___________ 
 
Основниот суд во Кочани со решение Зг. бр. 8/2002 

година од 28.3.2002 година, во регистарот на Здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша здружението на 
граѓани Фудбалски клуб �ОПАЛИТ� с. Спанчево со се-
диште во с. Спанчево, Кочани. 
Овластено лице за застапување на здружението е 

Ванчо Јорданов од с. Спанчево, претседател на здруже-
нието. 
Работата и активностите на здружението се однесу-

ваат на остварување на следните цели и задачи: пот-
тикнување и омасовување, развој и унапредување на 
фудбалската игра, правилно спортско и морално воспи-
тување на своето членство, учество во системот на нат-
превари организирани од страна на фудбалските орга-
низации, усовршување на стручниот кадар и соработка 
со стручни училишта и научно спортски установи, 
спроведување и унапредување на хигиено-здравствена-
та заштита на членството, водење грижа за одржување 
и наменско користење на спортските објекти и другата 
опрема со која располага клубот и соработка со други 
клубови од Републиката и странство, поради размена 
на искуства, подобрување на квалитетот на работата и 
постигнување на подобри резултати. 
Здружението на граѓани Фудбалски клуб �ОПА-

ЛИТ� с. Спанчево, стекнува својство на правно лице на 
28.3.2002 година. 
Од Основниот суд во Кочани, Зг. бр. 8/2002. 
                                       (11026) 

___________ 
 
Основниот суд во Кочани со решение Зг. бр. 

10/2002 година од 29.03.2002 година, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша Здруже-
нието на граѓани Фудбалски клуб �Злетовка� с. Жиган-
ци, со седиште во с. Жиганци, Кочани. 
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Овластено лице за застапување на здружението е 

Влатко Донев од с. Жиганци, претседател на здружени-
ето. 
Работата и активностите на здружението се однесу-

ваат на остварување на следните цели и задачи; пот-
тикнување и омасовување, развој и унапредување на 
фудбалската игра, правилно спортско и морално воспи-
тување на своето членство, учество во системот на нат-
превари организирани од страна на фудбалските орга-
низации, усовршување на стручниот кадар и соработка 
со стручни училишта и научно спортски установи, 
спроведување и унапредување на хигиено-здравствена-
та заштита на членството, водење грижа за одржување 
и наменско користење на спортските објекти и другата 
опрема со кој располага клубот и соработка со други 
клубови од Републиката и странство, поради размена 
на искуства, подобрување на квалитетот на работа и 
постигнување на подобри резултати. 
Здружението на граѓани Фудбалски клуб �Злетов-

ка� од с. Жиганци, стекнува својство на правно лице на 
29.03.2002 година. 
Од Основниот суд во Кочани, Зг. бр. 10/2002. 
                          (11027) 

____________ 
 
Се запишува во регистарот на здруженија на граѓа-

ни и фондации под Згф. бр. 14/2002, здружение на гра-
ѓани со име Еколошко друштвото �Еколенд� - с. Васи-
лево, кое е основано заради обезбедување услови за 
заштита и унапредување на човековата средина. 
Здружението ќе дејствува на територијата на оп-

штина Василево и РМ, а неговото седиште се наоѓа во 
с. Василево. 
Од Основниот суд Струмица, Згф. бр. 14/2002. 
              (11209) 

____________ 
 
Се запишува во регистарот на Здруженија на граѓа-

ни и фондации под Згф. бр. 10/2002, здружение на гра-
ѓани со име Здружение на граѓани и фондации КК 
�Милениум� Струмица, кое е основано заради развој 
на кошаркарска игра. 
Здружението ќе дејствува на територијата на оп-

штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на 
ул. �Атанас Нивичански� бр. 3 - Струмица. 
Од Основниот суд Струмица, Згф. бр. 10/2002. 
              (11210) 

____________ 
 
Се запишува во регистарот на Здруженија на граѓа-

ни и фондации под Згф. бр. 12/2002, здружение на гра-
ѓани со име Фудбалски клуб �Босилово� - с. Босилово, 
кое е основано заради развој на фудбалскиот спорт. 
Здружението ќе дејствува на територијата на оп-

штина Босилово и РМ, а неговото седиште се наоѓа во 
с. Босилово - општина Босилово. 
Од Основниот суд Струмица, Згф. бр. 12/2002. 
              (11211) 

____________ 
 
Се запишува во регистарот на Здруженија на граѓа-

ни и фондации под Згф. бр. 2/2002, здружение на граѓа-
ни со име КУД �Јени Јашам� - Струмица, кое е основа-
но заради негување на фолклорни традиции на ромите. 
Здружението ќе дејствува на територијата на оп-

штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на 
ул. �5-ти Ноември� бр. 146 - Струмица. 
Од Основниот суд Струмица, Згф. бр. 2/2002. 
              (11212) 

Се запишува во регистарот на Здруженија на граѓа-
ни и фондации под Згф. бр. 13/2002, здружение на гра-
ѓани со име Граѓани на Струмица за демократски раз-
вој - Струмица, кое е основано заради развивање и јак-
нење на демократските процеси во државата. 
Здружението ќе дејствува на територијата на оп-

штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на 
ул. �Братство Единство� бр. 45/19 - Струмица. 
Од Основниот суд Струмица, Згф. бр. 13/2002. 
              (11213) 

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

10/2002 од 08.04.2002 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на основање-
то на Здружението на граѓани Роми - Муслимани 
�Бедр� - Прилеп, со седиште во Прилеп, на улица 
�Тризла� број 165. 
Основни задачи и цели на здружението: едукација и 

зачувување на моралот  на младите, согласно со Куран-
ската улога на човекот на Земјата, како божји заменик; 
работа на зачувување на средината во која живееме; из-
давачка и друга дејност; и вршење други работи во сог-
ласност со законските прописи и Статутот на здруже-
нието. 
Лице овластено за застапување и претставување на 

здружението е неговиот претседател Ајнур Велиоски 
од Прилеп, со живеалиште на ул. �Богомилска� бр. 25 
во Прилеп. 
Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 10/2002. 
                          (11204) 

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

11/2002 од 09.04.2002 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на основање-
то на Здружението на граѓани Културен истражувачко-
документациски центар �КАЛЕШ АНЃА� - село Кру-
шевица, Општина Витолиште. 
Основни задачи и цели на здружението: Заштита, 

ревитализација и афирмација на културно-историското 
наследство и природните реткости на Мариово; Пот-
тикнување и поддржување на научно-истражувачките 
проекти поврзани со просторот на Мариово; Издавање 
на книги, публикации и научно-истражувачки трудови 
што се однесуваат на Мариово; Поттикнување и библи-
отечната и музејската дејност; Организирање на триби-
ни, научни собири и културно-уметнички манифеста-
ции за Мариово и во Мариово; Снимање на филмови, 
фотографии и друг аудио-визуелен материјал; и пот-
тикнување на развојот на туризмот во Мариово. 
Седиштето на Здружението е во село Крушевица, 

Општина Витолиште. 
Лица овластени за застапување и претставување на 

здружението се: претседателот на Собранието Тренчо 
Димитриоски од Прилеп и претседателот на Извршни-
от одбор Петре Петрески од Прилеп.  
Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 11/2002. 
            (11206) 

___________ 
 
Основниот суд Кратово во Кратово, со решение Зг. 

бр. 3/2002 од 12.04.2002 година, во регистарот на здру-
женија го запиша Здружението на печуркари �ЕКО 
КРАТЕР-КРАТОВО� од Кратово, ул. �Планинска� бр. 4. 
Основни цели  и задачи на Здружението на печур-

кари �ЕКО КРАТЕР-КРАТОВО� од Кратово се: разви-
вање и унапредување и омасовување на активностите 
за собирање и одгледување на печурки на територијата 
на општина Кратово, заштита и унапредување на жи-
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вотната средина, заштита на интересите на членството, 
спроведување и остварување на општата политика за 
развој на спортот и физичката култура во РМ, постоја-
на комуникација и едукација на членството, заштитата 
и унапредување на шумите  преку еколошки акции и 
застапување на интересите на здружението инкорпори-
рани во Законот за шумите. 
Од Основниот суд Кратово, Зг. бр. 3/2002.    (11208) 

_______________________________________________ 
 

С Т Е Ч А Ј Н И    П О С Т А П К И 
 
Основниот суд во Кочани, како првостепен стечаен 

суд, преку стечајниот совет од судиите Алексов Кру-
мислав, претседател на советот, Арсенов Васил и 
Здравков Симијон, членови на советот, во стечајната 
постапка на ТПОС �Тргопромет� - Берово, решавајќи 
по предлогот на стечајниот управник Механџиски Ки-
рил, дипломиран економист од Берово, за заклучување 
на стечајната постапка на стечајниот должникна 
28.02.2002 година донесе решение. 
Се заклучува стечајната постапка на должникот 

ТПОС �Тргопромет� - Берово, со жиро сметка 40410-601-
1279, даночен број 4001973103610, депонент на Стопан-
ска банка - Берово, отворена со решение на Окружниот 
суд во Штип Ст. бр. 356/95 од 10.03.1995 година. 
По правосилноста на решението, стечајниот дол-

жник да се брише од регистарот на претпријатијата при 
Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Кочани.                         (11203)  

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 35/2002 

од 7.03.2002 година, отвори стечајна постапка над дол-
жникот Друштво за производство, услуги, трговија и так-
си превоз 7-ми март увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со се-
диште на ул. �Трајко Тарцан� 22 Прилеп, запишано во ре-
гистарска влошка 010113471?-8-03-000 на Основниот суд 
- Битола, со основна дејност производство на леб и печива 
во свежа состојба, со жиро сметка 41100-601-50379 во 
Агенцијата за блокирани жиро сметки Скопје. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва но се заклучува поради немање на имот. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (11219) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 

57/2002 од 28.03.2002 година, отвори стечајна постапка 
над должникот Приватно претпријатие за производство 
и услуги �ПРИ ИНВЕСТ� увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп 
П.О., со седиште во Прилеп на ул. �Будимаш� 20-а, за-
пишано во регистарска влошка 1-18759 на Окружниот 
стопански суд Битола, со основна дејност полјодел-
ство, со жиро сметка 41100-601-35615 во Агенцијата за 
блокирани сметки Скопје. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва но се заклучува поради тоа што должникот должи 
само на единствениот основач. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (11220) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 

36/2002 од 7.03.2002 година, отвори стечајна постапка 
над должникот Трговско друштво за производство, 
промет и услуги на Димче Јосифоски �МЕДИУМ ПРО-
МЕТ�увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, запишан во регис-
тарска влошка 01005383?-8-03-000 на Основниот суд - 
Битола, со основна дејност производство на леб и пе-
чива во свежа состојба, со жиро сметка 41100-601-9903 
во Агенцијата за блокирани жиро сметки. 

Стечајната постапка над должникот не се спроведу-
ва но се заклучува поради тоа што должникот должи 
само на единствениот основач. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (11221) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 

69/2002 од 29.03.2002 година, отвори стечајна постапка 
над должникот Трговец поединец на мало со прехран-
бени производи Димоски Трајче Киро ЖАР КОМ со 
седиште во с. Подвис, запишан во регистарска влошка 
01008581?-6-01-000 на Основниот суд - Битола, со ос-
новна дејност трговија на мало со прехранбени произ-
води, со жиро сметка 200000021147350 во Стопанска 
банка АД Филијала Крушево. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва но се заклучува поради немање на имот. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (11222) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 

37/2002 од 28.03.2002 година, отвори стечајна пос-
тапка над должникот Трговско претпријатие �ЦЕН-
ТРО ИМЕКС�увоз-извоз ДОО со ПО Прилеп, со се-
диште во Прилеп, ул. �Трајко Николоски� бр. 5, за-
пишан во регистарска влошка 1-10746 на Окружен 
стопански суд во Битола, со основна дејност тргови-
ја на големо со мешовити стоки, со жиро сметка 
41100-601-18556 во Агенцијата за блокирани жиро 
сметки Скопје. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва но се заклучува поради тоа што должникот должи 
само на единствениот основач. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (11223) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 

32/2002 од 4.03.2002 година, отвори стечајна постапка 
над должникот Друштво за меѓународен транспорт, 
шпедиција, услуги и трговија на големо и мало МАК 
МАРАТОН - ТРАНС Кадир и др. увоз-извоз ДОО При-
леп, со седиште на ул. �Гоце Делчев� 19 во Прилеп, за-
пишан во регистарска влошка 01008628?-3-06-000 на 
Основниот суд - Битола, со основна дејност превоз на 
патници во друг копнен сообраќај линиски, со жиро 
сметка 300020000077926 во Комерцијална банка АД 
Скопје, Филијала. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва но се заклучува поради немање на имот. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (11225) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 75/02 

од 10.04.2002 година, над Друштвото за производство, 
трговија и услуги Фаик Клења �ЛИРИДОН� увоз-извоз 
ДООЕЛ Битола, ул. �Цар Самоил� бр. 230-а, со дејност 
трговија и жиро сметка 40300-601-01008183?-8-03-000, 
при ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка, не ја 
спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (11227) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 73/02 

од 9.04.2002 година, над Трговското друштво за произ-
водство, трговија и услуги Цветковска Кети-Кико-
Спорт од Битола, ул. �Д. Радосављевиќ� бр. 14, со деј-
ност трговија и жиро сметка 500-0000002682-32, при 
Стопанска банка АД Битола, отвори стечајна постапка, 
не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (11228) 
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Основниот суд Гевгелија - Гевгелија, објавува дека 

со решение Ст. бр. 7/2002 од 7.03.2002 година е отворе-
на стечајна постапка над должникот  Друштво за про-
изводство, трговија и услуги  �ПИПЕРАНА� АД од 
Гевгелија, бул. �Гевгелија� бб, со жиро сметка број 
41610-601-76449 кај Агенцијата за работа со блокирани 
сметки. 
За стечаен управник се именува овластениот стеча-

ен управник Драги Димовски - дипломиран економист 
од Струмица, ул. �Маршал Тито� 75. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 

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

права на подвижни предмети и правата на должникот, 
како и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижностите на должникот во рок од 15 дена да ги при-
јават своите побарувања кај стечајниот управник. До-
верителот кој без оправдани причини ќе пропушти да 
поднесе или ќе го одолговлекува поднесувањето на 
пријавата одговара за штетните последици кои поради 
тоа би можеле да настанат. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги исполнуваат директно кај стечајниот уп-
равник. 
Се закажува рочиште за испитување и утврдување 

на пријавените побарувања на собир на доверители на 
ден 24.5.2002 година во 11,00 часот во сала бр. 9 во Ос-
новниот суд во Гевгелија. 
Се закажува извештајно рочиште на ден 7.6.2002 го-

дина со почеток во 11,00 часот во сала бр. 9 во Основ-
ниот суд во Гевгелија. 
Огласот да се објави во �Службен весник на РМ� и 

на огласна табла на судот. 
Од Основниот суд во Гевгелија.                      (11541) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Ст. бр. 87/2002 год., од 
05.04.2002 година е отворена претходна постапка за 
утвдрување на причините за отворање на стечајна пос-
тапка над должникот АД за градежништво �ПЕЛАГО-
НИЈА�, ул. �Димитрије Чуповски� бр. 2 - Скопје. 
За стечаен судија се определува Дејан Костовски 

судија на овој член на советот. 
Се закажува рочиште за 24.04.2002 година во 12.45 

часот во соба бр. 45-III спрат на овој суд. 
За привремен стечаен управник се определува Јаго-

да Вељковска од Скопје, ул. �Маршал Тито� бр. 22/3-
17-Скопје. 
Се задолжува привремениот стечаен управник да го 

заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водење и со претпријатието на должникот се до до-
несувањето на одлука за отворање на стечајна постапка 
и да испита дали со имотот на должникот можат да се 
намират трошоците на постапката. 
Се повикуваат должниците на должникот своите 

обврски и должниковите солидарни содолжници и га-
ранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон 
должникот. 
Се задолжува должникот да му овозможи на прив-

ремениот стечаен управник да влезе во неговите делов-
ни простории за да може да ги спроведе потребните 
дејствија како и да му допушти увид во книговодстве-
ните трговските книги и неговата деловна документа-
ција. 
Решението да се објави во �Службен весник на РМ� 

и на огласната табла во судот. 
Против ова решение за определување на мерки за 

обезбедување посебна жалба не е дозволена. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (10618) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение I. Ст. бр. 213/2001 г. од 21.11.2001 година е 
отворена стечајна постапка над должникот  Претприја-
тие за производство, трговија и услуги �ВЕК ТРАДЕ� 
ДОО - Скопје, со седиште на ул. "Стогово" бр. 4, и жи-
ро сметка бр. 40100-601-251648, и истата не се спрове-
дува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

ППТУ �ВЕК ТРАДЕ� ДОО - Скопје со седиште на ул. 
�Стогово� бр. 4 и жиро сметка 40100-601-251648 се 
заклучува. 
Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на 

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

брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (11540) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 103/02 од 11.04.2002 година се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
шпедиција, услуги, посредништво, промет и производ-
ство �БОСФОР-М КОМПАНИ� ДОО експорт-импорт 
со седиште во с. Арачиново, Скопје, со  жиро сметка 
бр. 40110-601-244084, и регистарска влошка 1-44032-0-
0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скоп-
је, и истата не се спроведува.  
Отворената стечајна постапка над должникот Прет-

пријатие за шпедиција, услуги, посредништво, промет 
и производство �БОСФОР-М КОМПАНИ� ДОО ек-
спорт-импорт од Скопје се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од  регистарот кој го води Основниот суд Скоп-
је  I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II -  Скопје.            (10695) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение  на овој суд II. Ст. бр. 108/2002 од 03.04.2002 
година отворена е стечајна постапка над должникот 
Друштво за филмска продукција, маркетинг и услуги 
�КИ ПРОДУКЦИЈА� Дејан ДООЕЛ Скопје, со седиш-
те на ул. �Жданец� бр. 48 б, и  жиро сметка 40120-603-
0024529, па истата не се спроведува и се заклучува, от-
ворената стечајна постапка над должникот  Друштво за 
филмска продукција, маркетинг и услуги �КИ ПРО-
ДУКЦИЈА� Дејан ДООЕЛ Скопје. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од  регистарот на претпријатија при овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I -  Скопје.            (10632) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 463/01 од 12.03.2002 година се от-
вора стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
трговија и услуги �БОЕМИ ТРЕЈД� ДОО експорт-им-
порт, со седиште на ул. �АВНОЈ� бр. 24/1-13, со  жиро 
сметка бр. 40100-601-257474, како и број на регистар-
ска влошка 1-43983-0-0-0, при регистарот на Основни-
от суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.  
Отворената стечајна постапка над Претпријатие за 

трговија и услуги �БОЕМИ ТРЕЈД� ДОО експорт-им-
порт, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистарот кој го води Основниот 
суд Скопје  I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II -  Скопје.            (10729) 
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Основниот суд во Охрид објавува дека со решение 

Ст. бр. 35/99 од 26.03.2002 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Претпријатие за производ-
ство, трговија и услуги �Мече Компани� - с. Велгошти, 
Охрид, п.о. со жиро сметка бр. 41000-601-56-185, на 
ден 26.03.2002 година во 13,00 часот. 
За стечаен управник е определен Лекоски Леко, 

дипломиран економист од Охрид, со стан на ул. �Де-
барца� бр. 11, Охрид, со домашен телефон бр. 37-656. 
Се повикуваат доверителите на должникот во рок 

од 15 дена од објавувањето на огласот за отворањето 
на стечајната постапка, да ги пријават своите побарува-
ња кај стечајниот управник за стечајниот должник. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да не ги исполнуваат директно на должникот ту-
ку на стечајниот управник за стечајниот должник. 
Од Основниот суд во Охрид.                           (10984) 

___________ 
 

Основниот суд во Охрид, со решение Ст. бр. 7/02 од 
27.03.2002 година, отвори стечајна постапка над стечај-
ниот должник на ДООЕЛ �Јане Турс�- Охрид, меѓутоа 
поради немање на имот, истата не се спроведува, туку 
се заклучува. 
Од Основниот суд во Охрид.                           (10985) 

___________ 
 
Основниот суд во Охрид, со решение Ст. бр. 57/02 

од 27.03.2002 година, отвори стечајна постапка над 
стечајниот должник на ДООЕЛ �Јова�- Охрид, меѓутоа 
поради немање на имот, истата не се спроведува, туку 
се заклучува. 
Од Основниот суд во Охрид.                           (10986) 

___________ 
 
Основниот суд во Охрид, објавува дека со решение 

Ст. бр. 1/2002 од 13.03.2002 година, е отворена стечај-
на постапка над ДПТУ �Гушо� ДООЕЛ Охрид, со број 
на жиро сметка 41000-601-40162 при ЗПП Охрид, ул. 
�Јане Сандански� бр. 26/1, и истата не се спроведува и 
се заклучува. 
Од Основниот суд во Охрид.                           (10987) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 71/02 

од 11.04.2002 година, над Трговецот поединец автопре-
возник Методија Ѓорги Стојанов од Битола, Трег. бр. 
346/97, со дејност превоз и жиро сметка 40300-601-
85850 при ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка, не 
ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (10988) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 80/02 

од 09.04.2002 година, над П.П. �Балком�од с. Д.Дупе-
ни,  дејност трговија, со жиро сметка 40310-601-43143 
при ЗПП - филијала  Битола, отвори стечајна постапка,  
но не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (10989) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 56/02 

од 09.04.2002 година, над ПП �То-Берти транс� Битола, 
ул. �Довлеџик� бр. 119,  дејност услужна, со жиро 
сметка 40300-601-64355, при ЗПП - филијала  Битола, 
отвори стечајна постапка,  но не ја спроведе и ја заклу-
чи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (10990) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 78/02 
од 09.04.2002 година, над ТП �Христо Алексо Симо-
новски� Битола, ул. �Сремска�бр. 7, дејност  превоз на 
стока, со жиро сметка 500-0000001571-67 при ЗПП - 
филијала  Битола, отвори стечајна постапка,  но не ја 
спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (10991) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 88/02 

од 04.04.2002 година, над ДОО �Конфекција-Стење� с. 
Стење, дејност производство, со жиро сметка 40310-
601-83380, при ЗПП - филијала  Битола, отвори стечај-
на постапка,  но не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (10992) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 137/01 од 12.12.2001 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ДТУ Венто-
лин увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, со жиро сметка бр. 
41300-601-79141, што се води при ЗПП филијала Стру-
мица, но е одлучено истата да не се спроведува поради 
немање имот на должникот заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 15 дена од денот на обја-
вувањето на решението во "Службен весник на РМ", 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното 

претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 
Од Основниот суд во Струмица                      (10993) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 130/01 од 06.12.2001 година е 
отворена стечајна постапка над должникот Трговско 
претпријатие �Хит Меѓународна шпедиција� експорт-
импорт п.о. од с. Турново, општина Струмица, со жиро 
сметка бр. 41300-601-47959, што се води при ЗПП фи-
лијала Струмица, но е одлучено истата да не се спрове-
дува поради немање имот на должникот заради што и 
се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 15 дена од денот на обја-
вувањето на решението во "Службен весник на РМ", 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното 

претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 
Од Основниот суд во Струмица                      (10994) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 124/01 од 13.09.2001 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ПТП �По-
беда-интернационал� експорт-импорт од Струмица, со 
жиро сметка бр. 41300-601-50475, што се води при 
ЗПП филијала Струмица, но е одлучено истата да не се 
спроведува поради немање имот на должникот заради 
што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 15 дена од денот на обја-
вувањето на решението во "Службен весник на РМ", 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното 

претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 
Од Основниот суд во Струмица                      (10995) 
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Основниот суд во Тетово со решение Ст. бр. 

42/2001 од 13.02.2002 година, над Друштвото за произ-
водство, транспорт, туризам, трговија и услуги �ГЕНЕ-
РАЛ ТУРИСТ� СО нирван ДООЕЛ с. Пирок , општина 
Боговиње, со жиро сметка 41500-601-6248 и регистар-
ска влошка 02017286?-8-03-000, отвори стечајна пос-
тапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Тетово.                          (10996) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 14/02 од 25.03.2002 година е 
отворена стечајна постапка над должникот Трговец по-
единец Стоилов Иљо Ангелчо Т.П. од с. Иловица, оп-
штина Босилово, со жиро сметка бр. 41300-601-65053, 
што се води при Агенцијата за блокирани сметки, но е 
одлучено истата да не се спроведува поради немање 
имот на должникот заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 15 дена од денот на обја-
вувањето на решението во "Службен весник на РМ", 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното 

претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 
Од Основниот суд во Струмица                      (10997) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 202/01 од 25.03.2002 година е 
отворена стечајна постапка над должникот УТП �ФЕ-
НИКО� п.о. експорт-импорт с. Банско, општина Мур-
тино, со жиро сметка бр. 41300-601-28982, што се води 
при Агенцијата за блокирани сметки Струмица.  
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 15 дена од денот на обја-
вувањето на решението во "Службен весник на РМ", 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното 

претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 
Од Основниот суд во Струмица                      (10998) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 11/2002 од 25.03.2002 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ДТПУ Из-
грев-експрес ДООЕЛ увоз-извоз од Струмица, со жиро 
сметка бр. 41300-601-24928, што се води при Агенција-
та за блокирани сметки Струмица, но е одлучено иста-
та да не се спроведува поради немање имот на должни-
кот заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 15 дена од денот на обја-
вувањето на решението во "Службен весник на РМ", 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното 

претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 
Од Основниот суд во Струмица                      (10999) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 12/02 од 18.03.2002 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ППСУТ 
�ДВА ЦВЕТА� п.о. Радовиш, со жиро сметка бр. 
41300-601-16018, што се води при Агенцијата за блоки-
рани сметки Струмица, но е одлучено истата да не се 
спроведува поради немање имот на должникот заради 
што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение во рок од 15 дена од денот на обја-
вувањето на решението во "Службен весник на РМ", 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното 

претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 
Од Основниот суд во Струмица                      (11000) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 28/02 од 01.04.2002 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ППСТ  на 
големо и мало �ТРГОТРАНСПОРТ� п.о.  увоз-извоз од 
Радовиш, со жиро сметка бр. 41300-601-11716, што се 
води при Агенцијата за блокирани сметки, но е одлуче-
но истата да не се спроведува поради немање имот на 
должникот, заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 15 дена од денот на обја-
вувањето на решението во "Службен весник на РМ", 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното 

претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 
Од Основниот суд во Струмица                      (11001) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 20/2002 од 12.03.2002 година е 
отворена стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, трговија, услуги и транспорт Флекс-ЖГ 
ДОО од с. Добрејци, општина Струмица, со жиро смет-
ка бр. 41300-601-76524, што се води при Агенцијата за 
блокирани сметки, но е одлучено истата да не се спро-
ведува поради немање имот на должникот заради што 
и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 15 дена од денот на обја-
вувањето на решението во "Службен весник на РМ", 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното 

претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 
Од Основниот суд во Струмица                      (11002) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 24/2002 од 15.03.2002 година е 
отворена стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, трговија и услуги Елена Трејд увоз-из-
воз ДООЕЛ од Ново Село, со жиро сметка бр. 41300-
601-52950, што се води при Агенцијата за блокирани 
сметки Струмица, но е одлучено истата да не се спро-
ведува поради немање имот на должникот заради што 
и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 15 дена од денот на обја-
вувањето на решението во "Службен весник на РМ", 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното 

претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 
Од Основниот суд во Струмица                      (11004) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 30/2002 од 01.04.2002 година е 
отворена стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, трговија и услуги Хрибо јтд Емилија 
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Христова и др. од Струмица, со жиро сметка бр. 41300-
601-61855, што се води при Агенцијата за блокирани 
сметки Струмица, но е одлучено истата да не се спро-
ведува поради немање имот на должникот заради што 
и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 15 дена од денот на обја-
вувањето на решението во "Службен весник на РМ", 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното 

претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 
Од Основниот суд во Струмица                      (11005) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 32/2002 од 01.04.2002 година е 
отворена стечајна постапка над должникот Друштво за 
угостителство и трговија Мане пром јтд Ленка Николо-
ва и др. Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-
24849, што се води при Агенцијата за блокирани смет-
ки Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува 
поради немање имот на должникот заради што и се 
заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 15 дена од денот на обја-
вувањето на решението во "Службен весник на РМ", 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното 

претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 
Од Основниот суд во Струмица                      (11006) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 35/2002 од 18.03.2002 година е 
отворена стечајна постапка над должникот Друштво за 
транспорт и трговија ДАВ транс ДООЕЛ увоз-извоз 
Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-74738, што се 
води при Агенцијата за блокирани сметки Струмица, 
но е одлучено истата да не се спроведува поради нема-
ње имот на должникот заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 15 дена од денот на обја-
вувањето на решението во "Службен весник на РМ", 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното прет-

пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица                      (11007) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 256/99 

од 15.06.2001 година, над ДООЕЛ �Екстра промет 
Скопско� од Битола, ул. �Кичевска� бр. 21, дејност тр-
говија, отвори стечајна постапка.   
За стечаен судија го определи Симеон Шопов суди-

ја на Основниот суд Битола и член на стечајниот совет. 
За стечаен управник го определи Љубе Стојановски 

дипломиран економист од Битола. 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од 

денот на објавувањето на решението во �Службен вес-
ник на РМ�, да ги пријават своите побарувања кај сте-
чајниот управник на адреса на стечајниот должник на  
ул. �Кичевска� бр. 21. 
Се закажува рочиште за испитување и утврдување, 

на пријавените побарувања како и извештајно рочиште 
за  23.05.2002 година во 9,00 часот соба бр. 41. 
Огласот на огласната табла на судот е истакнат на 

11.04.2002 година. 
Од Основниот суд во Битола.                          (11008) 

Основниот суд во Куманово објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 129/98 од 31.01.2002 година е 
запрена стечајна постапка над стечајниот должник �8-
ми Октомври� АД Претпријатие за производство на 
метални градежни и други конструкции - Металски 
центар од Крива Паланка и претпријатието продолжува 
со работа. 
Извод од решението да се објави во �Службен вес-

ник на РМ� и на огласната табла на судот. 
Се задолжува КИБ Куманово диспозитура Крива 

Паланка да ја укине жиро сметката во стечај. 
Од Основниот суд во Куманово.                     (11012) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 53/02 

од 11.04.2002 година, над ДО �Галија 2001� од Битола, 
ул. �Далматинска� бр. 56, Трег. бр. 01012485?-3-01-000 
со  дејност трговија, и жиро сметка 500-0000000947-96, 
при Стопанска банка АД  Битола, отвори стечајна пос-
тапка,  не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (11015) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 31/02 

од 10.04.2002 година, над Трговец поединец за трговија 
на мало Василевски Љуген Дејанчо �Даче пром� Демир 
Хисар  Трег. бр. 01000442?-6-01-000, со дејност тргови-
ја и жиро сметка 40301-601-0085593, при ЗПП -  Бито-
ла, отвори стечајна постапка,  не ја спроведе и ја заклу-
чи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (11016) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 9/2002 од 03.04.2002 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ТП �ФРА-
ТЕЛИ-ЧАМОВСКИ� п.о. експорт-импорт Струмица, 
со жиро сметка бр. 41300-601-21964, што се води при 
Агенцијата за блокирани сметки Струмица, но е одлу-
чено истата да не се води односно да се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 15 дена од денот на обја-
вувањето на решението во "Службен весник на РМ", 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното 

претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 
Од Основниот суд во Струмица                      (11017) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 28/2002 од 03.04.2002 година е 
отворена стечајна постапка над должникот Друштво за 
трговија, услуги  и производство Вио-пром увоз-извоз 
ДООЕЛ од Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-
58949, што се води при Агенцијата за блокирани смет-
ки Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува 
поради немање имот на должникот заради што и се 
заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 15 дена од денот на обја-
вувањето на решението во "Службен весник на РМ", 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното 

претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 
Од Основниот суд во Струмица                      (11018) 
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Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 78/02 од 29.03.2002 година се отво-
ра стечајна постапка над должникот �РУДАРСКИ ИН-
СТИТУТ ЗАВОД-ПРИМЕНЕТА ГЕОЛОГИЈА� ДОО 
Скопје, со седиште на бул. �Јане Сандански� бр. 113, 
со  жиро сметка бр. 40100-601-205260, како и број  на 
регистарска влошка 1-35912-0-0-0, при регистарот на 
Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спрове-
дува.  
Отворената стечајна постапка над должникот �РУ-

ДАРСКИ ИНСТИТУТ ЗАВОД-ПРИМЕНЕТА ГЕОЛО-
ГИЈА� ДОО се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од  регистарот кој го води Основниот суд Скоп-
је  I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II -  Скопје.            (10704) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 97/02 од 11.04.2002 година се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство, промет и услуги �ВИВЕР�Дубравка ДООЕЛ 
увоз-извоз со седиште на бул. �Видое Смилевски Бато� 
бр. 91/1-3, со  жиро сметка 2000000131146595, и регис-
тарска влошка 02020797?-8-03-000, при регистарот на 
Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спрове-
дува.  
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за производство, промет и услуги �ВИ-
ВЕР�Дубравка ДООЕЛ од Скопје се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II -  Скопје.            (10706) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 99/02 од 11.04.2002 година се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
маркетинг, консалтинг и издавачка дејност �ОРХИДЕ-
ЈА� ДОО Скопје, со седиште на ул. �Коце Металец� бр. 
4/48, со  жиро сметка 40110-603-21046, и регистарска 
влошка 1-55329-0-0-0, при регистарот на Основниот 
суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.  
Отворената стечајна постапка над должникот Прет-

пријатие за маркетинг, консалтинг и издавачка дејност 
�ОРХИДЕЈА� ДОО од Скопје, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од  регистарот кој го води Основниот суд Скоп-
је  I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II -  Скопје.            (10719) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 437/01 од 16.04.2002 година се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство, внатрешен и надворешен промет, угос-
тителство и туризам �БИНИ КОМЕРЦ� Ц.О. Скопје со 
седиште на ул. �512� бр. 4, со  жиро сметка 40110-601-
33897, и регистарска влошка 1-4146-0-0-0, при региста-
рот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се 
спроведува.  
Отворената стечајна постапка над должникот Прет-

пријатие за производство, внатрешен и надворешен 
промет, угостителство и туризам �БИНИ КОМЕРЦ� 
Ц.О. од Скопје се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од  регистарот кој го води Основниот суд Скоп-
је  I - Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II -  Скопје.            (11014) 

_______________________________________________ 
 

Л И К В И Д А Ц И И 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд I. Л. бр. 89/2002 од 26.03.2002 
година е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за занаетчиство, промет и услуги 
�ВАКИДАНО� ДОО -Скопје, ул. �Перо Наков� бр. 24-б, 
и жиро сметка 40110-601-271921. 
За ликвидатор се определува лицето Трајковска Ка-

терина од Скопје, бул. �Јане Сандански� бр. 110/1-3. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на послед-
ната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (8866) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд I. Л. бр. 255/2001 од 25.09.2001 
година е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за трговија, производство и услуги 
�ТАХОГРАФ� ДОО увоз-извоз Скопје, бул. �АСНОМ� 
бр. 72/11 од  Скопје, со жиро сметка 40100-601-347615. 
За ликвидатор се определува лицето Маневски Вла-

димир од Скопје, со стан на ул. �Народен Фронт� бр. 
29/1. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на послед-
ната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (10577) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд II. Л. бр. 422/01 од 27.12.2001 
година е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за производство, услуги и трговија на 
големо и мало �ГАЛИЛЕО-ИНФОРМАТИКА� ц.о. ек-
спорт-импорт  Скопје,  ул. �Никола Русински� бр. 4/1-
19,  со жиро сметка 40120-601-214144. 
За ликвидатор се определува лицето Маневски Влади-

мир од Скопје, со стан на ул. �Народен Фронт� бр. 29/1. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (10578) 

___________ 
 
Ликвидаторот Нурковиќ Садија од Скопје, ул. �Џон 

Кенеди� бр. 5/I/22, запишан во судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег.бр. 
3487/01 година  објавува дека Друштвото за промет на 
големо и мало ЕДО-КОМ увоз-извоз Хана ДООЕЛ 
Скопје,  и со број на жиро - сметка 300000001088376,  
отворена при Комерцијална банка   е во ликвидација. 
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Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ�, а најдоцна  од  пос-
ледната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (10619) 

___________ 
 

Ликвидаторот Мирко Петрески од Скопје, бул. 
�АВНОЈ� бр. 68/4, тел: 454-808, запишан во судскиот 
регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со реше-
ние П.Трег.бр. 2238/2002 година  објавува дека Друш-
твото за производство, промет и услуги на големо и ма-
ло ГЕНИКОМ Георге и Николај ДОО експорт-импорт 
Скопје, со број на жиро - сметка 40100-601-412767,  от-
ворена при ЗПП филијала Скопје   е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�,а нај-
доцна  во рок од 90 дена  од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (10696) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд II. Л. бр. 32/2002 од 07.02.2002 
година е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за трговија на големо и мало �СО-
ХО� експорт-импорт ц.о. од  Скопје,  ул. �Драгиша 
Мишовиќ� бр. 5/4-11,  со жиро сметка 40120-601-
84869. 
За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-

коски од Скопје, со стан на бул. �АВНОЈ� бр. 72/2-а. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (10667) 

___________ 
 
Се објавува отворање на ликвидација на Друштвото 

со ограничена одговорност за производство и промет 
со кожа и волна �Стокопромет - Црна Река� увоз-извоз 
Битола. 
Се повикуваат доверителите своите евентуални по-

барувања да ги пријават на ликвидаторот во рок од 15 
дена на адреса: ДОО �Стокопромет - Црна Река� во 
ликвидација, ул. �Даме Груев� бб, Битола. 
Од ликвидаторот.                                              (10724) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд I. Л. бр. 393/2001 од 18.12.2001 
година е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за производство, инженеринг, трго-
вија на големо и мало �ВАГ ИНЖИЊЕРИНГ� експорт-
импорт  - ДОО - Скопје,  ул. �Сава Михајлов� бр. 6-1/6,  
со жиро сметка 40110-601-205991. 
За ликвидатор се определува лицето Мирјана Димит-

рова од Скопје, со стан на ул. �Јани Лукаровски� бр. 
10/44, и тел. 171-599. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на послед-
ната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (10727) 

Се отвора ликвидациона постапка над Друштвото 
за производство и трговија Шунте ДООЕЛ увоз-извоз 
с. Ангелци. 
Ликвидационата постапка над Друштвото за произ-

водство и трговија ДООЕЛ увоз-извоз с. Ангелци, се 
заклучува. 
Имотот на Друштвото за производство и трговија 

Шунте ДООЕЛ увоз-извоз с. Ангелци во вкупен износ 
од 16.300 ДЕМ односно 505.300,00 денари се состои од 
товарно возило СР-483-АЈ марка там, ТИП 2001, број 
на шасија 740005779, број на мотор 41283, година на 
производство 1974, сила на моторот во KVV 44,87, доз-
волена носивост во кг. 2000-5000 ДЕМ, фрижидер за 
одржување 780 л-3000 ДЕМ, фрижидер за одржување 
720 л-3000 ДЕМ, фрижидер витрина  2 м РК-1.500 
ДЕМ, фрижидер витрина 1.8 ЛТХ-1500 ДЕМ, дигитал-
на вага  до 30 кг.-1300 ДЕМ, месарска мелица-елек-
трична 250/1 500 ДЕМ, месарска мелица-електрична 
200/1 500 ДЕМ. 
Имотот на друштвото се доделува на содружникот 

Шонтевски Томче од с. Ангелци бр. 102, Василево. 
По правосилноста на решението ликвидациониот 

должник да се брише од судскиот регистар при овој 
суд. 
Од Основниот суд во Штип.         (10205)   

__________ 
 

Основниот суд во Штип објавува дека со решение-
то Л. бр. 9/92 од 5.04.2002 година, се отвора ликвида-
циона постапка поднесена од Друштвото за производ-
ство, услуги и трговија Аполон-ДМ ДООЕЛ увоз-извоз 
Штип, но истата не се спроведува бидејќи должникот 
не располага со имот за покривање на трошоците на 
постапката. 
Ликвидационата постапка над Друштвото за произ-

водство, услуги и трговија Аполон-ДМ ДООЕЛ увоз-
извоз Штип, се заклучува. 
По правосилноста на решението ликвидациониот 

должник да се брише од судскиот регистар при овој 
суд. 
Од Основниот суд во Штип.         (10207) 

__________ 
 

Ликвидаторот Глигур Симоски, дипл. екн. од Тето-
во, ул. �Благоја Тоска� бр. 222, тел. 044/332025, запи-
шан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје 
I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1605/02 и 
регистарската влошка 8-02000625-000-01 од 18.03.2002 
година, објавува дека АВТОПРОГРЕС ЈУГОМАК ДО-
ОЕЛ за промет и сервисирање на возила, увоз-извоз 
Скопје, бул. �Партизански одреди� бр. 131, е во ликви-
дација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (10958) 

__________ 
 

Основниот суд во Штип објавува дека со решение-
то Л. бр. 246/00 од 9.04.2002 година, се отвора ликви-
дациона постапка поднесена од Претпријатието во при-
ватна сопственост за трговија на големо и мало �ПИ-
ЛОТ� п.о. с. Ново Село, но истата не се спроведува би-
дејќи должникот не располага со имот за покривање на 
трошоците во постапката. 
Ликвидационата постапка над Претпријатието во 

приватна сопственост за трговија на големо и мало 
�ПИЛОТ� п.о. с. Ново Село, се заклучува. 
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По правосилноста на решението ликвидациониот 

должник да се брише од судскиот регистар при овој 
суд. 
Од Основниот суд во Штип.         (10959) 

__________ 
 

Основниот суд во Штип објавува дека со решение-
то Л. бр. 152/01 од 10.04.2002 година се отвора ликви-
дациона постапка поднесена од Трговското претприја-
тие �Иво Мак� с. Добрево, Пробиштип, но истата не се 
спроведува бидејќи должникот не располага со имот за 
покривање на трошоците во постапката. 
Ликвидациона постапка над Трговското претприја-

тие �Иво Мак� с. Добрево, Пробиштип, се заклучува. 
По правосилноста на решението ликвидациониот 

должник да се брише од трговскиот регистар при овој 
суд. 
Од Основниот суд во Штип.         (10960) 

__________ 
 

Основниот суд во Штип објавува дека со решение-
то Л. бр. 82/02 од 10.04.2002 година се отвора ликвида-
циона постапка поднесена од Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги МБ ДООЕЛ увоз-извоз Штип, 
но истата не се спроведува бидејќи должникот не рас-
полага со имот за покривање на трошоците во постап-
ката. 
Ликвидационата постапка над Друштвото за произ-

водство, трговија и услуги МБ ДООЕЛ увоз-извоз 
Штип, се заклучува. 
По правосилноста на решението ликвидациониот 

должник да се брише од трговскиот регистар на овој 
суд. 
Од Основниот суд во Штип.         (10961) 

__________ 
 

Основниот суд во Штип објавува дека со решение-
то Л. бр. 188/01 од 10.04.2002 година се отвора ликви-
дациона постапка поднесена од Трговското претприја-
тие Александар А Штип, но истата не се спроведува 
бидејќи должникот не располага со имот за покривање 
на трошоците во постапката. 
Ликвидационата постапка над Трговското претпри-

јатие Александар А Штип, се заклучува. 
По правосилноста на решението ликвидациониот 

должник да се брише од трговскиот регистар при овој 
суд. 
Од Основниот суд во Штип.         (10962) 

__________ 
 

Ликвидаторот Румена Матева од Скопје, бул. �Јане 
Сандански� бр. 72, запишан во судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. 
бр. 1947/02 од 19.03.2002 година, објавува дека Друш-
твото за производство, услуги и трговија на големо и 
мало ПЕРФИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со број на жи-
ро сметка 40100-601-411845 отворена при ЗПП Филија-
ла Скопје е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а 
најдоцна во рок од три месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (10732) 

__________ 
 

Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје, бул. �Јане 
Сандански� бр. 50-3-4 запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П. 
Трег. бр. 1775/02 од 27.02.2002 година , објавува дека 

Друштвото за производство, трговија и услуги ТА-
СИЌ-КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со 
број на жиро сметка 40110-601-300445 отворена при 
ЗПП Филијала Скопје е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�  до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од три месеци од последната објава.  
Од ликвидаторот.                                              (10720) 

__________ 
 

Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје, бул. �Јане 
Сандански� бр. 50-3-4 запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П. 
Трег. бр. 3323/01 од 18.01.2002 година , објавува дека 
Друштвото за трговија МАК МЕДИА Огниен ДООЕЛ 
Скопје, ул. �Воин Драшковиќ� бб, со број на жиро 
сметка 40120-601-376906 отворена при ЗПП Филијала 
Скопје е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�  до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од три месеци од последната објава.  
Од ликвидаторот.                                              (10721) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението на овој суд II. Л. бр. 84/02 од 20.03.2002 го-
дина, е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Трговско претпријатие за промет и услуги �ЗЕРИ 
ДОНИТ� ДОО експорт-импорт од Скопје, ул. �Јајце� 
бр. 159, со жиро сметка 40100-601-376969. 
За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 

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

пријават побарувањата во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во �Службен весник на РМ�  до ликви-
даторот со пријава во два примерока со докази, а нај-
доцна во рок од 3 месеци од денот на последната обја-
ва. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (10722) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението на овој суд I. Л. бр. 65/2002 од 28.03.2002 
година, е отворена ликвидациона постапка над дол-
жникот Претпријатие за промет на големо и мало и ус-
луги �ИРКО-КОМЕРЦ� увоз-извоз ЦО-Скопје, ул. 
�Коце Металец� бр. 8/2-2, со жиро сметка 40100-601-
314965. 
За ликвидатор се определува лицето Душан Ѓорѓи-

евски од Скопје, ул. �Томе Арсовски� бр. 49. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната об-
јава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (10741) 

__________ 
 

Ликвидаторот Владимир Божинов од Валандово, ул. 
�Гоце Делчев� бр. 27, запишан во Основниот суд Скопје 
I - Скопје, со решението I. Л. бр. 261/2001 од 05.10.2001 
година, објавува дека Претпријатието за трговија и тран-
спорт �Дане� п.о. увоз-извоз Валандово, ул. �Орце Ни-
колов� бр. 44, со жиро сметка 41301-601-61278 при ЗПП 
филијала во Струмица, е во ликвидација. 
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Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во  �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока, а најдоцна 
во рок од 3 месеци од денот на последната објава. 
Од ликвидаторот.          (10742) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението од 26.03.2002 година, под I. Л. бр. 73/2002, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско претпријатие �ТОМА РИКО� ДОО-Скопје, ул. 
�Иво Лола Рибар� бр. 132 и жиро сметка 40100-601-
73704. 
За ликвидатор се определува лицето Виолета Ко-

цевска од Скопје, бул. �АВНОЈ� бр. 12/2-16. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
должникот со пријава во два примерока, а најдоцна 3 
месеци од денот на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (10789) 

 
__________ 

 
Ликвидаторот Петрулева Весела од Велес запишан 

во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - 
Скопје со решението П. трег. бр. 3389/2001, објавува 
дека Друштвото ТДТТ БСС-�СЕЗГИН СЕЗГИН� ДОО-
ЕЛ со број на жиро сметка 41600-601-78261 отворена 
при ЗПП Филијала Велес е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна од последната објава.    
Од ликвидаторот.          (10825) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението II. Л. бр. 268/2001 донесено од овој суд на 
28.03.2002 година, е завршена ликвидацијата над Прет-
пријатието за производство, трговија и услуги �ТЕХ-
НОПУМПИ� ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште 
на ул. �Адолф Циборовски� бр. 32 и жиро сметка 
40120-601-276949 и истото се брише од регистарот на 
овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (10453) 

__________ 
 

Ликвидаторот Арминовски Мито од Скопје, ул. �Петар 
Манџуков� бр. 23б запишан во судскиот регистар при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје со решението П. Трег. 
бр. 1521/01, објавува дека Друштвото за транспорт, 
производство, промет и услуги ДАНДИ КОМЕРЦ  
Борче ДООЕЛ увоз-извоз, со број на жиро сметка 
40100-601-72892 отворена при ЗПП Филијала Скопје е 
во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                        (11013) 

__________ 
 

Ликвидаторот Сотираки Хаџи-Лега од Скопје, ул. 
�Иво Лола Рибар� бр. 74-4/2, запишан во судскиот ре-
гистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-
ние П.Трег.бр. 449/2002 од 30.01.2002 година,  објавува 

дека Трговското друштво за промет и услуги ОИЛИЛИ 
Калина Најдоска ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Њу-
делхиска� бр. 6-1/1, со број на жиро сметка 40120-601-
418414,  отворена при ЗПП филијала Скопје  е во лик-
видација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази,  а 
најдоцна во рок од 30 дена  од  последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (11056) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд I. Л. бр. 345/2001 од 13.11.2001 
година отворена е ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за производство, промет и услуги 
�АНЕВПРОМЕТ� увоз-извоз ДОО Скопје, ул. �Жан 
Жорес� бр. 6-2/5, со жиро сметка 40110-601-362480. 
За ликвидатор се определува лицето Тони Блажо  

Анев од Скопје, ул. �Жан Жорес� бр. 6/2-5. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на послед-
ната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (11061) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд I. Л. бр. 15/2002 од 01.03.2002го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Производно, трговско претпријатие за промет на голе-
мо и мало �ИБРО ПРОМ� ЦО експорт-импорт с. Ара-
чиново, Скопје, ул. �Маршал Тито� бр. 46/А, со жиро 
сметка 40110-601-131956. 
За ликвидатор се определува лицето Бениќ Златко од 

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

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на послед-
ната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (11090) 

___________ 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 488/2002 од 03.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 007775, го запиша во трговскиот ре-
гистар престанокот поради ликвидација и упис на лик-
видатор на Друштвото со ограничена одговорност за 
производство и промет со кожа и волна �Стокопромет - 
Црна Река� извоз-увоз Битола ДОО ул. �Даме Груев� 
ББ, Битола. 
Друштво со ограничена одговорност за производ-

ство и промет со кожа и волна �Стокопромет - Црна 
Река� извоз-увоз Битола ДОО во ликвидација. 
Престанок со работа на Друштвото со ограничена 

одговорност �Стокопромет - Црна Река� Битола. 
Ликвидацијата ќе ја спроведе содружникот Трајан 

Лозевски. 
Одлуки за престанок со работа, за отворање на пос-

тапка за ликвидација и за именување на ликвидаторот 
од 20.03.2002 година. 
Од Основниот суд во Битола.                          (11111) 
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Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Л. бр. 54/2002 од 12.04.2002 година се отвора ликвида-
циона постапка поднесена од Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги Феликсс јтд с. Таринци, но ис-
тата не се спроведува бидејќи должникот не располага 
со имот за покривање на трошоците во постапката. 
Ликвидационата постапка над Друштво за произ-

водство, трговија и услуги Феликсс јтд с. Таринци се 
заклучува. 
По правосилноста на решението ликвидациониот 

должник да се брише од трговскиот регистар при овој 
суд. 
Од Основниот суд во Штип.                            (11217) 

___________ 
 
Ликвидаторот Балова Снежана дипломиран еконо-

мист од Штип, ул. �Кочо Рацин� бр. 2, запишан во суд-
скиот регистар при Основниот суд во Штип со реше-
ние П.Трег.бр. 416/02, објавува дека Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги Експресо Трендов Зоран 
јтд увоз-извоз Оризари, Кочани, и со број на жиро 
сметка 210051972950147,  отворена при Тутунска бан-
ка - Кочани е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази,  а 
најдоцна во рок од 15 дена  од  последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (11218) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1894/2002 од 26.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02028452?-8-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар ликвидаторот и престанокот со ра-
бота на Друштвото за трговија на големо и мало ФЕР-
СИЈАН-СЕ-КОМЕРЦ увоз-извоз Ферсијан ДООЕЛ 
Скопје, ул. �Винчка� бр. 48, Скопје. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на: Друштво за трговија на големо и мало ФЕРСИЈАН-
СЕ-КОМЕРЦ увоз-извоз Ферсијан ДООЕЛ Скопје, ул. 
�Винчка� бр. 48, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1894/2002.                                              (10257) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2375/2002 од 28.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02017139?-8-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар ликвидаторот и престанокот со ра-
бота на Друштвото за промет, услуги и угостителство 
ЕЗЕРЦЕ Томе и други ДОО Скопје, Градски парк бб. 
За ликвидатор се запишува Евтим Петров и се запи-

шува престанок со работа на ДОО. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2375/2002.                                              (10258) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1896/2002 од 25.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02013275?-8-09-000, го запиша во 
трговскиот регистар ликвидаторот на Друштвото за 
сметководствени услуги, консалтинг и трговија ОРИ-
ЕНТЕ ЛИНЕ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, ул. �Кемал 
Ататурк� бр. 20, Скопје. 
За ликвидатор на друштвото се запишува лицето 

Нурковиќ Садија. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1896/2002.                                              (10259) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 10/2002 од 15.02.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02026674?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар ликвидаторот на Друштвото за про-
мет на стоки и услуги ВИТА-КОМЕРЦ, Викторија и 
други, ДОО, увоз-извоз, Скопје, ул. �Пиринска� бр. 
153, Скопје. 
Се запишува ликвидаторот Славица Лаловска од 

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

10/2002.                                                             (10260) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2113/2002 од 29.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02007781?-8-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар ликвидаторот и престанокот со ра-
бота на Друштвото за производство, промет и услуги 
МАК-ПУБЛИК Атина ДООЕЛ Скопје, кеј �13-ти Но-
ември� бр. 2/8. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на: Друштво за производство, промет и услуги МАК-
ПУБЛИК Атина ДООЕЛ Скопје, кеј �13-ти Ноември� 
бр. 2/8. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2113/2002.                                              (10261) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2209/2002 од 28.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02042626?-3-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар ликвидаторот на Друштвото за тр-
говија и уметност ПАВИА ДОО увоз-извоз Скопје, 
бул. �АСНОМ� бр. 22/1-2, Скопје. 
Се запишува ликвидаторот Марија Лутикова-Коста-

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

2209/2002.                                              (10262) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2179/2002 од 29.03.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02014170?-3-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар ликвидаторот и престанокот со ра-
бота на Трговското друштво за производство, промет и 
услуги БАРУШ-КОМПАНИ Селим и Бајрам ДОО ек-
спорт-импорт Тетово, ул. �Мирче Ацев� бр. 47. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на: Трговско друштво за производство, промет и услу-
ги БАРУШ-КОМПАНИ Селим и Бајрам ДОО експорт-
импорт Тетово, ул. �Мирче Ацев� бр. 47. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2179/2002.                                              (10263) 
_______________________________________________ 

 
Н О Т А Р С К И    О Г Л А С И 

 
Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште, 

построено на КП бр. 5840/14, м. в. "Бара" култура нива, 
класа 4, со површина од 800 м2, за КО Кучевиште сопс-
твеност на Ниниќ Александар за цена од 100.000,00 де-
нари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, оп-
штина Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1, Скопје.   (9824) 



Стр. 32 - Бр. 26 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 24 април 2002 
 
Се продава земјоделско земјиште, сопственост на 

Кузманоски Атанас од Прилеп, улица "Р. Р. Ричко" бр. 
2 и Кузманоски Ѓоре од Прилеп, улица "Кеј 9-ти Сеп-
тември" бр. 20-а, заведено во Поседовен лист број 253 
за КО Дупјачани, парцела број 735, м. в. "Село", нива 
класа 3, површина 1652 м2, во сопственост по една иде-
ална половина, недвижен имот, сопственост по идеална 
четвртина на лицата Крстановска Благуња од с. Дупја-
чани, Крстановска Љиљана  од село Дупјачани, Крста-
новска Јованка од село Дупјачани и  Крстановски Пеце 
од село Дупјачани, заведен во Поседовен лист број 124 
за КО Дупјачани, парцела број  735, м. в. "Село", нива 
класа 3 со површина од 826 метри квадратни и Јовано-
ски Звонко од с. Дупјачани, недвижен имот заведен во 
Поседовен лист бр. 239, за КО Дупјачани, парцела бр. 
735, нива класа 3, со површина од 826 м2, а цената за 1 
метар квадратен изнесува 6,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

до нотарот Боге Дамески, улица "Кузман Јосифовски", 
број 8, Прилеп.                                                          (9946) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во: КО Глишиќ, 

КП. бр.1473, дел 1, план 001, скица 006, м. в. "В. Чов-
каров", култура-нива , класа 6, со вкупна површина од 
1948 м2, во сопственост на Ристо Исаков од Скопје, 
евидентирано во Имотен лист бр. 259 издаден од Држа-
вен завод за геодетски работи, одделение за премер и 
катастар Кавадарци, за цена од 60.000,00 денари. 
Се повикуваат сопствениците, заедничките сопстве-

ници, сосопствениците и соседите чие земјиште грани-
чи со земјиштето кое се продава, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото  на првенствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб. 
Кавадарци.                                                                 (9951) 

___________ 
 
Нотарот Ленка Панчевска,  со службено седиште  

во општина Чаир, ги известува сопствениците на гра-
ничните парцели со парцелата КП бр. 1250/2, лозје тре-
та класа во  м. в. "Ума" со површина од вкупно 896 м2, 
КО Радишани дека сопственикот на наведената парце-
ла Костадинов Стоименка со живеалиште во Врање, ја 
продава наведената парцела по цена од 260,00 денари 
по еден м. кв. Доколку наведените лица сакаат да го 
користат предимственото право за купување предвиде-
но во Законот за земјоделско земјиште, потребно е во 
рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас, да ја де-
понираат купопродажната цена во нотарски депозит. 
Во спротивно, продавачот ќе ја продаде на друг купу-
вач.                              (9881) 

__________ 
 

Се врши продажба на земјоделско земјиште, пос-
троено во Скопје на КО Маџари, на КП 374, овошна 
градина, 3 класа, на м. в. "Село", со вкупна површина 
од 367 м2, за цена од 260,00 денари за метар квадратен, 
сопственост на Милошевски Бранко. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 

објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот, Марковска Дојчинова Снежана, ул. "Антон 
Попов" бр. 77б.                                                        (10014) 

___________ 
 
Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во 

општина Чаир, ги известува сопствениците на гранич-
ните парцели со парцелата КП бр. 157/9, нива петта 
класа, во  м. в. "Село" со површина од вкупно 541 м. 
кв., КО Стајковци дека сопственикот на наведената 
парцела Димиќ Владо со живеалиште на ул. "Михаил 
Ефтихиј" бр. 28, Скопје ја продава наведената парцела 
по цена од 260,00 денари по еден м. кв. Доколку наве-
дените лица сакаат да го користат предимственото пра-
во за купување предвидено во Законот за земјоделско 
земјиште, потребно е во рок од 30 дена од објавува-
њето на овој оглас, да ја депонираат купопродажната 
цена во нотарски депозит. Во спротивно, продавачот ќе 
ја продаде на друг купувач.                                   (10108) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште, сопственост на  
Ангелеска Радојка од Прилеп, ул. "Митко Цветаноски" 
бр. 50 и Илиоска Стојна од Прилеп, ул. "Митко Цвета-
носки" бр. 50, со вкупна површина од 10.000 метри 
квадратни од кои во сопственост  на продавачите се по 
една идеална  половина-1/2, на секој посебно, цената за 
сопственичкиот дел изнесува 45.000 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

ваат до нотарот Боге Дамески ул. "Кузман Јосифоски" 
бр. 8, Прилеп.                                                            (9948) 

__________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во КО Оморани, 

сопственост на по 1/2 идеален дел на Зерзев Стојан и 
Зерзева Светлана од Велес, ул. �Никола Карев� бр. 3/2-
15 и тоа: нива од 6-та бонитетна класа со површина од 
1000 м2 и од 5-тата бонитетна класа со површина од 
1000м2, на К.П. број 133, план 24, м.в. �Церешин Дол�, 
заведени во Поседовен лист број 276, КО Оморани. 
Наведениот имот се продава за цена од 750 УСД, во 

денарска противвредност. 
Согласно чл. 14 од Законот за земјоделското зем-

јиште, право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопсвениците и соседите кои гра-
ничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
до нотарот Елена Мартинова од Велес, со седиште на 
ул. �Маршал Тито� бб. Во спротивно, ќе се смета дека 
не се заинтересирани за купување.                       (10200) 

__________ 
 

Се продава недвижен имот и тоа: нива од 4-та кла-
са, со вкупна површина од 828 м2 што се наоѓа на К.П. 
910/2, м.в. �Река� КО Батинци, сопственост на Беговиќ 
Мујо Реџо од Скопје, с. Батинци. 
Се повикуваат сопствениците на парцелите што се 

граничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во �Службен весник 
на РМ�, доколку се заинтересирани да ја купат горео-
пишаната недвижност, писмено да се изјаснат за при-
фаќање на понудата. 
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Доколку не се јават во наведениот рок, истите го 

губат правото на првенствено купување на предметна-
та недвижност. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

во нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџов-
ска од Скопје, ул. �Иван Козаров� бр. 24, лок. 23 (ДТЦ 
�Стара Рампа�).                                             (10151) 

__________ 
 

Се продава недвижен имот и тоа: нива од 3-та кла-
са, со вкупна површина од 498 м2 што се наоѓа на К.П. 
1693, м.в. �Село�, нива 6-та класа со вкупна површина 
од 1122 м2, што се наоѓа на К.П. 936, м.в. �Река� и нива 
од 6-та класа со површина од 2449 м2, што се наоѓа на 
К.П. 939, м.в. �Река�, сите во КО Батинци, сопственост 
на Османовски Рамадан од Скопје, с. Батинци. 
Се повикуваат сопствениците на парцелите што се 

граничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во �Службен весник 
на РМ�, доколку се заинтересирани да ја купат горео-
пишаната недвижност, писмено да се изјаснат за при-
фаќање на понудата. 
Доколку не се јават во наведениот рок, истите го 

губат правото на првенствено купување на предметна-
та недвижност. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

во нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџов-
ска од Скопје, ул. �Иван Козаров� бр. 24, лок. 23 (ДТЦ 
�Стара Рампа�).                                             (10152) 

__________ 
 

Се продава недвижен имот и тоа: нива од 6-та кла-
са, со вкупна површина од 1283 м2 што се наоѓа на К.П. 
937, м.в. �Под Купријан�, КО Батинци, сопственост на 
Османовски Идриз од Скопје, с. Батинци. 
Се повикуваат сопствениците на парцелите што се 

граничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во �Службен весник 
на РМ�, доколку се заинтересирани да ја купат горео-
пишаната недвижност, писмено да се изјаснат за при-
фаќање на понудата. 
Доколку не се јават во наведениот рок, истите го 

губат правото на првенствено купување на предметна-
та недвижност. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

во нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџов-
ска од Скопје, ул. �Иван Козаров� бр. 24, лок. 23 (ДТЦ 
�Стара Рампа�).                                             (10154) 

__________ 
 

Се продава недвижен имот-лозје, класа 4, која се 
наоѓа во м.в. �Букев Камен� на КО Матка, која лежи на 
К.П. 31, план 1, скица 1, со површина од 1274 м2, сопс-
твеност на Снежана Андреевска Филиповска и Златко 
Филиповски, за цена од 300.000,00 денари. 
Недвижниот имот е евидентиран во Поседовен лист 

број 459 за КО Матка. 
Се повикуваат соседите во рок од 30 дена од денот 

на објавувањето на огласот во �Службен весник на 
РМ�, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. 
Во спротивно, го губат правото на првенство на купу-
вање. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Елизабета Станоевиќ-Ѓокиќ, ул. �Партизан-
ски Одреди� број 101, општина Карпош-Скопје.      
                                                                    (10167) 

               
Се повикуваат сопствениците, заедничките сопстве-

ници, сосопствениците и соседите чие земјиште грани-
чи со земјиштето кое што се продава во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето во �Службен весник на РМ�, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште на К.П. 37, план 
4, скица 4, на м.в. �Под Крај�, нива шеста класа, со по-
вршина од 738 м2, заведена во П.Л. бр. 876 во КО Гор-
но Соње, сопственост на Николов Предраг од Скопје, 
за цена од 500,00 денари за метар квадратен. 

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

до сопственикот Николов Предраг, ул. �Гиго Михај-
ловски� бр. 4 1/3, Скопје.                                       (10139) 

__________ 
 

Се врши продажба на земјоделско земјиште, нива 
построена на К.П. 387/5, план 3, скица 9, м.в. �Црквиш-
те�, нива класа 3, со површина од 1046 м2, во КО �Вол-
ково�, сопственост на Клопчевски Митре Благоја од 
Скопје со живеалиште на бул. �Јане Сандански� бр. 
110/3/24 по цена од 7 ЕВРА по метар квадратен во де-
нарска противвредност. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сопстве-

ниците и соседите чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавување на огласот во �Службен весник на РМ�,  пис-
мено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Милена Картапова, бул. �Јане Сандански� 
бр. 70, Скопје.                                                          (10326) 

__________ 
 

Се продава недвижен имот-земјоделско земјиште 
на К.П. бр. 1163, план 2, скица 9, м.в. �Црешна�, култу-
ра нива, класа 5, со површина од 3147 м2 и К.П. бр. 
4426, план 7, скица 24, м.в. �Растоки�, култура нива, 
класа 3, со површина од 3064 м2, евидентирано во По-
седовен лист број 122 за КО Кривогаштани. Купопро-
дажната цена на горе наведениот имот изнесува 
22.000,00 денари, сопственост на Цуцулески Николов 
Љубе од с. Кривогаштани, Прилеп. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

на депозитот во висина на износот на продажната цена 
да ја достават до нотарот Дано Рошкоски од Прилеп, 
бул. �Гоце Делчев�, зграда Македонија, локал 14. 

            (10469) 
__________ 

 
Се продава земјоделско земјиште во: КО Сопот, 

К.П. бр. 1129/1, план 69, скица 582, м.в. �Лазарица�, ка-
тастарска култура нива, класа 2, со вкупна површина 
од 6262 м2, во сопственост на Менча Леотиковска од 
Кавадарци, евидентирано во Поседовен лист бр. 597, 
издаден од Државен завод за геодетски работи, одделе-
ние за премер и катастар Кавадарци, за цена од 
150.000,00 денари. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.           (10515) 
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Се продава земјоделско земјиште во: КО Кавадарци 2, 

К.П. бр. 10825, план 006, скица 035, м.в. �Оградите�, култура 
нива, класа 4 со вкупна површина од 1036 м2 и КО Кавадар-
ци 2, К.П. бр. 10825, дел 4, план 006, скица 035, м.в. �Огра-
дите�, култура нива, класа 4 со вкупна површина од 
160 м2 во сопственост на Ќиро Чејков од Кавадарци, 
евидентирано во Имотен лист бр. 2789, издаден од Др-
жавен завод за геодетски работи, одделение за премер 
и катастар Кавадарци, за цена од 42.000,00 денари. 
Се повикуваат сопствениците, заедничките сопстве-

ници, сосопствениците и соседите чие земјиште грани-
чи со земјиштето кое што се продава во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето во �Службен весник на РМ�, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.           (10516) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште во: КО Кавадарци 2, 
К.П. бр. 10800, план 001, скица 018, м.в. �Оградите�, култу-
ра лозје, класа 1, со вкупна површина од 1600 м2 во 
сопственост на Лазар Мукаетов од Кавадарци, евиден-
тирано во Имотен лист бр. 3236 издаден од Државен 
завод за геодетски работи, одделение за премер и ка-
тастар Кавадарци, за цена од 52.000,00 денари. 
Се повикуваат сопствениците, заедничките сопстве-

ници, сосопствениците и соседите чие земјиште грани-
чи со земјиштето кое што се продава во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето во �Службен весник на РМ�, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.           (10521) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште во: КО Кавадарци 2, 
К.П. бр. 10816, план 006, скица 018, м.в. �Оградите�, култура 
лозје, класа 1, со вкупна површина од 1787 м2 во сопстве-
ност на Драган Василев од Кавадарци, евидентирано во 
Имотен лист бр. 2783, издаден од Државен завод за ге-
одетски работи, одделение за премер и катастар Кава-
дарци, за цена од 41.000,00 денари. 
Се повикуваат сопствениците, заедничките сопстве-

ници, сосопствениците и соседите чие земјиште грани-
чи со земјиштето кое што се продава во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето во �Службен весник на РМ�, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.           (10522) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: 5/33 идеал-
ни делови од нива, класа 2 на К.П. број 4049, во м.в. 
�Крапчеви Ливади� за КО Варош, со вкупна површина 
од 13167м2, сопственост на Мицески Илија Петар од 
Прилеп, ул. �Ристо Секирчанец� број 27, по цена од 
15.000,00 денари за еден декар. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и сопствениците на граничните парцели чие 
земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок 
од 30 дена од денот на излегувањето во �Службен вес-
ник на РМ�, писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првен-
ство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да ги доставу-

ваат до нотарот Стојаноска Елизабета, ул. �Јоска Јорда-
носки� број 2, Прилеп.                                           (10523) 

Се продава недвижен имот-земјоделско земјиште 
во м.в. �Каменјарник� во КО Волково, кое лежи на 
К.П. 602/25, план 4, скица 11, нива од 4-та класа, со 
вкупна површина од 350 м2, евидентирано во Поседо-
вен лист бр. 3126, сопственост на Добрила Тренева, со 
стан на ул. �Мраморец� бр. 46-Б во Скопје, за вкупна 
купопродажна цена од 90.000,00 денари. 
Се повикуваат лицата кои имаат право на предимс-

твено купување на недвижноста што се продава во рок 
од 30 дена од објавувањето на огласот во �Службен 
весник на РМ�, писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првен-
ство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Папазов, ул. �Ѓорче Петров� бр. 22, 
Скопје.                          (10493) 

__________ 
 

Се продава недвижен имот и тоа: 1/3 идеален дел 
од нива 5-та класа, со вкупна површина од 3077 м2, 
што се наоѓа на К.П. 1270/1, м.в. �Грмади� Ко Горно 
Соње, сопственост на Илијевски Борче од Скопје, с. 
Горно Соње. 
Се повикуваат останатите сосопственици како и 

сопствениците на парцелите што се граничат со наве-
дената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во �Службен весник на РМ�,  доколку 
се заинтересирани да ја купат гореопишаната недвиж-
ност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понуда-
та. 
Доколку не се јават во наведениот рок, истите го 

губат правото на првенствено купување на предметна-
та недвижност. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџов-
ска од Скопје, ул. �Иван Козаров� бр. 24, лок. 23 (ДТЦ 
�Стара Рампа�).                                                       (10550) 

__________ 
 

Се продава недвижен имот-земјоделско земјиште 
построено на К.П. бр. 5840/1, м.в. �Бара�, култура нива, 
класа 5, со површина од 556 м2, за КО Кучевиште, 
сопственост на Нинкикевска Бранка, Ниниќ Алексан-
дар, Нинкукевски Зоран, Ниниќ Ратко и Ниниќ Драго-
љуб за цена од 111.200,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и граничарите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање 
на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенс-
твено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, оп-
штина Чаир, ул. �Костурска� бр. 18/5-1, Скопје. 

            (10570)                           
__________ 

 
Се продава недвижен имот и тоа: овошна градина 

5-та класа, со вкупна површина од 916 м2, што се наоѓа 
на К.П. бр. 1314, м.в. �Под брег�, КО Горно Соње, со-
сопственост на Ацковски Цветан и Павловски Боце од 
Скопје. 
Се повикуваат сопствениците на парцелите што 

граничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во �Службен весник 
на РМ�, доколку се заинтересирани да ја купат горена-
ведената недвижност, писмено да се изјаснат за прифа-
ќање на понудата. 
Доколку на се јават во наведениот рок, истите го 

губат правото на првенствено купување на предметна-
та недвижност. 
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Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

во нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџов-
ска од Скопје, ул. �Иван Козаров� бр. 24, лок. 23 (ДТЦ 
�Стара Рампа�).                                                       (10676) 

___________ 
 

Сопственикот Белковски Томе од Скопје, с. Глуво, 
својата недвижност-нива 5 класа во површина 784 м2 
во м.в. �Јурија�  на К.П. бр. 333/2, КО Визбегово, Посе-
довен лист бр. 416, го продава за 220.00 денари за 1 м2. 
Се повикуваат сопствениците на граничните парце-

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

до нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир, Скопје, 
ул. �2 Македонска Бригади� бр. 54.                      (10678) 

___________ 
 

 Сопственикот Белковски Гаврил од Скопје, ул. 
�Марко Крале� бр. 36-А, својата недвижност-нива 5 
класа, со површина 784 м2 во м. в.�Јурија� на К.П. бр. 
333/4, КО Визбегово, Поседовен лист бр. 418, го прода-
ва за 220,00 денари за 1 м2. 
Се повикуваат сопствениците на граничните парце-

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

до нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир, Скопје, 
ул. �2 Македонска Бригада� бр. 54.                      (10680) 

__________ 
 
Се продава 1/2 (една половина) идеален дел од зем-

јоделско земјиште-лозје, кое лежи на К.П. бр. 797, план 
2, скица 8, м. в.  �Гладница�, класа 4, на КО Блаце Пет-
ровец, со вкупна површина од 680 м2, сопственост на 
Бошковски Благоја, ул. �Никола Добровиќ� бр. 1/1-15, 
Скопје, евидентирано во Поседовен лист бр. 38, за 
вкупна купопродажба цена од 10.200,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето  на огласот во �Службен весник на РМ� , пис-
мено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство на купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Весна Стојчева, ул. �Иван Козаров� бр. 14, 
општина Кисела Вода, Скопје.                              (10685) 

__________ 
 
Сопственикот Јакупи Зулфи од Скопје, с. Моране, 

својата недвижност-пасиште 5 класа, со површина 1150 
м2 во м. в. �Св. Петка�, на К.П. бр. 1567, КО Морани, 
Поседовен лист бр. 340, го продава за 120,00 за 1м2. 
Се повикуваат сопствениците на граничните парце-

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

до нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир, Скопје, 
ул. �2 Македонски Бригади� бр. 54.                      (10687) 

      Се продава земјоделско земјиште-нива која лежи на 
К.П. бр. 1247, план 4, скица 9, во КО Г. Лисиче, во м. в. 
�Огради�, сопственост на Борис Градовчански, со жи-
веалиште во Скопје, ул. �Ѓорѓи Капчев� бр.1/16, заве-
дено во Поседовен лист бр. 74, со површина од 1885 
м2, класа 2, заведено во Поседовен лист бр. 74. 
      Се повикуваат соседите чии земјишта граничат со 
земјиштето што се разменуваат, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во �Службен весник 
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 Билјана Пецовска, бул. �Кузман Јосифов-
ски-Питу� б.б., локал 1 и 2 мезанин во општина Кисела 
Вода, Скопје, телефон: 400-949, 400-950, 400-951.   

            (10698)                           
__________ 

 
Се продава недвижен имот и тоа: нива 5-та класа, 

со вкупна површина од 10.850 м2, што се наоѓа на К.П. 
бр.  308/1, м. в. �Бучељ�, КО Глуво-Бразда, сопственост 
на Живковски Драшко, Живков Александар и Живков-
ски Власто од Скопје.   
Се повикуваат сопствениците на парцелите што 

граничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во �Службен весник 
на РМ�, доколку се заинтересирани да ја купат горе 
опишаната недвижност, писмено да се изјаснат за при-
фаќање на понудата. 
Доколку не се јават во наведениот рок, истите го 

губат правото на првенствено купување на предметна-
та недвижност. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

во нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџов-
ска од Скопје, на ул. �Иван Козаров� бр. 24. лок. 23 
(ДТЦ �Стара Рампа�).                                             (10731) 

__________ 
 

Се врши продажба на земјоделско земјиште, постро-
ено во Скопје на КО Инџиково, на КП 709/1, Скопско 
Поле, ов. градина 3 класа, во вкупна површина од 4562 
м2, за цена од 300,00 денари за метар квадратен, сопстве-
ност на Илчов Благој. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на Република 
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето 
на понудата. Во спротивно, го губат правото на првен-
ство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. �Антон 
Попов� бр. 77б.                                                        (10754) 

___________ 
 
Се продава идеален дел со површина од 1825 м2 од 

земјоделско земјиште нива во м.в. �Бабин дол� лоцира-
на на КП. бр. 745 со вкупна површина од 10566 м2 за 
КО Љубаништа сосопственост на Сотироски Љубица, 
Владо, Киро и Драгица за продажна цена од 80,00 де-
нари по м2. 
Се повикуваат сосопствениците и соседите чие зем-

јиште граничи со земјиштето што се продава писмено 
да се изјаснат дали се заинтересирани за прифаќање на 
понудата во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
во "Службен весник на Република Македонија". Во 
спротивно, го губат правото на првенство.  
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Момана Ивановска од Охрид, ул. �Маке-
донски Просветители� - 8 (мезанин).                (10976) 
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Се продава недвижен имот - земјоделско земиште 

нива кл. 2 на КП 874 на м.в. �Завој� за КО Драгош, за-
пишана во ПЛ. бр. 316 за КО Драгош во површина од 
2967 м2, сопственост на Чикаровска Љуба од Битола, 
ул. �А. Трпчевски� бр. 29, преку полномошник Веља-
новски Сребре од Битола, ул. �Цане Бујуковски� бр. 38, 
за вкупна купопродажна цена од 50.000 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето во "Службен весник на Република Македо-
нија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понуда-
та. Во спротивно, го губат правото на првенство.  
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до полномошникот на продавачот Вељановски Сребре 
од Битола, ул. �Цане Бујуковски� бр. 38.             (10977) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 304, 

план 5, скица 34, класа 1, во м.в. �Турски гробишта�, 
во површина од 1.759 м2, во КО Раброво, во сопстве-
ност на Тренчевска Зуица од Раброво, евидентирано во 
Имотен лист бр. 548 издаден од ДЗГ - Одделение за 
премер и катастар Валандово, за вкупна цена од 
18.000,00 денари.  
Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопс-

твеници и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на Република 
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првен-
ство.  
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Соња Стојчева, ул. �Маршал Тито� бб., Ва-
ландово.                                                                   (10978) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на КП 

бр. 892/1, пл. 006, ск. 001, в.м. �Лаки преку Црна�, кла-
са 1 со површина од 6255 м2 и нива на КП бр. 892/2, пл. 
006, ск. 001, в.м. �Лаки преку Црна�, кл. 1, со површи-
на од 1713 м2, за цена од 70.000,00 денари заведено на 
Имотен лист бр. 154 за КО Шивец во сопственост на 
Добре Ставров од Кавадарци, ул. �Виешница� бр. 13. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско зем-

јиште право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои гра-
ничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на 
ул. �7-ми Септември� бр. 41. Во спротивно, ќе се смета 
дека не се заинтересирани за купување.               (10980) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на КП 

бр. 11, пл. 16, в.м. �Плаштово�, класа 5 со површина од 
8700 м2, за цена од 40.000,00 денари заведено на Посе-
довен лист бр. 194 за КО Крњево сопственост на Благо-
ја Митров од Кавадарци, ул. �Бабуна� бр. 8. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско зем-

јиште право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои гра-
ничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на 
ул. �7-ми Септември� бр. 41. Во спротивно, ќе се смета 
дека не се заинтересирани за купување.               (10981) 

Се продава земјоделско земјиште, катастарска кул-
тура нива на КП бр. 766/1 во м.в. �Бара� класа 4, во по-
вршина од 10087 м2, заведена во Поседовен лист бр. 6 
за КО Ропотово, за цена од 150.000,00 денари, сопстве-
ност на Стојкоски Томислав, од с. Ропотово, Прилеп. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите кои граничат со погоре наведена-
та парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенство.  
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. �Сотка 
Ѓорѓиоски� бб.                                                        (10982) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште - ливада на КП. 

894, план 9, скица 17, м.в. �Чаирот�, класа 4 со повр-
шина од 2810 м2, во КО Моин, сопственост на Новаков 
Саво од Моин за цена од 4.000,00 ДЕМ во денарска 
противвредност. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето  на огласот во "Службен весник на Република 
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето 
на понудата. Во спротивно, го губат правото на првен-
ство.  
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Нада Прочкова, ул. �Скопска� бр. 6 во Гев-
гелија.                                                                       (10983) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/2 (една 

идеална половина) од нива на КП бр. 2602/2, план 7, 
скица 35, класа 2, во м.в. �Лелјак�, во површина од 
8.970 м2, во КО Валандово во сопственост на Мило-
шевски П. Јован од Валандово, евидентирано во Посе-
довен лист бр. 1504 издаден од ДЗГ - Одделение за 
премер и катастар Валандово, за вкупна цена од 
20.000,00 денари. 
Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопс-

твеници и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на Република 
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првен-
ство.  
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Соња Стојчева, ул. �Маршал Тито� бб., Ва-
ландово.                                                                   (11028) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште сопственост на 

Стојчески Љупчо од Прилеп, ул. �Д. Гагале� бр. 3, за-
ведено во Имотен лист бр. 349 за КО Беровци, парцела 
бр. 132 викано место �Долно Садово� нива класа 3, по-
вршина 2002 метри квадратни, од која во сопственост 
1/2, купопродажната цена изнесува 25.000 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на Република 
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првен-
ство.  
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Боге Димески од Прилеп, ул. �Кузман Јоси-
фоски� бр. 8, Прилеп.                                             (11029) 
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Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 

општина Курија, парцела бр. 287/1 во место викано 
�Над Село� нива со површина од 12973 м2 во Катастар-
ска општина Курија. Сопственост на Трајков Киро од 
Скопје, ул. �Јани Лукроски� бр. 14. Цена на продажба 
120.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на Република 
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првен-
ство.  
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Маршал Ти-
то� бр. 138.                                                               (11030) 

___________ 
 
Се продава 4/5 земјоделско земјиште-нива на КП. 

36/45, м.в. �Село�, класа 5 со површина од 1500 м2, во 
КО Серменин, сосопственост на Марков Ѓорѓе и Зекиќ 
Миле од Гевгелија за цена од 10.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, пис-
мено да се изјаснат 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, во Гев-
гелија.                                                                       (11216) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот-нива на КП бр. 395/4, 

скица 10, план 03, на место викано �Црквиште�, култу-
ра - нива, класа 03, со вкупна површина од 680 м2 во 
КО - Волково, Скопје, по цена од 130.000,00 денари. 
Се повикуваат соседите кои се граничат со овој 

недвижен имот, доколку се заинтересирани за купопро-
дажба да направат контакт со продавачот Стојан Ѓор-
ѓиевски од село Волково, тел. 355-630.                (11059) 

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

37, план 4, скица 4, на м.в. �Подкрај�, нива 6 класа, со 
површина од 738 м2, заведена во П.Л. бр. 876 во К.О. 
Горно Соње, сопственост на Николов Предраг од 
Скопје, за цена од 500,00 денари за м2. 
Се повикуваат сопствениците, сосопствениците и 

соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што 
се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во �Службен весник на Република Македо-
нија�, писмено да се изјаснат за прифаќање на понуда-
та. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Милена Карталова бул. �Јане Сандански� 
бр. 70, Скопје (ТЦ Бисер).                                      (11057) 
_______________________________________________ 

 
М А Л И   О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважни следниве документи: 
Пасош бр. 1005009 издаден од УВР-Скопје на име  
Хаљит Љамалари, ул. "Јајце" бр. 118, Скопје.     (10743) 
Пасош бр. 1376393/00 издаден од УВР-Скопје на име 
Трајаноф Жифко, с. Пустец, Скопје.                    (11440) 
Пасош бр. 1341698 на име Предраг Петровиќ, ул. "К. 
Р. Дрнц" бр. 31, Тетово.                                          (11390) 
Пасош бр. 1020056/97 издаден од УВР-Скопје на име  
Коцев Кристијан, ул. "Даутица" бр. 15, Скопје.  (10819) 
Пасош бр.1649989/02 издаден од УВР-Скопје на име  
Пампуров Денис, ул. "Солунска" бр. 12, Велес.  (10829) 

Пасош бр. 1379568 издаден од УВР-Скопје на име 
Арсовски Владимир, ул. "Ѓ. Ѓаковиќ" бр. 39/2, Скопје. 

                                                                    (10841) 
Пасош бр. 0029916 на име Јовчев Ј. Лазар, ул. "Д. Ус-
тамитов" бр. 15, с. Пирава, Валандово.        (10860) 
Пасош бр. 1005962 на име Емини Нефизаилка, При-
леп.                                                                    (10861) 
Пасош бр. 1436123 на име Рибарски Петре, ул. "Кру-
шевска Република" бр. 15, Штип.                       (10862) 
Пасош бр.1393363 на име Рунтева Христина, ул. 

"Крушевска Република" бр. 15, Штип.        (10863) 
Пасош бр. 129123/93 издаден од УВР-Скопје на име  
Димитар Бојаџиев, ул. "Лермонтова" бр.3,Скопје.11009 
Пасош бр. 1385206 на име Лидија Илиева, ул. "Раде 
Кратовче" бр. 6, Виница.                                        (10545) 
Пасош бр. 1462518 на име Исак Бајрами, с. Порој, Те-
тово.                                                                           (9990) 
Пасош бр. 1479242 на име Иванова Гордана, ул. 

"Љупчо Фантов" бр. 123, Кочани.                         (10366) 
Пасош бр. 1479241 на име Иванова Даниела, ул.  

"Љупчо Фантов" бр. 123, Кочани.                         (10368)  
Пасош бр. 324611/94 издаден од УВР-Скопје. на име  
Пачоски Јован, ул. "Бистра" бр. 17, Скопје.        (11003) 
Пасош бр. 1285285/99 издаден од УВР-Тетово на име  
Деари Аљи, с. М. Речица, Тетово.                       (11032) 
Пасош бр. 310540/94 издаден од УВР-Тетово на име  
Халити Зулфи, с. Доброште, Тетово.        (11055) 
Пасош бр. 462438 издаден од УВР-Гостивар на име  
Ибраими Џелал, ул. "М.Ч. Филиповски" бр. 24, Гости-
вар.                                                                    (11087) 
Пасош бр. 1038644/97 издаден од УВР-Скопје. на име 
Марковски Жарко, ул. "П. Неделковски" бр. 46, Скопје.
                                                                    (11094) 
Пасош бр. 1365503 на име Јончески Ацо, Крушево. 
                                                                    (11139) 
Пасош бр. 1240962 на име Михајлов Василчо, ул. "Х. 
Карпош" бр. 41/16, Штип.                                      (11142) 
Пасош бр. 1373094/00 издаден од УВР-Скопје. на име  
Бошков Зоран, ул. "И. Р. Лола" бр. 4/1, Скопје.  (11200) 
Пасош бр. 404103 на име Муамет Мурати, ул. "Илин-
денска" блок 77-Д/35, Тетово.                               (11231) 
Пасош бр. 1401899 на име Газменд Мурати, ул. "Ил-
инденска" блок 77-Д/35, Тетово.                           (11232) 
Пасош бр. 1695086 на име Јовановски Кољо, с. Кук-
лиш бр. 24, Струмица.                                            (11144) 
Пасош бр. 474793/94 на име Темелковски Димче, нас. 
Црквиште бр. 11/25, Ресен.                                      (6317) 
Пасош бр. 152097/93 издаден од УВР-Скопје на име  
Абдулах Абдулах, ул. "Дримкол" бр. 44, Скопје.(11224) 
Пасош бр. 1401898 издаден од УВР-Тетово на име  
Мурати Бурим, ул. "Б. Тоска" бр. 7/31, Тетово.   (11226) 
Пасош бр. 1661874/01 издаден од УВР-Скопје на име  
Маринковиќ Воислав, ул. "Б. Бојаџиски" бр. 23, Скопје.
                                                                    (11234) 
Пасош бр. 421321/94 издаден од УВР-Куманово на  
име Николиќ Ружа, ул. "Т. Мендол" бр. 86, Куманово. 

                                                                    (11236) 
Пасош бр. 1257611 издаден од УВР-Скопје на име  
Бедри Неиевски, ул. "Кримска" бр. 42, Скопје.   (11241) 
Пасош бр. 1538578/01 издаден од УВР-Скопје на име  
Пеева Марија, ул. "Банско 1" бр. 3-а, Скопје.      (11255) 
Пасош бр. 1563317/01 на име Ковачески Кристијан,  
Струга.                                                                    (11293) 
Пасош бр. 1702843/02 издаден од УВР-Тетово на име  
Асани Исмаил, ул. "Љ. Б. Пиш " бр. 19, Тетово. (11296) 
Пасош бр. 1338881 на име Мехмеди Кујтим, ул. 

"ЈНА" бр. 57, Струга.                                      (11297) 
Пасош бр. 784165 на име Амети Фети, ул. "ЈНА" бр.  

57, Струга.                                                     (11298) 
Пасош бр. 1184100/99 издаден од УВР-Скопје на име  
Димитријевиќ Татјана, ул. "Д. Чуповски" бр. 80/2-3,  
Скопје.                                                                    (11301) 
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Пасош бр. 1355617/00 издаден од УВР-Скопје на име  
Розина Вузај, ул. "М. Х. Јасмин" бр.48/5-3,Скопје. 

       (11305) 
Пасош бр. 1095118 издаден од УВР-Скопје на име  
Илиевска Вера, ул."Мечкин Камен" бр. 3,Скопје.  

       (11309) 
Пасош бр. 308389 на име Садики Енвер, с. Требош,  
Тетово.                                                                     (30530) 
Пасош бр. 1429758 на име Сејдии Адријан, с. Копа-
чин Дол, Тетово.                                                       (6493) 
Пасош бр. 0467984 на име Миленков Димче, ул. "На-
да Михајлова" бр. 24, Пробиштип.                       (11291) 
Пасош бр. 682644 на име Бучкоски Николче, Скопје  
објавен во Службен весник на РМ во бр. 25 од 16.04.-
2002 се сторнира.                                                     (11339) 
Пасош бр. 1691891/02 издаден од УВР-Скопје на име  
Цветкова Билјана, ул."Достоевски" бр.15,Скопје. 

       (11340) 
Пасош бр. 476841/94 издаден од УВР-Скопје на име  
Цветков Александар, ул. "Достоевски" бр. 15, Скопје. 

                                                                    (11341) 
Пасош бр. 1157801 издаден од УВР-Скопје на име 
Оливера Стеваноска, ул. "Ј. Гагарин" бр. 6/5, Скопје. 

                                                                    (11342) 
Пасош бр. 1462988 издаден од УВР-Тетово на име  
Јашари Африм, ул."Ј. Сандански" бр. 63/15, Тетово. 

                                                                    (11377) 
Пасош бр. 1273057 издаден од УВР-Скопје на име  
Јовчев Гого, бул. "В. С. Бато" бр. 91/5, Скопје.   (11380) 
Пасош бр. 029917 на име Чобанов Ефтим, Валандово.

                                                                    (11383) 
Пасош бр. 859844 на име Сулејманов Веби, Битола. 
                                                                    (11387) 
Пасош бр. 1258300 на име Шемшедин Аљили, с. Бе-
ловиште, Гостивар.                                      (11389) 
Пасош бр. 840405/96 издаден од УВР-Скопје на име  
Реџепи Решат, ул. "126" бр. 69, Скопје.        (11391) 
Пасош бр. 307161/94 на име Панчевски Анѓелко, ул.  

"29 Ноември" бр. 66, Тетово.                       (11392) 
Во огласот објавен во Службен весник на РМ бр. 19 
од 14.03.2002 година наместо пасош бр. 1360581 треба 
да стои: Пасош бр. 1576292/01 на име Пејковски Јови-
ца , ул. "Т. Караџа" бр. 7/1-12, Скопје.                 (11396) 
Пасош бр. 1548431 издаден од УВР-Скопје на име 
Маневски Бојан, ул. "Гиго Михајловски" бр. 9, Скопје. 

                                                                               (11509) 
Пасош бр. 1504141/02 издаден од УВР-Куманово на  
име Демири Бесник, с. Липково, Куманово.       (11437) 
Пасош бр. 1661463/01 издаден од УВР-Скопје на име  
Арбен Нишов, с. Грчец, Скопје.                      (11438) 
Пасош бр. 1454005 издаден од УВР-Скопје на име  
Фетахи Филизе, с. Грчец, Скопје.                      (11442) 
Пасош бр. 1516077 издаден од УВР-Скопје на име  
Илаз Зендули, с. Кондово, Скопје.                      (11443) 
Пасош бр. 1664904 издаден од УВР-Скопје на име  
Газмен Нуиши, с. Грчец, Скопје.                      (11451) 
Пасош бр. 0681648 издаден од УВР-Скопје на име  
Павловски Зоран, ул. "В. Наумчевски" бр. 1, Новосел-
ски Пат, Скопје.                                                     (11471) 
Пасош бр. 1703863/02 издаден од УВР-Скопје на име  
Танески Стојан, с. Фалише, Тетово.        (11494) 
Пасош бр. 1136181 на име Нуредини Изет Бљерим,  
ул. "Цветан Димов" бр. 3, Тетово.                       (11512) 
Пасош бр. 368306 на име Алили Арслан, с. Колари, 
Кичево.                                                                    (11524) 
Пасош бр. 1440936/00 издаден од УВР-Куманово на  
име Ејупи Нафи, с. Матејче, Куманово.        (11530) 
Пасош бр. 1322826 издаден од УВР-Скопје на име  
Африм Саљи, с. Арачиново, Скопје.        (11532) 
Пасош бр. 351917/94 издаден од УВР-Скопје на име  
Николовски Станимир, ул. "Радишанска 33" бр. 15, 
Скопје.                                                                    (11533) 

Пасош бр. 829997 на име Хасану Коста, ул."Коча Ми-
ленку" бр. 42, Крушево.                                         (11395) 
Пасош бр. 1085812 на име Хасану Катерина, ул. "Ко-
чо Миленку" бр. 42, Крушево.                               (11544) 
Пасош бр. 1235799/99 на име Цветановска Даниела, 
ул. "Козле" бр. 110-А, Скопје.                               (11549) 
Чекови од тековна сметка бр. 6503492 од бр. 719256  
до бр. 719271 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Тасева Марија, Скопје.        (10723) 
Чекови од тековна сметка со бр. 8001271986 и бр.  

8001271995 на име Стојанка Велкова, Штип.      (10826) 
Чекови од тековна сметка бр. 1739/76 од бр. 000005-

1589 до бр. 0000051594 издадени од Стопанска банка  
АД Скопје Филијала Струга на име Стојанова Дивна,  
ул. "Пролетерски Бригади" бб, Струга.         (10885) 
Чекови од тековна сметка бр. 5253-29 од бр.  800059-

0565 до бр. 8000590567 на име Спасов Ананија, бул.  
"ЈНА" бр. 28-18, Штип.                                      (10902) 
Чекови од тековна сметка бр. 04523290 од бр. 00010-

05663988 до бр. 0001005663992, од бр. 0001005665183 
до бр. 0001005665187 и од бр. 0015000006969 до бр. 
001500-0006973 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Дамјановска Мирјана, Скопје.      (11229) 
Чекови од тековна сметка бр. 479141 од бр. 620721 до 
бр. 620730 издадени од Комерцијална банка на име 
Бунтеска Виолета, Скопје.                                      (11332) 
Чекови од тековна сметка бр. 11497942 од бр. 185062  
до бр.185068 бр. 3117603 бр. 75256 и бр. 185060 
издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Елзесер Стефка, Скопје.                                      (11461) 
Чекови од тековна сметка бр. 8739983 со бр. 649134,  

649135 и бр. 649136 издадени од Комерцијална банка  
АД Скопје на име Горан Аврамовски, Скопје.    (11475) 
Чековна картичка бр. 13831110 и чековите од бр. 501-

1244 до 5011247 издадени од Комерцијална банка АД  
Скопје на име Трајковски Борис, Скопје.        (11531) 
Работна книшка на име Иванка Чауле Зафировска,  
Скопје.                                                                    (10717) 
Работна книшка на име Беадин Јусуфи, с. Арачиново, 
Скопје.                                                                    (10725) 
Работна книшка на име Поповска Добринка, Скопје.

                                                                    (10730) 
Работна книшка на име Венко Глигоров, Скопје обја-
вена во Службен весник на РМ бр. 4 од 25.01.2002 се 
сторнира.                                                     (10740) 
Работна книшка на име Јовановска Ружа, Битола. 
                                                                    (10784) 
Работна книшка на име Стојановска Снежана, Битола.

                                                                    (10786) 
Работна книшка на име Тасевска Весна,Битола. 

       (10793) 
Работна книшка на име Марковска Розита, Битола. 
                                                                    (10796) 
Работна книшка на име Спасеновски Миле, Битола. 
                                                                    (10802) 
Работна книшка на име Спирковска Тодорка, Битола.

                                                                    (10806) 
Работна книшка на име Аврамовска Десанка, Битола.

                                                                    (10809) 
Работна книшка на име Ѓореска Даница, Битола. 
                                                                    (10811) 
Работна книшка на име Илиеска Ленка,Битола. 

       (10813) 
Работна книшка на име Алтипармаковски Младен,  
Битола.                                                                    (10814) 
Работна книшка на име Фератоски Усеин, с. Деб-
реште, Прилеп.                                                     (10830) 
Работна книшка на име Којовеци Агрон, Струга. 
                                                                    (10839) 
Работна книшка на име Касами Гани, Тетово. (10846) 
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Работна книшка на име Трго Сенат, Струга.    (10872) 
Работна книшка на име Скендероски Бајрам, Скопје.

                                                                    (11011) 
Работна книшка на име Димовски Ратко, Скопје. 
                                                                    (11031) 
Работна книшка на име Мамер Ќамили, с. Сарај, Ско-
пје.                                                                    (11074) 
Работна книшка на име Маја Фузевска,Скопје.  (11076) 
Работна книшка на име Бакулески Гоце, с. Пештани, 
Охрид.                                                                (11092) 
Работна книшка на име Димитровски Јордан, Охрид. 
                                                                    (11093) 
Работна книшка на име Лековиќ Абит,Скопје.(11100) 
Работна книшка на име Илиев Здравко,Виница. 

       (11105) 
Работна книшка на име Ибраимова Мерал, Кочани. 
                                                                    (11106) 
Работна книшка на име Спасевски Сашо, ул. "Р. Го-
нева" бр. 6, Св. Николе.                                      (11107) 
Работна книшка на име Куновски Никола, Скопје. 
             (11117) 
Работна книшка на име Хасим Бислими,Тетово. 

       (11119) 
Работна книшка на име Неим Ислами, Тетово.(11120) 
Работна книшка на име Чортаноски Сашо, нас. Точи-
ла бр. 1А2/32, Прилеп.                                      (11185) 
Работна книшка на име Оливера Јакимовска,  Скопје.

                                                                    (11230) 
Работна книшка на име Адем Синани, Скопје.(11233) 
Работна книшка на име Менкиноски Ранко, Охрид. 
                                                                    (11251) 
Работна книшка на име Зоран Новевски, Битола. 
                                                                    (11253) 
Работна книшка на име Тасева Билјана, ул. "К. Ох-
ридски" бр. 1, Крива Паланка.                      (11256) 
Работна книшка на име Тодосиева Татјана, ул. "Р.  
Кратовче" бр. 124, Кочани.                       (11264) 
Работна книшка на име Паунова Невенка, Проби-
штип.                                                                    (11266) 
Работна книшка на име Здравеска Татјана, Прилеп. 
                                                                    (11276) 
Работна книшка на име Азизи Гзим, Струга.    (11282) 
Работна книшка на име Танаскоски Сашо,  Кичево. 
                                                                    (11284) 
Работна книшка на име Радевски Ване, Демир Хисар.

                                                                    (11303) 
Работна книшка на име Цила Мемеди, с. Слупчане,  
Куманово.                                                     (11304)  
Работна книшка на име Аднан Алија, Скопје.  (11306) 
Работна книшка на име Славица Станковска, Велес. 
                                                                    (11307) 
Работна книшка на име Стергиовски Ѓорѓи, Скопје. 
                                                                    (11308) 
Работна книшка на име Петковска Марина, с. Варди-
но, Демир Хисар.                                                (11343) 
Работна книшка на име Војо Маџовски, Крива Палан-
ка.                                                                    (11344) 
Работна книшка на име Стојановски Бобан, Крива  
Паланка.                                                     (11345) 
Работна книшка на име Фати Зендели, с. Отља, Ку-
маново.                                                                    (11346) 
Работна книшка на име Џемаили Ибрахим, Кумано-
во.                                                                    (11347) 
Работна книшка на име Данка Ристова, Радовиш. 
                                                                    (11353) 
Работна книшка бр. 13751 на име Петкоски Љубо-
мир, ул. "И. Л. Рибар" бр. 110/19, Ресен.        (11373) 
Работна книшка на име Делче Јовановски, Гостивар. 
                                                                    (11374) 

Работна книшка на име Жарко Момироски, ул. "Пи-
ринска" бр. 10, Прилеп.                                      (11378) 
Работна книшка на име Јосески Влатко, Демир Хи-
сар.                                                                    (11379) 
Работна книшка на име Атанасовски  Ацо, Скопје. 
                                                                    (11397) 
Работна книшка на име Стефановски Виктор, Скопје.

                                                                    (11421) 
Работна книшка на име Вренез  Исак, Скопје. (11432) 
Работна книшка на име Туша Бајрам, Скопје.  (11447) 
Работна книшка на име Дудиш Кезиба, Скопје. (11450) 
Работна книшка на име Салиевски Ѓунер, Битола. 
                                                                    (11457) 
Работна книшка на име Смилевска Сузана, с. Новаци, 
Битола.                                                                  (11458) 
Работна книшка на име Симовска Мирјана, Скопје. 
                                                                    (11495) 
Работна книшка на име Наџие Дестанова, Неготино. 
                                                                    (11499) 
Работна книшка на име Зоран Јакимов, с. Мамутчево, 
Велес.                                                             (11500) 
Работна книшка на име Момироски Методија, ул.  

"Самоилова" бр. 26, Прилеп.                       (11508) 
Работна книшка на име Игески Џорџија, ул. "Марксо-
ва" бр. 202, Прилеп.                                      (11510) 
Работна книшка на име Кочоски Валентин, ул. "Беог-
радска" бр. 131, Прилеп.                                (11511) 
Работна книшка на име Салиу Нафи, Струга.  (11517) 
Работна книшка на име Џевити Ферит, Тетово. (11518) 
Работна книшка на име Мислими Латиф, Тетово. 
                                                                    (11519) 
Работна книшка на име Истрефи Нуни, Струга.(11523) 
Воена книшка на име Таири Ерол, Скопје.       (10712) 
Воена книшка на име Слободан Мицковски, Скопје. 
                                                                    (10718) 
Воена книшка на име Трајковски Трипун, Скопје. 
                                                                    (10735) 
Воена книшка на име Симоноски Пеце, с. Славеј, 
Прилеп.                                                                    (10832) 
Воена книшка на име Горјанчо Солтировски, Проби-
штип.                                                                    (10834) 
Воена книшка на име Стаменов Винко,Скопје.(11058) 
Воена книшка на име Далибор Насковски, ул. "Боро  
Прцан" бр. 43-1-3, Куманово.                       (11095) 
Воена книшка на име Тони Велковски, с. Пчиња,  Ку-
маново.                                                                (11096) 
Воена книшка на име Никола Граматов, ул. "Белг-
радска" бр. 55, Велес.                                      (11112) 
Воена книшка на име Михајло Стошиќ, Скопје.  

       (11238) 
Воена книшка на име Давчев Стојан, ул. "Б. Ѓорев"  
бр. 137, Велес.                                                     (11271) 
Воена книшка на име Сезгин Мустафовски, Радовиш.

                                                                    (11352) 
Воена книшка на име Тахир Нухи, Скопје.       (11398) 
Воена книшка на име Петковски Далибор, Скопје. 
                                                                    (11431) 
Воена книшка на име Јенузи Раим, Скопје.      (11452) 
Воена книшка на име Амет Муртези, ул. "Ужичка"  
бр. 8, Куманово.                                                     (11493) 
Воена книшка на име Вукос Јанески, Тетово.  (11522) 
Свидетелство на име Асани Џеват, Куманово. (10783) 
Свидетелство од 5-то одделение издадено од ОУ "11 
Октомври"-Куманово на име Душмановиќ Андреја,  
Куманово.                                                     (10822) 
Свидетелство на име Ана Дедова, Кочани.       (10823) 
Свидетелства за 5 и 6-то одделение на име Насуфо-
виќ Есмедин, Прилеп.                                      (10831) 
Свидетелство на име Валмир Мехмеди,Струга. (10838) 
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Свидетелство за 8-мо одделение на име Јашари Иба-
дет, Тетово.                                                     (10840) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Синани Буку-
рије, Тетово.                                                     (10842) 
Свидетелство од 8-мо одделение на име Велија Фу-
ран, Тетово.                                                     (10843) 
Свидетелство од 8-мо одделение на име Касами Бе-
сим, Тетово.                                                     (10844) 
Свидетелство од 8 одделение на име Сељими Ѓиљбе-
дан, Тетово.                                                     (10845) 
Свидетелство од 8-мо одделение на име Ирфан Реџе-
пи, Куманово.                                                     (11084) 
Свидетелство од 8-мо одделение на име Вејселовиќ  
Аниса, Прилеп.                                                     (11089) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Зоран Бори-
сов, Берово.                                                     (11099) 
Свидетелство на име Христовска Емилија, Виница. 
                                                                    (11101) 
Свидетелство за 1-ва година на име Здравеска Ива-
на, Тетово.                                                     (11104) 
Свидетелство на име Имеровска Цезибан, Велес. 
                                                                    (11109) 
Свидетелство за 6 одделение на име Адемоски Сер-
кан, с. Црнилиште, Прилеп.                      (11113) 
Свидетелство за 5-то одделение на име Јанкулоски 
Игор, Мак. Брод.                                                 (11118) 
Свидетелство на име Кадише Беџети, Тетово. (11130) 
Свидетелство на име Рустеми Реџеп, Тетово.  (11131) 
Свидетелство за 2-ра година издадено од Економско  
училиште-Прилеп на име Бардакоски Менде, Прилеп. 

                                                                    (11180) 
Свидетелство и диплома на име Илиевски Драган,  
ул. "Д. Драганов" бр. 36, Куманово.        (11205) 
Свидетелства за 1, 2 и 3 година и диплома издадени  
од Ц.Р.О. "Св. Наум Охридски" Скопје на име  Димов-
ски Зоран, Велес.                                                (11235) 
Свидетелство на име Хасан Алији, с. Матејче, Кума-
ново.                                                                    (11249) 
Свидетелства за 1 и 2-ра година издадени од "Наце  
Буѓони" на име Севдаил Јашари, Куманово.       (11252) 
Свидетелство на име Цветковски Драган, Куманово. 
                                                                    (11254) 
Свидетелство за 8 одделение на име Муазизе Муста-
фа, Куманово.                                                     (11257) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Демири Се-
летин, Куманово.                                                (11258) 
Свидетелство од 8-мо одделение на име Сами  Рама-
дани, с. Ваксинце, Куманово.                       (11259) 
Свидетелство од 8-мо одделение на име Зенели  Саб-
ри, Куманово.                                                     (11260) 
Свидетелство од 8 одделение на име Шаќири Муха-
бере, с. Матејче, Куманово.                       (11261) 
Свидетелства од 1, 2 и 3-та година на име Снежана  
Таневска, ул. "Есперанто" бр. 16, Куманово.       (11262) 
Свидетелство од 8-мо одделение на име Амитова Ај-
сера, Делчево.                                                     (11263) 
Свидетелство од 5-то одделение на име Јосева Вио-
лета, Св. Николе.                                                (11265) 
Свидетелство од 8-мо одделение на име Џелилоски  
Наим, Прилеп.                                                     (11275) 
Свидетелство од 8-мо одделение на име Леши Иќмет, 
Струга.                                                                (11283) 
Свидетелство на име Фејзули Ѓилимсере, Тетово. 
                                                                    (11285) 
Свидетелство од 8-мо одделение на име Беќири Иб-
раими, Тетово.                                                     (11286) 
Свидетелство од 8-мо одделение на име Асипи Ме-
сут, Тетово.                                                     (11287) 
Свидетелство од 8-мо одделение на име Хасије Бери-
ја, с. Г. Речица, Тетово.                                      (11288) 

Свидетелство на име Гзиме Омери, Тетово.     (11289) 
Свидетелство на име Миран Камбери, Тетово.(11290) 
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4-та година и сведителство 
за положен завршен испит издадени од ЕУЦ "Васил 
Антевски-Дрен" на име Мила Младенова,Скопје. 

       (11439) 
Свидетелства за 1 и 2 година издадени од ДМУ "8-ми   
Септември" Скопје на име Велковски Дарко, Скопје. 

                                                                    (11336) 
Свидетелство на име Ибраими Лумније, Куманово. 
                                                                    (11348) 
Свидетелство од 5-то одделение на име Емини Зание, 
с. Житоше, Прилеп.                                      (11364) 
Свидетелство од 4-то одделение на име Синаноска  
Мерита, с. Пешталево, Прилеп.                       (11365) 
Свидетелство од 8-мо одделение на име Мемедоски  
Нусрет, с. Лажани, Прилеп.                       (11366) 
Свидетелство за основно образование на име Рамадан 
Шерифоски, с. Лабуништа, Струга.                (11367) 
Свидетелство за основно образование на име Ќази 
моски Демир, с. Лабуништа, Струга.        (11368) 
Свидетелство за основно образование на име Лима-
носка Енисер, с. Лабуништа, Струга.        (11369) 
Свидетелство за основно образование на име Садико-
ска Енисер, с. Лабуништа, Струга.                (11370) 
Свидетелство на име Сефиданоски Ислам, с. Лабуни-
шта, Струга.                                                     (11371) 
Свидетелство на име Боро Ристески, с. Куратица,  Ст-
руга.                                                                    (11372) 
Свидетелство и диплома за средно образование на 
име Спасевска Бети, ул. "Рударска" бр.7,Делчево. 

       (11375) 
Свидетелство од 7-мо одделение на име Васфије Ид-
ризи, с. Беловиште, Гостивар.                       (11382) 
Свидетелство за завршено средно образование изда-
дено од ТУЦ "Цветан Димов" Скопје на име Сашко  
Јовчевски, Скопје.                                      (11393) 
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4-та година издадени од тр-
говското училиште "Цветан Димов"-Скопје на име  То-
мов Горан, Скопје.                                      (11400) 
Свидетелства од 1 до 8 одделение издадени од ОУ 

"Иван Горан Ковачич" на име Томов Горан, Скопје. 
                                                                    (11402) 
Свидетелство од 8-мо одделение на име Ангелески  
Горанчо, Прилеп.                                                (11456) 
Свидетелство на име Мемишоска Ардијана, Струга. 
                                                                    (11459) 
Свидетелство на име Мустафоски Минур, Струга. 
                                                                    (11460) 
Свидетелство на име Мемишоски Сабрија, Струга. 
                                                                    (11462) 
Свидетелство на име Бајрамоски Алија,Струга. (11463) 
Свидетелство на име Ќазимоски Арџан,Струга.(11464) 
Свидетелство на име Муртезоски Авмед, Струга. 
                                                                    (11465) 
Свидетелство на име Сефиданоска Анеса, Струга. 
                                                                    (11466) 
Свидетелство на име Трго Сенат, Струга.        (11467) 
Свидетелство на име Бајрамоски Ермон, Струга. 
                                                                    (11468) 
Свидетелство на име Катланоски Исмаил, Струга. 
                                                                    (11469) 
Свидетелство на име Далипоска Лелја, Струга. (11470) 
Свидетелство на име Реџепоски Амир, Струга. (11472) 
Свидетелство на име Челоски Рамадан, Струга.(11473) 
Свидетелство на име Мустафоски Зулфер, Струга. 
             (11474) 
Свидетелство на име Сулоски Агрун, Струга. (11476) 
Свидетелство на име Исламоски Минур, Струга. 

      (11478) 
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Свидетелство на име Горенска Џеља, Струга.  (11479) 
Свидетелство на име Кариманоски Агим, Струга. 
                                                                    (11481) 
Свидетелство на име Шерифоски Веладин, Струга. 
                                                                    (11482) 
Свидетелство на име Ќазимоски Харун, Струга. 

      (11483) 
Свидетелство на име Веселоски Фарук, Струга. 

                      (11485) 
Свидетелство на име Алиески Аџија, Струга.  (11486) 
Свидетелство на име Салкоски Кујтим, Струга. 

      (11487) 
Свидетелство од 8-мо одделение издадено од ОУ "Б.  
Шабани"-Куманово на име Шаќири Азем, ул. "Трст"  
бр. 26, Куманово.                                        (11488) 
Свидетелство на име Ибраими Фатмир, Куманово. 
                                                                    (11489) 
Свидетелство на име Менсуре Фејзулаи, с. Опае, Ку-
маново.                                                                    (11491) 
Свидетелство на име Кумрије Есати, ул."31" бр. 6,   
нас. Сингелиќ, Скопје.                                      (11492) 
Свидетелство од 8-мо одделение на име Сандев  Тра-
јан, ул. "Септемвриска" бр. 5, Св. Николе.        (11496) 
Свидетелство од 8-мо одделение на име Фератоска  
Севџие, с. Дебреште, Прилеп.                        (11503) 
Свидетелство од 7-мо одделение на име Топалоски  
Сеат, с. Дебреште, Прилеп.                       (11504) 
Свидетелство од 8-мо одделение на име Ујгуноски  
Миле, с. Боротино, Прилеп.                       (11505) 
Свидетелство од 8-мо одделение на име Саки Ибраи-
моски, Прилеп.                                                     (11506) 
Свидетелство од 6-то одделение на име Мирче Рис-
тески, Прилеп.                                                     (11507) 
Свидетелство од 8 одделение на име Џеврије Камбе-
ри, Струга.                                                     (11515) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Цве-
тан Димов" Скопје на име Хоџиќ Медина, Скопје. 

                                                                    (11516) 
Свидетелство од 8-мо одделение на име Хазис Име-
ри, Тетово.                                                     (11521) 
Диплома на име Димевска Тања, Штип.        (10824) 
Диплома на име Ристовски Томислав, Тетово. (11103) 
Диплома издадена од гимназијата "Кочо Рацин" на   
име Јовева Габриела, ул. "К. Рогужаров" бр. 8, Велес. 

                                                                    (11361) 
Диплома издадена од ГУЦ "Здравко Цветковски"- 
Скопје на име Христовски Војо, Скопје.        (11399) 
Диплома на име Димоски Сашо, Гостивар.      (11412) 
Диплома издадена од ДСГУ "Здравко Цветковски" 
Скопје на име Шахини Шпенди, Гостивар.        (11444) 
Диплома издадена од ГУЦ "Здравко Цветковски" 
Скопје на име Тони Николовски, Скопје.        (11445) 
Диплома на име Ефремова Соња, ул. "Бел Камен" бр. 

33, Штип.                                                     (11498) 
Диплома на име Гргеска Анета, Тетово.           (11520) 
Здравствена книшка на име Јорданова Родна, Велес. 

       (10827) 
Здравствена книшка на име Исмајлоска Феријан, с. 
Житоше, Крушево.                                      (10828) 
Здравствена книшка на име Василев Страхил, Проби-
штип.                                                                 (10833) 
Здравствена книшка на име Илијовски Владимир, Би-
тола.                                                                    (10836) 
Здравствена книшка на име Јовановска Милица, Би-
тола.                                                                    (10837) 
Здравствена книшка на име Видак Зоран, Битола. 
                                                                    (11115) 
Здравствена книшка на име Костадин Костадинов-
ски, Битола.                                                     (11116) 

Здравствена книшка на име Тоше Тодоровски, Про-
биштип.                                                      (11267) 
Здравствена книшка на име Марјан Тасевски, Проби-
штип.                                                                    (11268) 
Здравствена книшка на име Стефанов Радован, Про-
биштип.                                                                (11269) 
Здравствена книшка на име Божинов Тони, Радовиш.

                                                                    (11270) 
Здравствена книшка на име Бајрамовски Мустафа,  
Велес.                                                                    (11272) 
Здравствена книшка на име Бајрамовска Сеиде, Ве-
лес.                                                                    (11273) 
Здравствена книшка на име Елмазоски Резџан, Кру-
шево.                                                                    (11274) 
Здравствена книшка на име Мемедовски Рифат, Би-
тола.                                                                    (11277) 
Здравствена книшка на име Зенели Ракибе, Битола. 
                                                                    (11278) 
Здравствена книшка на име Додевски Милчо, ул.  "А. 
Емин" бр. 443, Охрид.                                 (11279) 
Здравствена книшка на име Давидов Ертан, ул.  "Коз-
јак" бр. 16, Битола.                                      (11280) 
Здравствена книшка на име Милевска Лила, Битола.  
                                                                    (11281) 
Здравствена книшка на име Анчевска Загорка, Про-
биштип.                                                                    (11349) 
Здравствена книшка на име Јованов Зоран, ул."Белг-
радска" бр. 14, Штип.                                      (11351) 
Здравствена книшка на име Неџиповски Зекир, ул. 

"Скопски пат" бр. 27, Велес.                       (11354) 
Здравствена книшка на име Кадриев Фуат, с. Слив-
ник, Велес.                                                     (11355) 
Здравствена книшка на име Кадриева Фарије, с. Сли-
вник, Велес.                                                     (11356) 
Здравствена книшка на име Кадриев Бајрам, с.  Слив-
ник, Велес.                                                     (11357) 
Здравствена книшка на име Кадриева Кадрие, Велес.

                                                                    (11358) 
Здравствена книшка бр. 37115245501 на име Трпков  
Зоран, ул. "Б. Ѓорев" бр. 31/4, Велес.        (11359) 
Здравствена книшка на име Бузлаков Дарко, Велес. 
                                                                    (11360) 
Здравствена книшка на име Арсова Елица, ул. "К. Ро-
гужаров" бр. 12, Велес.                                      (11362) 
Здравствена книшка бр. 85391 на име Исламоски  На-
фи, с. Норово, Крушево.                                (11363) 
Здравствена книшка на име Мирчевска Цветанка, Ве-
лес.                                                                    (11502) 
Здравствена книшка на име Ортаковска Анита, Бито-
ла.                                                                    (11514) 
Ученичка книшка на име Петреска Лилјана, Прилеп.

                                                                    (11114) 
Уверение издадено од Педагошки факултет на име  
Стоименов Лазе, ул. "Р. Ковачев" бр.19, Гевгелија. 

       (11108) 
Лична карта на име Јакимовска Сања, Крива Палан-
ка.                                                                    (10821) 
Лична карта на име Стаиќ Жанета, ул. "Кукуш" бр.  

23, Штип.                                                     (11350) 
Лична карта на име Комициоски Стојче, с. Кривогаш-
тани, Прилеп.                                               (11527) 
Даночна картичка бр. 4030000398854 издадена од 
Управа за приходи на име "ЛИНА 2000" ДООЕЛ, Ско-
п-је.                                                                    (11010) 
Даночна картичка бр.4030992276330 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име Јоан ДОО,Скопје. 11060 
Даночна картичка издадена од Управа за приходи на 
име Гајдаџиев Никола, Гевгелија.                       (11146) 
Даночна картичка издадена од Управа за приходи на 
име Селвија Реџепоска, ул."И. Паликуќа" бр.12, Ки-
чево.                                                                    (11150) 
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Даночна картичка издадена од Управа за приходи на  
име Горачински Сашко, ул. "Борис Крајгер" бр. 20/12,  
Штип.                                                                    (11292) 
Даночна картичка издадена од Управа за приходи на  
име Буковски Владимир, ул. "Т. Јанев" бр. 75, Велес. 

                                                                               (11386) 
Дипломатска карта бр. 2373/2001 издадена од Минис-
терство за внатрешни работи - Скопје на име Карл Сне-
ллман, Финска, Скопје.                                (11394) 
Престанува со вршење на занаетчиска дејност на име 
Универзал - Мирковски Маријан, Скопје.           (11338) 
_______________________________________________ 

 
Ј А В Н И    П О В И Ц И 

 
Врз основа на член 19 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Министерството 
за одбрана на Република Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-64/81 

 
I. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА 
Горива за моторни возила, по вид и количина наве-

дени во Прилог бр. 1 на овој повик. 
- Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 

учество на сите домашни правни и физички лица, ре-
гистрирани за дејноста во согласност со предметот на 
набавката, а ќе се спроведува во согласност со Законот 
за јавни набавки, со јавно отворање на понудите. 

- Прилогот бр. 1 може да се подигне во Министерс-
твото за одбрана на РМ, ул. �Орце Николов� бб, Скоп-
је, соба 706, во работен ден од 11,00 до 13,00 часот. 

 
II. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ 
1. Име, адреса и седиште на понудувачот. 
2. Цени, поединечни за наведените средства, фран-

ко купувач, без пресметана царина, акциза, со посебно 
искажан ДДВ. 

3. Квалитет на средствата според техничките карак-
теристики на производителот, а согласно стандардите 
во Република Македонија и меѓународните стандарди 
за наведените видови на средства од Прилог бр. 1 на 
овој повик (сертификати за квалитет од надлежна ин-
ституција за контрола на квалитетот на производите). 

4. Начин и услови на плаќање. 
5. Рок на снабдување на крајните корисници на тери-

торија на Република Македонија, од пријавување на пот-
ребите (побарување) до испорачување на средствата. 

6. Рок на употреба и 
7. Рок на важност на понудата. 
 
III. Со понудата потребно е да се достави докумен-

тација согласно член 24, 25 и 26 од Законот за јавни на-
бавки (оригинал или заверена копија од нотар) и тоа: 

- доказ за техничка способност на понудувачот 
(расположиви технички и стручни капацитети и опре-
ма потребни за реализирање на набавката, список на 
главни испораки во досегашниот период), 

- извод од регистрација на дејноста усогласена со 
Законот за трговски друштва и единствената класифи-
кација на дејности, 

- документ за бонитет издаден од Централниот ре-
гистар, 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, 

- доказ - извод од судска евиденција дека не е отво-
рена постапка за стечај или е во процес на ликвидација и 

- доказ - извод од судска евиденција дека со право-
силна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - 
забрана на вршење на дејност. 

Бараната документација не смее да биде постара од 
6 (шест) месеци освен документите од алинеја втора. 

 
IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (утврдени согласно член 27, став 1, али-
неја втора од Законот за јавни набавки и тоа: 

- техничка способност на понудувачот и квалитет 
на средствата     50 бода, 

- цена     40 бода, 
- начин на плаќање      5 бода, 
- рок на испорака      5 бода. 
 
V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
1. Понудата со назнака за Отворен повик бр. 16/3-

64/81, во еден оригинален примерок, заверен и потпи-
шан од одговорното лице на понудувачот и придруж-
ната документација од глава III. треба да бидат уредно 
доставени согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јав-
ни набавки, на адреса Министерство за одбрана на РМ, 
ул. �Орце Николов� бб, преку пошта, со предавање во 
архива на набавувачот или со предавање на Комисијата 
на лице место на јавното отворање. 

2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

3. Претставниците на понудувачите на денот на јав-
ното отворање на понудите потребно е на Комисијата 
за јавни набавки да достават писмено овластување од 
понудувачот за учество на јавното отворање. 

4. Отворениот повик трае 15 дена од денот на обја-
вувањето во дневниот печат и �Службен весник на 
РМ�, а јавното отворање на понудите, во присуство на 
понудувачите ќе се одржи на ден 09.05.2002 година во 
11,00 часот, во просториите на Министерството за од-
брана на РМ, ул. �Орце Николов� бб. Скопје. 

5. Понудите кои не се доставени во утврдениот рок, 
кои не ги содржат бараните податоци и документација 
од овој повик, се сметаат за нецелосни и нема да се зе-
маат за разгледување. 

6. Дополнителни појаснувања можете да добиете на 
телефон 02/28 21 70. 

                                            Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 18 од Законот за јавни набавки - 

пречистен текст (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), 
Министерството за одбрана на Република Македонија, 
објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-68/240 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО 
ОТВОРАЊЕ 

 
I. Предмет на јавната набавка 
Печатење на топографски карти со технички карак-

теристики дадено во Список бр. 1. 
Списокот бр. 1 може да се добие на ден 26.04.2002 

година, во Министерството за одбрана соба 703 во 
12,00 часот. Бараниот производ мора во целост да ги 
исполнува условите кои ги бара набавувачот. 
Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 

учество на сите правни и физички лица. 
Нема можност за поделба на набавката. 
Постапката за отворениот повик се спроведува сог-

ласно Законот за јавни набавки. 
 
II. Содржина на понудата 
- цена поединечна и вкупна со пресметан Данок на 

додадена вредност, 
- начин и услови на плаќање, 
- рок на изработка и испорака. 
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III. Придружна документација 
Со понудата, понудувачот е должен задолжително 

да ја достави следната придружна документација во 
оригинален примерок или копија заверена од нотар: 

1. Документ за бонитет издаден од Централниот ре-
гистар, 

2. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, 

3. Доказ за техничка способност (список на главни 
испораки на топографски карти во последните три го-
дини, опис на техничките постројки со кои ќе се врши 
печатење, посочување на технички лица задолжени за 
изработка и контрола), 

4. Извод од регистрација на дејноста, 
5. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација, 
6. Доказ, извод од судска евиденција дека со право-

силна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - 
забрана за вршење на дејност. 
Документите под бр. 1, 2, 5 и 6 не смеат да бидат 

постари од 6 (шест) месеци. 
 
IV. Критериум за избор на најповолен понудувач: 
- цена               30%, 
- квалитет на изработена топографска карта      40%, 
- начин и услови за плаќање               5%, 
- рок на испорака              10%, 
- техничко-технолошки можности            15%. 
 
V. Доставување на понудата 
Понудите се доставуваат до Министерството за од-

брана согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни на-
бавки - пречистен текст најдоцна до 10.05.2002 година 
или со предавање на понудите на комисијата на лице 
место на денот на јавното отворање. 
Со понудата се доставува еден примерок од израбо-

тената карта. 
Понудата се доставува во еден оригинален приме-

рок заверен и потпишан од одговорното лице на пону-
дувачот. Секој понудувач може да достави само една 
понуда. 
Понудите кои не ги содржат бараните податоци и 

документи ќе се сметаат за нецелосни и нема да бидат 
земени во предвид за разгледувањето. 
Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 

15.05.2002 година во 10,00 часот во просториите на 
Министерството за одбрана. 
Претставниците на понудувачите се должни на јав-

ното отворање на Комисијата да и предадат писмено 
овластување. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на 

тел. 02/282-289 и 282-167 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 26/98 и 02/02), Министерс-
твото за одбрана на Република Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 16/3-68/144 

 
1. Предмет на јавниот повик е набавка на: 
1.1. Чевли војнички плитки црни..........7.000 чифта; 
1.2. Чевли готварски бели......................1.000 чифта; 
1.3. Влечки пластични...........................4.000 чифта и 
1.4. Патики спортски, платнено гумени...4.000 чифта. 
Квалитетот на бараните средства е според Списокот 

бр. 1, кој може да се подигне во Министерството за од-
брана, соба бр. 702, од 11,00 - 13,00 часот секој работен 
ден. 

Понудувачите можат да достават понуда за еден или 
повеќе делови од предметот на ова јавно барање. 
Испораката на бараните производи е франко купувач 

ВП 2990 Скопје во рок од 30 дена од склучувањето на 
договорот. 

2. Во понудата да бидат дадени: 
- предмет на понудата, 
- цена, со данок на додадена вредност, 
- рок на испорака и 
- рок и начин на плаќање. 
3. Најповолниот понудувач ќе биде избран според 

следните критериуми: 
- цена..................................................................40 поени, 
- квалитет...........................................................40 поени, 
- рок на испорака..............................................10 поени, 
- рок на плаќање...............................................10 поени. 
4. Со понудата понудувачот е должен задолжително 

да ја достави следната документација: 
- документ за бонитет издаден од Централниот ре-

гистар; 
- извод од регистрација на дејноста, усогласена  спо-

ред Законот за трговски друштва; 
- доказ дека не е отворена постапка за стечај или лик-

видација; 
- доказ од надлежниот орган дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност забрана на вршење на деј-
ност; 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Бараната документација да се достави во оригинал 

примерок или заверена копија од нотар и да не биде пос-
тара од 6 (шест) месеци. 

5. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок заверена и потпишана од одговорното лице на пону-
дувачот. Секој понудувач може да достави само една по-
нуда. 
Понудите кои не ги содржат бараните податоци и до-

кументи ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгле-
дуваат. 
Претставниците на понудувачите на денот на јавното 

отворање на понудите, треба на Комисијата да и преда-
дат писмено овластување за учество на јавното отвора-
ње. 

6. Јавното отворање на понудите во присуство на по-
нудувачите ќе се изврши во просториите на Министерс-
твото за одбрана, ул. �Орце Николов�бб, Скопје, со по-
четок во 10,00 часот, шеснаесеттиот ден сметајќи го и 
денот на објавувањето на повикот во �Службен весник 
на Р.Македонија�. Во случај да шеснаесеттиот ден е не-
работен, јавното отворање ќе се изврши првиот нареден 
работен ден. 
Понудата да се достави на адреса Министерство за 

одбрана на Република Македонија, ул. �Орце Николов� 
бб, Скопје, по пошта или преку архивата, или да се доне-
се на лице место на денот на јавното отворање на пону-
дите. 
Понудата и придружната документација се доставу-

ваат во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои 
ознака �не отворај� и број на ова јавно отворање. Ковер-
тот не смее да содржи никаква ознака со која би можело 
да се идентификува понудувачот. 
Во затворениот коверт треба да има уште два затво-

рени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја 
содржи понудата и носи ознака �понуда�, а другиот 
внатрешен коверт ја содржи документацијата и носи оз-
нака �документација� и точната адреса на понудувачот. 

7. Понудите кои ќе бидат доставени или ќе пристиг-
нат по истекот на рокот на јавниот повик нема да бидат 
разгледувани. 
Дополнителни информации можат да се добијат на 

телефон 28 21 67. 
Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки-

пречистен текст (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), 
Комисијата за јавни набавки во Министерството за од-
брана на Република Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-67/42 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик е Министерството за 

одбрана, ул. �Орце Николов� бб, Скопје. 
2. Предмет на набавката: леб, бурек, еклери и кроф-

ни по Список бр. 1. 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 

учество на сите домашни правни и физички лица. 
4. Постапката на повикот се спроведува согласно 

Законот за јавни набавки-пречистен текст. 
5. Бараните производи од Списокот бр. 1 во целост 

треба да ги исполнуваат условите предвидени во Пра-
вилникот за квалитетот на житата, мелничките и пекар-
ските производи, тестенините и брзо смрзнатите теста 
(�Службен лист на СФРЈ� бр. 53/83 и 57/88), како и ва-
жечката рецептура дадена во Списокот бр. 1, кој може 
да се види и добие во Министерството за одбрана, ул. 
�Орце Николов� бб, Скопје, соба 710, во времето од 
11,00 до 13,00 часот секој работен ден. 
Испораката на бараните производи е сукцесивна по 

барање на крајните корисници во гарнизон Скопје. 
Можност за поделба на набавката по вид на производ. 
 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА  
- понудата треба да го содржи името, адресата и се-

диштето на понудувачот, 
- цена со пресметан ДДВ. ДДВ посебно да е прес-

метан и искажан во цената, 
- начин на плаќање, 
-
 
 рок на испорака. 

III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната придружна документација во оригинални 
примероци или заверени кај нотар нé постари од шест 
месеци и тоа: 

 - извод од регистрација на дејноста усогласена со 
Законот за трговски друштва и единствена класифика-
ција на дејности, 

- документ за бонитет издаден од Централниот ре-
гистар, 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, 

- доказ-извод од судска евиденција дека не е отво-
рена постапка за стечај или е во процес на ликвидација, 

- доказ-извод од судска евиденција дека со право-
силна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-
забрана на вршење на дејност, 

- техничко-технолошки можности за производство 
и испорака на бараните производи, 

- капацитет на дневно производство по видови на 
производи и стручен кадар со кој располага, 

- гаранција во вид на депонирани средства или бан-
карска гаранција на износ од 10% од вкупната вредност 
на набавката, согласно член 58 од Законот за јавни на-
бав и-пречистен текст. к

 
IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ  
- техничко технолошки можности за  
производство-испорака и квалитет 50 бодови, 
- цена     35 бодови, 
- начин и услови на плаќање    10 бодови, 
- рок на испорака      5 бодови. 

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
- Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 

од Законот за јавни набавки-пречистен текст и таа се 
доставува во еден оригинален примерок, што треба да 
биде потпишан од страна на одговорното лице на пону-
дувачот на адреса: Министерство за одбрана, ул. �Орце 
Николов� бб, Скопје, најдоцна до 07.05.2002 година 
или со предавање на Комисијата за јавни набавки на 
лице место, на денот на јавното отворање. 

- Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 
09.05.2002 година со почеток во 12,00 часот, во просто-
риите на Министерството за одбрана на Република Ма-
кедонија, ул. �Орце Николов� бб, Скопје. 
Претставниците на понудувачот на денот на јавно-

то отворање се должни на Комисијата за јавни набавки 
да í предадат писмено овластување за учество на јавно-
то отворање. 
Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
Понудите кои нема да бидат доставени во утврде-

ниот рок и оние понуди кои не се изработени според 
тендерската документација, како и оние кои не се во 
согласност со одредбите од Законот за јавни набавки, 
нема да се разгледуваат. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на 

телефон 02/28 23 84. 
                                           Комисија за јавни набавки 

___________ 
 

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

 
ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 16/3-68/236 

 
1. Предмет на јавното барање: 
- Набавка на хигиенски потрошен материјал и ситен 

инвентар за лична и колективна хигиена по Список бр. 
1. 
Бараните производи да бидат со квалитет и количи-

на дадени во Списокот бр. 1, кој може да се подигне во 
Министерството за одбрана секој работен ден во време 
од 11,00 до 13,00 часот во соба 702. 
Понудувачите имаат право да достават понуда за 

еден или повеќе делови од предметот на јавното барање. 
Испораката на бараните производи е франко купу-

вач, сукцесивно по диспозиција на купувачот. 
Со понудата да се достават мостри-примероци од 

понудените производи, освен за точка 3, 6, 7, 30 и 39 од 
Списокот бр. 1. 

 
2. Во понудата да бидат дадени: 
предмет на понудата, 
- цена, со пресметан данок на додадена вредност, 
- рок на испорака,  
- рок и начин на плаќање, 
- производител. 
 
3. Најповолниот понудувач ќе биде избран според 

следниве критериуми: 
- квалитет    40 поени, 
- висина на цената   40 поени, 
- рок и начин на плаќање  10 поени, 
- рок на испорака   10 поени. 
 
4. Со понудата понудувачот е должен задолжително 

да ја достави следната придружна документација: 
 - документ за бонитет издаден од Централниот ре-

гистар; 
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- извод од регистрација на дејноста; 
- документ дека понудувачот не е во стечај или во 

процес на ликвидација, издадена од надлежен орган; 
- документ дека не е изречена мерка на безбедност-

забрана на вршење на дејност, издадена од надлежен 
орган; 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Бараната документација да се достави во оригина-

лен примерок или заверена копија од нотар. Докумен-
тот-извод од регистрација на дејноста мора да биде 
усогласена според Законот за трговските друштва. 

 
5. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок заверен и потпишан од одговорното лице на по-
нудувачот. Секој понудувач може да достави само една 
понуда. 
Претставниците на понудувачите на денот на јавно-

то отворање на понудите треба на Комисијата да í пре-
дадат писмено овластување за учество на јавното отво-
рање. 
Понудите кои не ги содржат бараните податоци и 

документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат во 
предвид за разгледување.  

 
6. Јавното отворање на понудите во присуство на 

понудувачите ќе се изврши во просториите на Минис-
терството за одбрана со почеток во 12,00 часот, шесна-
есеттиот ден, сметајќи од денот на објавувањето во 
�Службен весник на Република Македонија�. Во случај 
шеснаесеттиот ден да се паѓа во деновите сабота, неде-
ла или празничен ден, тогаш јавното отворање ќе се из-
врши наредниот работен ден.  
Понудата да се достави на адреса: Министерство за 

одбрана на Република Македонија, ул. �Орце Николов� 
бб, Скопје, по пошта или преку архивата или да се донесе 
на лице место на денот на јавното отворање на понудите. 
Понудата и придружната документација се доставу-

ва во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои 
ознака �не отворај� и број на ова јавно отворање. Ко-
вертот не смее да содржи никаква ознака со која би мо-
жело да се идентификува понудувачот. 
Во затворениот коверт треба да има уште два затво-

рени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја 
содржи понудата и носи ознака �понуда�, а другиот 
внатрешен коверт ја содржи документацијата и носи оз-
нака �документација� и точната адреса на понудувачот. 

 
7. Понудите кои ќе бидат доставени или пристигнат 

по истекот на рокот на јавното отворање нема да бидат 
разгледувани. 
Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 

телефон 28 21 67. 
                                           Комисија за јавни набавки 

___________ 
 

Врз основа на член 18 од Законот за јавни набавки 
(�Службен весник на РМ� бр. 26/98 и 2/02), Комисијата 
за јавни набавки при Министерството за одбрана на Ре-
публика Македонија, ул. �Орце Николов� бб Скопје, 
објавува 

 
ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 16/3-68/206 

 
1. Предмет на јавното барање: 
- Казан парни од 300 литри........................4 парчиња, 
- Електрична триетажна печењара............2 парчиња, 
- Машина за миење на садови...................2 парчиња, 
- Машина кујнска универзална.....................1 парче, 
- Послужавници - АБЦ........................3.000 парчиња, 

- Фрижидер од 170 литри.........................10 парчиња, 
- Замрзнувач од 300 литри.......................10 парчиња. 
Бараните производи да бидат со квалитет даден во 

списокот број 1 кој може да се подигне секој работен ден 
во МО во соба број 702 во време од 11,00 до 13,00 часот. 
Понудувачите имаат право да достават понуда за еден 

или повеќе делови од предметот на јавното барање. 
Набавката  на бараните производи од списокот е со 

можност за поделба на количината. 
Испораката на бараните производи е франко купу-

вач во рок од 40 дена од склучување на договорот. 
2. Во понудата да бидат дадени: 
- предмет на понудата, 
- цена, со пресметан данок на додадена вредност и 

без царина, 
- рок на испорака и  
- рок и начин на плаќање, 
- гаранција, 
- производител. 
3. Најповолниот понудувач ќе биде избран според 

следниве критериуми: 
- квалитет.......................................................30 поени, 
- висина на цената.........................................40 поени,  
- рок и начин на плаќање..............................10 поени, 
- рок на испорака...........................................10 поени, 
- гаранција......................................................10 поени. 
4. Со понудата понудувачот е должен задолжително 

да ја достави следната придружна документација: 
- документ за бонитет издаден од Централниот ре-

гистар, 
- извод од регистрација на дејноста, 
- документ дека понудувачот не е во стечај, или во 

процес на ликвидација, 
- документ дека не е изречена мерка на безбедност-

забрана на вршење на дејност, издадена од надлежен 
орган, 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Бараната документација да се достави во ориги-

нален примерок или заверена копија од нотар. Доку-
ментот извод од регистрацијата на дејноста мора да би-
де усогласен според Законот за трговските друштва. 

5. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок заверен и потпишан од одговорното лице на по-
нудувачот. Секој понудувач може да достави само една 
понуда. 
Претставниците на понудувачите на денот на јавно-

то отворање на понудите треба на комисијата да и пре-
дадат писмено овластување за учество на јавното  от-
ворање. 
Понудите кои не ги содржат бараните податоци и 

документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земат во 
предвид за разгледување. 

6. Јавното отворање на понудите во присуство на 
понудувачите ќе се изврши во просториите на Минис-
терството за одбрана со почеток во 12,00 часот, шесна-
есеттиот ден, сметајќи го и денот на објавувањето во 
�Службен весник на Република Македонија�. Во случај 
да шеснаесеттиот ден да се паѓа во деновите сабота, не-
дела или празничен ден, тогаш јавното отворање ќе се 
изврши наредниот работен ден. 
Понудата да се достави на адреса �Министерство за 

одбрана на Република Македонија� ул. �Орце Николов� 
бб Скопје, по пошта или преку архива или да се донесе на 
лице место на денот на јавното отворање на понудите. 
Понудата и придружната документација се доставу-

ва во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои 
ознака �не отворај� и број на ова јавно отворање. Ко-
вертот не смее да содржи никаква ознака со која би мо-
жело да се идентификува понудувачот. 
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Во затворениот коверт треба да има уште два затво-

рени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт 
ја содржи понудата и носи ознака �понуда�, а другиот 
внатрешен коверт ја содржи документацијата и носи 
ознака �документација� и точната адреса на понудува-
чот. 

7. Понудите кои ќе бидат доставени или пристигнат 
по истекот на рокот на јавното отворање нема да бидат 
разгледувани. 
Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 

телефон 28 21 67. 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 

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

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-68/239 

ЗА  ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. Предмет на јавната набавка: 
- Набавка на канцелариски потрошен материјал на-

веден во Список бр. 1. 
Списокот бр. 1 може да се добие секој работен ден 

во време од 11,00 до 13,00 часот во Министерството за 
одбрана ул. �Орце Николов� бб, Скопје, соба 708. 
Повикот е јавен , отворен и анонимен, со право на 

учество на сите правни и физички лица. 
За средствата од Списокот бр. 1 глава I, III и IV не-

ма можност за поделба на набавката. Понудувачите за 
овие средства треба да дадат понуда за сите ставки во 
наведените глави. 
Испораката на средствата е во рок од 15 дена од 

склучувањето на договорот. 
Постапката за отворениот повик се спроведува сог-

ласно Законот за јавни набавки. 
 
2. Содржина на понудата: 
- име, адреса и седиште на понудувачот, 
- цена поединечна во денари со пресметан ДДВ, 
- рок и начин на плаќање, 
- рок на испорака, 
- производител на понудените средства. 
 
3. Придружна документација: 
Со понудата, понудувачот е должен задолжително 

да ја достави следната придружна документација во 
оригинален примерок или копија заверена од нотар: 

- документ за бонитет издаден од Централниот ре-
гистар, 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, 

- извод од регистрација на дејноста, 
- доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација, 
- доказ, извод од судска евиденција дека со право-

силна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-
забрана за вршење на дејност. 
Документите под став 1, 2, 4 и 5 не смеат да бидат 

постари од 6 (шест) месеци. 
 
4. Критериум за избор на најповолен понудувач: 
- цена                                                   45 %, 
- квалитет                                            35 %, 
- начин и услови на плаќање               5 %, 
- рок на испорака                                15 %. 

5. Доставување на понудата 
Понудата се доставува до Министерството за од-

брана согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни на-
бавки-пречистен текст најдоцна до 10.05.2002 година 
или со предавање на понудите на комисијата на лице 
место на денот на јавното отворање. 
Понудата се доставува во еден оригинален приме-

рок заверен и потпишан од одговорното лице на пону-
дувачот. Секој понудувач може да достави само една 
понуда. 
Понудите кои не ги содржат бараните податоци и 

документи ќе се сметаат за нецелосни и нема да бидат 
земени во предвид за разгледувањето. 
Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 

14.05.2002 година, со почеток во 10,00 часот во просто-
риите на Министерството за одбрана. 
Претставниците на понудувачите се должни на јав-

ното отворање на Комисијата за јавни набавки да í пре-
дадат писмено овластување за учество на јавното отво-
рање. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на 

тел. 02/282-289 и 282-167. 
Комисија за јавни набавки  

___________ 
 
Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 

("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/2002), Комиси-
јата за јавни набавки на Министерството за правда, об-
јавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 4/2002 

ЗА НАБАВКА НА РАБОТНИ  МАСИ ЗА ПОТРЕБИТЕ 
НА СУДОВИТЕ, НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И НА ПОДРАЧНИТЕ 
ОДДЕЛЕНИЈА  НА  МИНИСТЕРСТВОТО ЗА  ПРАВДА 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на Отворениот повик бр. 4/2002 е Ми-

нистерството за правда на Република Македонија, со 
седиште на ул. �Димитрија Чуповски� бр. 9, Скопје. 

 
II. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА 
Предмет на набавката е за потребите на судовите, 

на Министерството за правда и на подрачните одделе-
нија на Министерството за правда да се набават според 
описот и спецификацијата која ќе се подигне во Ми-
нистерството за правда и тоа: 240 работни маси (на 
хаптери), 240 агловни работни маси (на хаптери), 240 
компјутерски маси (на хаптери) и 240 касети со фиоки 
(со ркалца и патент брава). т

 
НАЧИН НА ИСПОРАКА 
Испораката на сите делови кои се предмет на на-

бавката да се изврши франко секој корисник (во 30 по-
големи градови во Република Македонија). 

 
ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Тендерската документација содржи детални ше-

ми на предметот на набавката. 
2. Тендерската документација може да се подигне 

во просториите на Министерството за правда, ул. �Ди-
митрија Чуповски� бр. 9, во Скопје, просторија кај 
Жарко Камчев, трети кат, секој работен ден од 12.00 до 
14.00 часот во времетраењето на отворениот повик. 

 
III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- Назив и адреса на понудувачот; 
- поединечна и вкупна цена на понудата изразена во 

денари во која се вкалкулирани сите давачки (монтажа 
или инсталирање во 30 поголеми градови во Република 
Македонија); 
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- начин, услови и рок на плаќање; 
- рок на испорака и монтажа; 
- референтна листа; 
- услови на гаранција. 
 
IV.ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Понудувачот треба да ја достави понудата во сог-

ласност со одредбите на Законот, специфицирани во 
тендерската документација. 

 
V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- цена..........................................30; 
- квалитет...................................30; 
- рок на испорака.......................20; 
- начин на плаќање....................10; и  
- гарантните услови...................10. 
 
VI. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
1. Отворениот повик трае до 10.05.2002 (петок) до 

12.00 часот. 
2. Понудите, се доставуваат најдоцна до 10.05.2002 

година (петок) во 12.00 часот, преку архивата на Ми-
нистерството за правда. 

3. Отворањето на понудите ќе се изврши на 
10.05.2002 година (петок) во 12.00 часот во простории-
те на Министерството за правда, ул. �Димитрије Чу-
повски� бр. 9 (сала за состаноци на 5. кат), во прису-
ство на овластени претставници на понудувачите. 

4. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок, кои нема да бидат изработени според тен-
дерската документација, како и оние кои немаат докази 
за финансиска и техничка способност, нема да се раз-
гледуваат. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 26/98 и 2/2002), Комиси-
јата за јавни набавки на Министерството за здравство, 
објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 11/2002 

 
1.ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на Отворениот повик бр. 11/2002 е 

Министерството за здравство, со седиште на ул. �50-та 
Дивизија� бр. 6. 

 
2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА 
2.1. Изградба на нова амбуланта во с. Ораовица-

Здравствен дом - Радовиш. 
2.2. Изградба на нова амбуланта во с. Радање-Ме-

дицински центар - Штип. 
2.3. Изградба на нова амбуланта во с. Граешница-

Медицински центар - Битола. 
2.4. Изградба на нова амбуланта во с. Старо Наго-

ричане-Медицински центар - Куманово. 
2.5. Изградба на нова амбуланта во с. Средно Коња-

ре-Здравствен дом - Скопје. 
3. Набавката е делива. 
4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 

учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

 
5. СОДРЖИНА НА ПОНУДИТЕ 
5.1. Име, адреса и седиште на понудувачот. 
5.2. Цени на секоја позиција за набавка според про-

ектот од тендерската документација како и вкупната 
цена со сите давачки. 

5.3. Рок на извршување на работите. 
5.4. Начин на плаќање. 
5.5. Фактор за непредвидени работи. 
 
6. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Пријавите треба да ги содржат следните прилози и 

тие треба да бидат нумерирани според следниот редос-
лед: 

6.1. Извод од судска регистрација на понудувачот 
согласно Законот за трговски друштва. 

6.2. Понудувачот треба да приложи документ за фи-
нансиска и економска способност согласно Законот за 
јавни набавки и член 16 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за јавни набавки (�Службен 
весник на РМ� бр. 2/2002). Домашните понудувачи 
треба да приложат документ за бонитет од Централни-
от регистар, во оригинал или копие заверено кај нотар, 
како и потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки. Стран-
ските понудувачи согласно со Законот за јавни набавки 
и измените на Законот за јавни набавки треба да доста-
ват ревизорски извештај од странска реномирана реви-
зорска институција, регистрирана за вршење на ревизи-
ја. Ревизорскиот извештај треба да содржи податоци за 
економското работење во последните три години. 

6.3. Понудувачот треба да достави доказ дека нема 
судска забрана за вршење на дејноста. Документот не 
треба да биде постар од шест месеци и во оригинал или 
копие заверено кај нотар. 

6.4. Документ дека за понудувачот не е отворена 
постапка за стечај или ликвидација. Документот да не 
биде постар од шест месеци и во оригинал или копие 
заверено кај нотар. 

6.5. Список на главни испораки и изведување на 
градежни работи во областа на здравството. 

6.6. Доказ за техничка опременост за изведување на 
вакви работи. 

6.7. Доказ за кадровска опременост за изведување 
на вакви работи. 

6.8. Изјава дека понудувачот е во состојба да обез-
беди банкарска гаранција во висина од 30% од вред-
носта на понудата доколку понуди услов за авансно 
плаќање. 

6.9.Изјава од понудувачот дека е во состојба да 
обезбеди банкарска гаранција, во висина од 5% од 
вредноста на понудата заради обезбедување на испол-
нување на договор. 

6.10. Сите документи да бидат доставени во ориги-
нал или во копија заверени од нотар. 

 
7. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
7.1. Тендерската документација може да се подигне 

во Министерството за здравство секој работен ден, во 
време на траењето на повикот. 

7.2. Пред подигање на тендерската документација 
понудувачот треба да уплати 5.000,00 денари неповра-
тен надомест на: 

- Трезорска сметка - 100000000063095, 
- Сметка на Буџетски корисник - 190010043463119, 
- Приходна шифра - 723819-12, 
- ЕДБ - 4030990253804, 
- Депонент на: Народна банка на РМ. 
Покрај доказот за уплатените парични средства, по-

нудувачот за да ја подигне документацијата потребно е 
да достави и писмено барање составено на меморандум 
за подигање на истата. 

 
8. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- цена, 
- квалитет, 
- рок на изведба, 
- гаранција, 
- начин на плаќање. 
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9. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

9.1. Целокупната документација се доставува на на-
чин согласно член 52 од Законот за јавни набавки. 

9.2. Повикот трае 15 дена од денот на објавувањето, 
односно заклучно до 09.05.2002 година кога и понуди-
те треба да бидат пристигнати/предадени во архивата 
на Министерството за здравство, а отворањето на по-
нудите ќе се одржи на 10.05.2002 година во простории-
те на Министерството за здравство во 12,00 часот, во 
присуство на понудувачите. 

9.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: Министерство за здравство, ул. 
�50-та Дивизија� бр. 6 - Скопје, за Комисија за јавни 
набавки - контакт телефон: +389-02-227-194 и +389-02-
227-201. 

9.4. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

9.5. Понудите што нема да бидат доставени до ут-
врдениот рок, како и оние што не се изработени според 
барањата на отворениот повик нема да се разгледуваат. 

 
                                           Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа член 11 и 45 од Законот за јавни набав-

ки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Комисијата за 
јавни набавки во АД "Електростопанство на Македони-
ја" - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-63/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
ПИЛОТ (РАБОТНИ) ОДЕЛА СО ЈАВНО  

ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на Отворениот повик бр. 01-

63/2002 е АД "Електростопанство на Македонија", со 
седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди 
за набавка на 

1.2.1 пилот (работни) одела  кол.........5653 парчиња. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 

на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото, реализација-
та на набавката да ја подели на повеќе понудувачи. 

1.6. Тендерската документација може да се подигне 
од Службата за заеднички набавки, 9 спрат, соба 7, се-
кој работен ден од 11-13 часот, при што треба да при-
ложат доказ за уплатени 500,00 МКД, на жиро сметка 
220401100169286, Македонска банка, корисник АД 
ЕСМ - Скопје, ЕДБ 4030989128346, со назнака за Отво-
рен повик бр. 01-63/2002. 

1.7. Информација на телефон: 02/149-158. 
 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот, како и името на производи-
телот на опремата. 

2.2. Понудата треба да ја содржи единечната цена 
како и фиксната вкупна вредност на целата понуда, (со 
сите давачки согласно член 57 став 3 од Законот за јав-
ни набавки ако набавката е од странство) на паритет 
ДДП магацин на набавувачот, изразена во МКД и со 
посебно искажан ДДВ. 
Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во 

странска валута. 
При одлучувањето, договарањето и реализацијата 

на набавката ќе се применува берзански курс. 
2.3. Понудата треба да ги содржи начинот и услови-

те за плаќање, и тоа само еден начин недвосмислено 
дефиниран. 

2.4. Понудата треба да го содржи рокот на испорака 
на опремата. 

2.5. Понудата не мора да се однесува на целиот 
обем на набавката - дозволена е делумна понуда, но 
најмалку 50% од бараната количина. 

2.6. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македонија 
и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Ре-
публика Македонија. 

2.7. Понудата треба да има рок на важност. 
2.8. Понудите од странските понудувачи (докумен-

тација која се бара и комерцијалната понуда) треба да 
бидат преведени на македонски јазик.  

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Извод од регистрација на дејноста. 
3.2. Документ за бонитет кој го издава Централниот 

регистар, согласно член 24 од Законот за јавни набавки. 
3.3. Странско правно или физичко лице, треба да 

достави ревизорски извештај од странска реномирана 
ревизорска институција, регистрирана за вршење на ре-
визија. Ревизорскиот извештај треба да содржи подато-
ци за вкупното економско работење на странскиот по-
нудувач во последните три години. 

3.4. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во член 26 од Законот за јавни набавки. 

3.5. Потврдата од Управата за јавни приходи за пла-
тени даноци, придонеси и други давачки. 

3.6. Понудувачот треба да достави решение за ДДВ. 
3.7. Понудувачот треба да достави доказ за технич-

ка способност и тоа: 
3.7.1. Референтна листа на производителот за испо-

раки на ваков вид опрема во последните 3 години. 
3.7.2. Сертификат за квалитет за понудената опрема 

од производителот или од независна контролна куќа. 
3.8. Претставниците на понудувачите треба да да-

дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
во согласност со член 31 став 2 од Законот за јавни на-
бавки. 

3.9. Целокупната документација треба да е ориги-
нал или заверени копии верни на оригиналот и не пос-
тар  од 6 месеци, освен ревизорскиот извештај. и 

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (член 27 од Законот за јавни набавки) 

4.1. Цена     - 40 поени, 
4.2. Квалитет     - 30 поени, 
4.3. Начин на плаќање    - 20 поени, 
4 .4. Рок на испорака    - 10 поени. 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки. 
5.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање 
5.3. Заедно со понудата понудувачот треба да дос-

тави и еден урнек од понудената опрема. 
5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса АД "Електростопанство на Маке-
донија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октом-
ври" бр. 9, 1000 Скопје, или на лице место на тендерот. 

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
10.05.2002 година во 11 часот, во просториите на АД 
"Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октом-
ври" бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за сос-
таноци, во присуство на овластените претставници на 
понудувачите.  

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
6.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

дениот рок, оние кои не се изработени според барањата 
на отворениот повик, како и оние кои немаат целокуп-
на д  разгледуваат. окументација нема да се                                          

                                            Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комисијата за јавни 
бавки во АД �Електростопанство на Македонија�- Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-90/2002 

 ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА НАБАВКА НА МАСЛА ЗА ПРЕКИНУВАЧИ И 
ТРАНСФОРМАТОРИ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на Јавниот повик бр. 01-90/2002 е АД �Електростопанство на Македонија�, со седиште на ул. 

1 Октомври� бр. 9, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за: 
1.2.1. Масло за прекинувачи 35 и 110 кV.....................40.000 лит. (2 цистерни х 10 т + буриња) 
1.2.2. Масло за трансформатори 35 и 110 кV.............. 32.000 лит. (2 цистерни х 10 т + буриња) 
со следните карактеристики: 
 

 Дозволени вредности 

Карактеристики на маслото Стандард 
масло за преки-
нувачи 35 и 

110 кВ 

масло за тран-
сформатори 35 
и 110 кВ 

. Изглед и боја IEC 296 бистро, без 
честички 

бистро, без 
честички 

. Густина (kg/m3) 20оС ISO 3675 под 0,895 под 0,890 

. Седимент и талог (% по маса) IEC 422 под 0,02 под 0,02 

. Точка на палење (оС) ISO 2719 над 95 над 140 

. Точка на течење (оС) ISO 3016 под -60 под -45 
. Кинематска вискозност (mm2/s) 

на 20оС 
на -15оС 
на -40оС 

ISO 3104 
 
6 

под 3,5 
под 150 

под 40 
под 800 

.Меѓуповршински напон (mN/m) ISO 6295 над 40 над 40 

. Корозивен сулфур ISO 5662 некородирано некородирано 

. Неутрализационен број (mg 
OH/g) IEC 296 под 0,03 под 0,03 
0. Содржина на вода (mg/kg) IEC 733 под 40 40 
1. Пробоен напон при испорака 
kV) IEC 156 над 30 50 
2. Тангенс на аголот на загуби на 
0оС IEC 247 под 0,005 под 0,005 
3. Ел. спец. отпорност на 90оС 
GΩm) IEC 247 60 60 
4. Оксидациона стабилност за ин-
ибирани масла со антиоксиданс 
,3% по маса 
ндукционен период (h) 

IEC 474 
IEC 1125 

 
над 120 
над 220 

 
над 220 

Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на уче тво на сите домашни и странски правни и физички 
ца. 

Постапката на повикот се спроведува со Отворен пови  согласно Законот за јавни набавки. 
Набавувачот го задржува правото набавката да ја поде и на повеќе понудувачи. 

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот. 
Понудата треба да го содржи називот на производител т на маслата дадени во предметот на набавката. 
Понудата треба да ги содржи единечните цени по литар (во буре и цистерна) и вкупната вредност на секоја 

з ција (со сите давачки согласно член 57 став 3 од Законот а јавни набавки-ако набавката е од странство), на па-
тет ДДП Скопје, изразена во ЕУР, со посебно искажан ДДВ

 дека цистерните треба да бидат метални, преносни, кои ќе останат во сопственост на ЕСМ. 
Понудата не мора да го опфати целокупниот обем на набавката, но мора да се понуди вкупната количина по 

з ција. 
Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
Понудата треба да го содржи рокот на испорака. 
Понудата треба да има рок на важност. 
Понудите со пропратната документација од странските понудувачи треба да бидат преведени на македон-

и јазик. 
ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 24 од Законот 

 ј вни набавки (�Сл. весник на РМ� бр. 21/2002). 
ните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од единствениот регистар кој треба да биде во 

гласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет (�Сл. весник на РМ� бр. 32/1998), а странските 
нудувачи треба да достават ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција регистрирана 
 вршење на ревизија, со податоци за последните 3 години. 

Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност согласно член 25 од Законот: 
список на главни испораки на маслата (дадени во спецификацијата) во последните три години со датуми, ко-

ч  и примачи; 
- технички карактеристики на маслата, кој се потврдува сообразноста со дадените стандарди на набавката. 
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3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во
ав 1 од член 26 од Законот за јавни набавки. 

3.4. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки. 
3.5. Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно
ен 31 став 2 од Законот за јавни набавки. 
3.6. Сите документи треба да бидат оригинали или заверени копии верни на оригиналот и нé постари од 6 месе-

. 
 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набавки) 
- цена на чинење.......................................................................40 поени; 
- технички квалитети............................................................... 30 поени; 
- начин на плаќање................................................................... 20 поени; 
- рок на испорака...................................................................... 10 поени. 
 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки. 
5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда. 
5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање. 
5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: АД �Електростопанство на Македо-
ја�, Комисија за јавни набавки, ул. �11 Октомври� бр. 9, 1000 Скопје. 
5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 15.05.2002 година, во 11,00 часот, во просториите на АД �Елек-
остопанство на Македонија�, стара зграда, сала за состаноци (подрум), на ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје во
исуство на овластените претставници на понудувачите. 
5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата во
ворениот повик, како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара во Отворениот повик, нема
 се разгледуваат. 

                     Комисија за јавни набавки 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
Врз основа на член 11 и 18  од Законот за јавни на-
ки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Комисијата 
јавни набавки на  А.Д. "Електростопанство на Маке-
нија" - Скопје, објавува 

3.2. Понудата треба задолжително да содржи: сите 
единечни и вкупна цена за секоја позиција од обемот 
на понудата како и вкупна вредност на сите позиции 
кои ќе се пополнат во главниот проект на паритет ДДП 
Подружница �Електродистрибуција� Струга изразена 
во МКД, и со посебно искажан ДДВ. 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-95/2002 

 ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА 
КОНСТРУКЦИЈА НА ТС 35/10KV �ГРАДСКА� -СТРУГА  

Понудувачот е слободен понудата да ја изрази и во 
странска конвертибилна валута. При одлучувањето, до-
говарањето и реализацијата на набавката ќе се приме-
нува берзанскиот курс. 

(ЕЛЕКТРИЧЕН ДЕЛ) 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 3.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќа-

ње - само еден недвосмислено дефиниран начин на 
плаќање. 

1.1. Набавувачот на барањето е АД "Електросто-
нство на Македонија", со седиште во Скопје на ул. 
 Октомври" бр. 9, за потребите на Подружница 
лектродистрибуција� Струга и при А.Д. �Електрос-
анство на Македонија�. 

3.4. Понудата треба да го содржи рокот на испорака 
на стоката. 

3.5. Карактеристиките за техничките спецификации 
што понудувачот ги нуди во понудата за набавка треба 
да се во согласност со стандардите на Р. Македонија и 
со меѓународните стандарди кои се прифатени во Р. 
Македонија, согласно член 21 од ЗЈН. 

Предмет на набавката е: Реконструкција на ТС 
/10 kV �Градска� - Струга (електричен дел) според 
авен проект. 
Барањето е јавно, при што набавката ќе се спроведе 
прибирање на понуди согласно Законот за јавни на-
ки, (�Службен весник на РМ� бр. 21/02). 3.6. Понудата треба да има рок на важност. 

3.7. Понудите од странските понудувачи (докумен-
тација и комерцијална понуда) задолжително треба да 
се преведени на македонски јазик, од страна на овлас-
тен преведувач. 

1.3. Понудата мора да се однесува на целиот обем 
 набавката. 

1.4. Понудувачите за комерцијалниот дел од пону-
а, информации може да добијат на тел: 149-115, а за 
ничкиот дел на 149-675.  

4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА 
ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ 

 
2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА И ПОДИГАЊЕ НА 
НДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА 4.1. Документ за бонитет кој го издава Централниот 

регистар, согласно член 24 од Законот за јавни набавки 
(�Сл. весник на РМ� бр. 21/2002). Странско правно или 
физичко лице, треба да достави ревизорски извештај од 
странска реномирана ревизорска институција, регис-
трирана за вршење на ревизија. Ревизорскиот извештај 
треба да содржи податоци за вкупното економско рабо-
тење на странскиот понудувач во последните три годи-
ни. 

2.1. Заинтересираните понудувачи, тендер докумен-
ијата можат да ја подигнат во просториите на А.Д. 
СМ� - Скопје, ул. �11 Октомври� бр. 9, (стара згра-
, соба 3, од 8 до 10 часот, при што треба да прило-
т доказ за уплатени 3.000,00 МКД, на жиро сметка 
0401100169286, корисник А.Д. �ЕСМ�-Скопје, ЕДБ 
30989128346, Македонска банка, со назнака за Бара-
 бр. 01-95/02. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во став 1 (а и б) од член 26 од Законот за јавни на-
бавки. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
иштето на понудувачот. 
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4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 

4.4. Понудувачот треба да достави решение за ДДВ. 
4.5. Понудувачот треба да достави референтна лис-

та за изведени работи во последните 3 (три) години. 
4.6. Понудувачот е должен да го достави списокот 

на евентуални подизведувачи. 
4.7. Понудувачот е долен да достави список на ме-

ханизација со која располага и техничка екипираност 
на фирмата од стручен аспект. 

4.8. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на Отворениот по-
вик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набав-
ки. 

4.9. Понудувачот треба да достави банкарска гаран-
ција во висина од 5% од вкупната вредност на понуда-
та (на ДДП со ДДВ), согласно член 58 од ЗЈН. 

4.10. Целокупната документација треба да е ориги-
нална или заверени копии верни на оригиналот и не 
постари од 6 месеци. 

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (член 27 од Законот за јавни набавки) 
- цена на чинење   40 бодови, 
- квалитет     30 бодови, 
- начин на плаќање   20 бодови, 
- рок на испорака     10 бодови. 
 
6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Рок на доставување на понудите е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
6.2. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват согласно членовите 55, 56 и 57 од Законот за јавни 
набавки. 

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: А.Д. "Електростопанство на 
Македонија", (Комисијата за јавни набавки) ул. "11 Ок-
томври" бр. 9, 1000 Скопје или на лице место. 

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
13.05.2002 година во 11 часот, во салата за состаноци 
во подрумот на Административната зграда на: А.Д. 
"Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октом-
ври" бр. 9, Скопје, во присуство на овластените прет-
ставници на понудувачите. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

дениот рок и оние кои не се изработени согласно бара-
њата на отворениот повик, како и оние кои немаат це-
локупна документација која се бара во отворениот по-
вик нема да се разгледуваат. 

7.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

                                            Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 11 и 44  од Законот за јавни на-
бавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Комисијата 
за јавни набавки на  А.Д. "Електростопанство на Маке-
донија" - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-96/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА 
РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ТС 35/10KV �ГРАДСКА� -СТРУГА  

(ГРАДЕЖЕН  ДЕЛ) 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на барањето е АД "Електросто-

панство на Македонија", со седиште во Скопје на ул. 
"11 Октомври" бр. 9, за потребите на Подружница 
�Електродистрибуција� Струга и при А.Д. �Електрос-
топанство на Македонија�. 
Предмет на набавката е: Реконструкција на ТС 

35/10 kV �Градска� - Струга (градежен дел) според спе-
цификација. 
Барањето е јавно, при што набавката ќе се спроведе 

со прибирање на понуди согласно Законот за јавни на-
бавки, (�Службен весник на РМ� бр. 21/02). 

1.3. Понудата мора да се однесува на целиот обем 
на набавката. 

1.4. Понудувачите за комерцијалниот дел од пону-
дата, информации може да добијат на тел: 149-178, а за 
техничкиот дел на 149-034. 

 
2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА И ПОДИГАЊЕ НА 

ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Заинтересираните понудувачи, тендер докумен-

тацијата можат да ја подигнат во просториите на А.Д. 
�ЕСМ� - Скопје, ул. �11 Октомври� бр. 9, (стара згра-
да), соба 7, од 8 до 10 часот, при што треба да прило-
жат доказ за уплатени 1.500,00 МКД, на жиро сметка 
220401100169286, корисник А.Д. �ЕСМ�-Скопје, ЕДБ 
4030989128346, Македонска банка, со назнака за Бара-
ње бр. 01-96/02. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба задолжително да содржи: сите 

единечни и вкупна цена за секоја позиција од предме-
рот на работите како и вкупна вредност на сите пози-
ции кои ќе се пополнат во предмерот на паритет ДДП 
Подружница �Електродистрибуција� Струга изразена 
во МКД, и со посебно искажан ДДВ. 
Понудувачот е слободен понудата да ја изрази и во 

странска конвертибилна валута. При одлучувањето, до-
говарањето и реализацијата на набавката ќе се приме-
нува продажен курс на Народна банка на Македонија. 

3.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќа-
ње - само еден недвосмислено дефиниран начин на 
плаќање. 

3.4. Понудата треба да го содржи рокот на завршу-
вање на градежните работи. 

3.5. Карактеристиките за техничките спецификации 
што понудувачот ги нуди во понудата за набавка треба 
да се во согласност со стандардите на Р. Македонија и 
со меѓународните стандарди кои се прифатени во Р. 
Македонија, согласно член 21 од ЗЈН. 

3.6. Понудата треба да има рок на важност. 
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3.7. Понудите од странските понудувачи (докумен-
тација и комерцијална понуда) задолжително треба да 
се преведени на македонски јазик, од страна на овлас-
тен преведувач. 

 
4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА 

ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ 
4.1. Документ за бонитет кој го издава Централниот 

регистар, согласно член 24 од Законот за јавни набавки 
(�Сл. весник на РМ� бр. 21/2002). Странско правно или 
физичко лице, треба да достави ревизорски извештај од 
странска реномирана ревизорска институција, регис-
трирана за вршење на ревизија. Ревизорскиот извештај 
треба да содржи податоци за вкупното економско рабо-
тење на странскиот понудувач во последните три годи-
ни. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во став 1 (а и б) од член 26 од Законот за јавни на-
бавки. 

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

4.4. Понудувачот треба да достави решение за ДДВ. 
4.5. Понудувачот треба да достави референтна лис-

та за изведени работи во последните 3 (три) години. 
4.6. Понудувачот е должен да го достави списокот 

на евентуални подизведувачи. 
4.7. Понудувачот е долен да достави список на ме-

ханизација со која располага и техничка екипираност 
на фирмата од стручен аспект. 

4.8. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на отворениот по-
вик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набав-
ки. 

4.9. Целокупната документација треба да е ориги-
нална или заверени копии верни на оригиналот и не 
постари од 6 месеци. 

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (член 27 од Законот за јавни набавки) 
- цена на чинење   40 бодови, 
- квалитет     30 бодови, 
- начин на плаќање   20 бодови, 
- рок на изработка на објектот   10 бодови. 
 
6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Рок на доставување на понудите е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
6.2. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват согласно членовите 55, 56 и 57 од Законот за јавни 
набавки. 

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: А.Д. "Електростопанство на 
Македонија", (Комисијата за јавни набавки) ул. "11 Ок-
томври" бр. 9, 1000 Скопје или на лице место. 

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на 
14.05.2002 година во 11 часот, во салата за состаноци 
во подрумот на Административната зграда на: А.Д. 
"Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октом-
ври" бр. 9, 1000 Скопје, во присуство на овластените 
претставници на понудувачите. 

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

дениот рок и оние кои не се изработени согласно бара-
њата на отворениот повик, како и оние кои немаат це-
локупна документација која се бара во отворениот по-
вик нема да се разгледуваат. 

7.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

                                            Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки - 

пречистен текст (�Службен весник на РМ� бр. 
21/2002), Комисијата за јавни набавки во АД �Елек-
тростопанство на Македонија� - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-98/2002 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на отворениот повик бр. 01-98/2002 

е АД �Електростопанство на Македонија� - Скопје со 
седиште на ул. �11 Октомври� бр. 9. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди 
за набавка на: хемикалии дадени во прегледот во точка 
2.1. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. Постапката на повикот се спроведува со 
Отворен повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.4. Набавувачот го задржува правото, исполнува-
њето на предметната набавка да го додели на повеќе 
понудувачи. 

 
2. ОБЕМ, РАСПРЕДЕЛБА ПО ПОДРУЖНИЦИ И 

РОКОВИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА НАБАВКАТА 
2.1. Обем и распределба на набавката по подружни-

ци: 
 

Ред
бр.

БАРАНИ 
ПРОИЗВО-

ДИ 
РЕК 
Битола

РЕК 
Осло-
меј 

Енерге-
тика 

ТЕЦ 
Неготи-
но 

Вкуп-
но 

1.

Солна кисели-
на 

 33% во цис-
терни 
 (во т)       120     630  750

1.1.
Солна кисели-

на 
33% во балони
 (во т)        30   30

2.
Натриум хид-
рок -     
сид-лужина  
 42-45%   (т) 

     
300     100     180        200 780

3.
Фери хлорид 

во 
 цистерна (т)       35   35

3.1.
Фери хлорид 
во    
балони (т)       40  40

4. Алуминиум   
сулфат (т)       60  60

5. Амонијак 27% (кгр.) 
  

25000    2900    1600043900

6.
Хидразин хид-

рат 
24%(кгр)     2700  2700
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2.2. Рокот за испорака на сите производи од пред-
метната набавка е најмногу една година, односно, до 
целосно исполнување, во зависност од тоа кој услов 
побрзо ќе се исполни, сукцесивно со рок од два дена од 
поединечна порачка и по диспозиција на набавувачот. 

2.3. Контакт телефони: 149-155. 
 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот како и производителот на 
понудените производи. 

3.2. Понудата може да го опфати целиот обем на 
набавката или само дел од позициите на набавката 
(дозволена е делумна понуда но не и во рамките на ед-
на од позициите). 

3.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени за секоја позиција (за која се конкурира) 
од обемот на набавката, како и вкупната вредност на 
целата понуда, (со сите давачки согласно член 57 став 
3 од ЗЈН ако набавката е од странство). 

3.4. Единечните цени да се дадат на паритет ДДП 
магацин на набавувачот, истоварено - преточено спо-
ред распоредот даден во точка 2 од овој повик, со сите 
неопходни трошоци и со посебно искажан данок на до-
дадена вредност на вкупната понуда и изразени во де-
нари. Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и 
во странска валута. При одлучувањето, договарањето и 
реализацијата на набавката ќе се применува продажни-
от берзански курс.  

3.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќа-
ње - само еден начин недвосмислено дефиниран. 

3.6. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Р. Македонија и со ме-
ѓународните стандарди кои се прифатени во Р. Македо-
нија (член 21 од ЗЈН). 

3.7. Во понудата да стои дека се прифаќа рокот на 
извршување на поединечна порачка (од точка 2.2.) нап-
равена од страна на набавувачот.  

3.8. Понудата треба да има рок на важност. 
3.9. Понудите од странските понудувачи (докумен-

тација која се бара и комерцијалната понуда) треба да 
бидат преведени на македонски јазик. 

 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиска и економска способност согласно член 24 од ЗЈН 
- пречистен текст, (�Сл. весник на РМ� бр. 21/2002). 
Домашните понудувачи треба да достават документ за 
бонитет кој го издава Централниот регистар. Странски-
те понудувачи доставуваат ревизорски извештај од ре-
номирана ревизорска институција. Доколку понудува-
чот не подлежи на изготвување на ревизорски извеш-
тај, во тој случај доставува, доказ од надлежна инсти-
туција дека не е во обврска да изготвува ревизорски из-
вештај и во исто време доставува друг соодветен доку-
мент за својата економска и финансиска способност, 
издаден од соодветна институција. 

4.2. Понудувачот треба да достави потврда од Уп-
равата за јавни приходи за платени даноци, придонеси 
и други давачки. 

4.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во став 1 од член 26 од Законот за јавни набавки. 

4.4. Понудувачот треба да достави банкарска гаран-
ција на износ од 5% од вкупната вредност на понудата 
(вредност на ДДП со ДДВ, член 58 од ЗЈН). 

4.5. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 25 од Законот за јавни 
набавки: 

4.5.1. Список на испораки на ваков вид стоки во 
последните 3 години со количините, датумите и прима-
чите. 

4.5.2. Технички карактеристики (спецификации) за 
производите што ги нуди со кои го потврдува квалите-
тот и стандардот на производите како и производите-
лот - потеклото на понудените производи. 

4.5.3. Дозвола од Министерството за здравство за 
промет со отрови. 

4.6. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на отворениот по-
вик, согласно член 31 став 2 од ЗЈН. 

4.7. Целокупната документација која се бара треба 
да е оригинална или заверени копии верни на оригина-
лот и не постари од 6 месеци освен ревизорскиот из-
вештај. 

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни 
набавки) 

5.1. Цена на набавката    70 бодови, 
5.2. Начин и услови на плаќање  30 бодови. 
 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од ЗЈН.  
6.2. Рокот за доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса АД �Електростопанство на Ма-
кедонија�, за Комисијата за јавни набавки, ул. �11 Ок-
томври� бр. 9, Скопје. 

6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
16.05.2002 год., во 11 часот, во просториите на АД 
�Електростопанство на Македонија� - Скопје, ул. �11 
Октомври� бр. 9, Скопје, во присуство на овластените 
претставници на понудувачите. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та на отворениот повик, како и оние кои немаат цело-
купна документација која се бара во отворениот повик, 
нема да се разгледуваат. 

 
   Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 15 и 16 од Законот за јавни на-

бавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/2002-пречистен текст), Народна банка на Република  
Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 8/4-2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ХАРДВЕР 
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ИНФОРМАЦИОНИОТ СИСТЕМ 
НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на отворениот повик е Народна банка 

на Република Македонија со седиште во Скопје, Ком-
плекс банки бб. 

2. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

 
II.ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА 
Предмет на јавното барање е прибирање понуди за 

набавка на: 
1. Brand name PC desktops              количина 27 
2. Brand Name Notebooks              количина   2 
3. Ласерски печатари и скенер          количина 16+4 
4. Brand Name Passbook печатари           количина   5 
5. Brand Name DAT Autoloader               количина   1 
6. Brand Name POS (point of sale) систем        количина  1 
7. Rack                            количина   1 
8. LAN Switch компоненти. 
Понудата е деллива по точки. Опремата да биде 

фабрички склопена, а прво отворање на опремата и неј-
зина инсталација да биде во просториите на Народна 
банка на Република Македонија. 
Напомена: Набавувачот нуди тендерска документа-

ција која може да се подигне во Народна банка на Ре-
публика Македонија први кат, соба бр. 6, тел. ++ 02 
108-226. 

 
III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
1. Во понудата да бидат дадени: 
- името, адресата и седиштето на понудувачот, 
- цена со сите даноци и давачки изразена во бруто 

износ во кој ќе бидат содржани царината, ДДВ и други 
издатоци и трошоци, 

- цената да биде изразена во денари, 
- начинот на плаќање, согласно ЗЈН член 59, 
- рок на испорака. 
 
IV.ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ  
1. Најповолниот понудувач ќе биде избран според 

следниве критериуми: 
- квалитет   350 бода; 
- висина на цената  300 бода; 
- поддршка   100 бода; 
- референтна листа    50 бода; 
- сервис     50 бода; 
- гаранција     50 бода; 
- рок на испорака    50 бода; 
- начин на плаќање    50 бода. 
 
V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Со понудата понудувачот е должен задолжително 

да ја достави следната придружна документација: 

а - Извод од регистрација на дејности; 
б - Документ за бонитет-позитивен; 
в -  Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација; 
г - Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 

изречена  мерка на безбедност забрана на вршење на 
дејност; 
д - Потврда од Управата за јавни приходи за плате-

ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Документите од точките в, г, д, несмеат да бидат 

постари од шест месеци. 
Документите треба да бидат оригинални или заве-

рени кај нотар. 
 
VI. РОКОВИ 
1. Крајниот рок на доставување на понудата е 

9.5.2002 год. (четврток) до 10.00 часот, во архивата на 
Народна банка на Република Македонија. 

2. Понудата во согласност со член 52 од ЗЈН може 
да се достави на адреса: Народна банка на Република 
Македонија, Комплекс банки бб - Скопје, по пошта, 
или да се предаде во архивата на Народна банка на Ре-
публика Македонија, најдоцна до 10,00 часот на 
9.5.2002 година. Понудите кои ќе пристигнат или би-
дат доставени по истекот на дадениот рок, нема да би-
дат разгледувани. 

3. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 
9.5.2002 година во 10,00 часот во просториите на На-
родна банка на Република Македонија, Комплекс бан-
ки бб - Скопје (VIII кат). 

4. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок заверен и потпишан од страна на одговорното 
лице на понудувачот. 

5. Понудите кои не ги содржат бараните податоци 
се сметаат за нецелосни и нема да се земат предвид за 
разгледување. 

6. Понудата и придружната документација се доста-
вуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол стои 
ознаката �не отворај� и број на овој отворен повик. 
Понудувачот може да поднесе само една понуда/ва-

ријанта. 
7. Пликот не смее да содржи никакви ознаки со кои 

би можело да се идентификува понудувачот. Во затво-
рениот плик треба да има уште два затворени запечате-
ни плика. Едниот внатрешен плик да ја содржи понуда-
та и да носи ознака �понуда�, а другиот внатрешен 
плик да ја содржи документацијата и да носи ознака 
�документација� и точната адреса на понудувачот. 

8. Претставниците на понудувачите кои ќе присус-
твуваат на јавното отворање на понудите, на Комисија-
та за јавни набавки треба да и предадат писмено овлас-
тување од понудувачот. 
Повикот може да се види и на www.nbrm.gov.mk. 
       

    Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 10, 14 и 16 од Законот за јавни 

набавки (�Службен весник на РМ� бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на општина Кавадарци - Локална 
самоуправа, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2/2002 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач:  
- Општина Кавадарци - Локална самоуправа со се-

диште на ул. �Маршал Тито� бб, Кавадарци. 
1.2. Предмет на набавката: 
Изведување на градежно занаетчиски работи на: 
- реконструкција на застарена градска водоводна 

мрежа. 
1.3. Вид и количина: 
Дадена во тендерската документација. 
1.4. Посебни услови 
1.4.1. Изјава за можноста за меѓуфинансирање во 

висина од најмалку 150.000 ЕУР во денарска против-
вредност, потребни за одржување на динамиката на 
градба до исплата на завршните работи. 

1.4.2. Период за изградба од 01.05.2002 година до 
15.12.2002 година. 

1.4.3. Динамика на плаќање. 
Плаќањето ќе се реализира со месечна отплата со 

средства од месниот самопридонес за периодот од 
01.06.2002 година до 30.06.2003 година. 
Општината како инвеститор по склучување на до-

говор со изведувачот на првата наредна седница на Со-
ветот на општина Кавадарци ќе донесе Одлука со која 
сите средства кои се собрани по основ на месен самоп-
ридонес ќе се уплаќаат на сметка на изведувачот и тоа 
во полн износ од месечниот прилив. 

 
1.5. Критериуми за избор на најповолен понудувач 
- цена                                                    60 бода, 
- рок на извршување на работите        6 бода, 
- техничка способност-референци       8 бода, 
- кадровска структура                            6 бода, 
- техничка опременост                         10 бода, 
- начин на плаќање                               10 бода. 
1.6. Рок на доставување на понудите е до 23.04.2002 

година. 
1.7. Рок на важност на понудата е: 90 дена од денот 

на прифаќањето на понудата. 
1.8. Повикот е јавен и анонимен, со право на учество 

на сите домашни и странски правни и физички лица. 
 
II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација, односно техничка-

та спецификација на работите може да се подигне во 
архивата на општина Кавадарци- Локална самоуправа, 
соба број 33 секој работен ден. 

2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати 
при подигање на тендерската документација е неповра-
тен и изнесува 6.000,00 денари, на жиро сметка број 
300040000011868, даночен број 4011998110781 депо-
нент на Комерцијална банка АД Скопје Подружница 
Кавадарци. 

2.3. Само понудувачите кои ќе купат тендер доку-
ментација ќе имаат право да поднесат понуди. 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудите се доставуваат на следниот начин: 
- Во еден надворешен плик на кој на средината се 

назначува адреса на набавувачот, а во левиот горен 
агол стои ознаката �не отворај�, се приложуваат два 
затворени и запечатени плика. 

- Едниот од внатрешните пликови ја содржи пону-
дата и носи назнака �понуда�, а другиот внатрешен 
плик ја содржи придружната документација и ја носи 
ознаката �документација�. 

3.2. Во пликот �понуда� да се приложи: 
- Името, адресата и седиштето на понудувачот; 
- Единечни цени за секоја позиција од специфика-

цијата и вкупна цена; 
- Референци - список на извршени работи (објекти) 

во последните три години; 
- Техничка опременост - опис на технички построј-

ки и машини со кои располага; 
- Кадровска структура - посочување на степенот на 

образование на лицата кои ќе бидат задолжени за воде-
ње и контрола на работите; 

- Начин на плаќање; 
- Рок за извршување на работите. 
3.3. Во пликот �документација� да се приложи: 
- Извод од регистрација на дејноста; 
- Документ за бонитет од Централниот регистар; 
- Изјава дека понудувачот не под стечај, издадена 

од суд. 
 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Оригиналниот примерок, треба да биде заверен 

и потпишан од страна на одговорното лице на понуду-
вачот. 

4.2. Понудите треба да се достават во архивата на 
општина Кавадарци - Локална самоуправа или преку 
поштата на адреса ул. �Маршал Тито� бб, со задача да 
се обезбедат докази за датумот на предавањето на по-
нудата. 

 
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот 

рок и кои не се изработени според пропозициите на на-
бавката со прибирање на понуди и Законот за јавни на-
бавки, нема да бидат разгледани. 

5.2. Јавното отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе се изврши 
на 24.04.2002 во 12 часот во просториите на општина 
Кавадарци - Локална самоуправа. 

5.3. Претставниците на понудувачите на отворање-
то на понудите потребно е на комисијата на набавува-
чот да и предадат писмено овластување за застапување 
на понудувачот. 

5.4. Секој понудувач може да учествува само со  по 
една понуда. 

5.5. За дополнителни информации понудувачите 
можат да контактираат на телефон 412-201 или 416-
107, со лицето Драгослав Симоновиќ. 

 
Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комиси-
јата за јавни набавки на КПУ Затвор - Скопје, со отво-
рено одделение во Крива Паланка, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2002 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач е КПУ Затвор - Скопје со отворено 

одделение во Крива Паланка со седиште во населбата 
Шуто Оризари бб, - Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е санација на притворски 
простории. Тендерската документација може да се по-
дигне во архивата на затворот по цена од 1.000,00 дена-
ри уплатени на благајната на затворот. 

1.3. Повикот е јавен, отворен, анонимен со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со Законот за јавни набавки. 

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

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да содржи единечни цени за се-

која ставка, како и вкупна цена со посебно искажан 
ДДВ, рок за извршување на работите, начин на плаќа-
ње, рок на важност на понудата и гаранција за квалите-
тот на извршените работи. 

2.3. Карактеристиките на материјалите што се вгра-
дуваат треба да се во согласност со стандардите на Ре-
публика Македонија и со меѓународните стандарди кои 
се прифатени во Република Македонија. 

 
3. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (соглас-

но член 46 од Законот за јавни набавки): 
3.1. Извод од регистрација на дејноста. 
3.2. Документ за бонитет од Централниот регистар. 
3.3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација (согласно член 26 од Законот - потребен е 
извод од судска евиденција). 

3.4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му 
е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на 
дејност. 

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

3.6. Сите документи треба да се оригинали или за-
верени копии верни на оригиналот и не постари од 6 
месеци. 

 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- цена ..............................................................60 поени, 
- квалитет ......................................................10 поени, 
- рок на извршување .....................................10 поени, 
- техничка и кадровска опременост ............10 поени, 
- начин на плаќање .......................................10 поени. 

5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

5.1. Рок на доставување на понудите - 15 дена од 
денот на објавувањето во последното средство за јавно 
информирање. 

5.2. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват како што е наведено во член 56 и 57 од Законот за 
јавни набавки, во архивата на Затворот - Скопје или по 
пошта на адреса: населба Шуто Оризари бб. - Скопје. 

5.3. Отворањето на понудите ќе се изврши на 
15.05.2002 година (среда) во 12,00 часот во простории-
те на Затворот - Скопје во присуство на овластени 
претставници на понудувачите. 

 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

дениот рок и кои нема да бидат изработени според тен-
дерската документација и согласно отворениот повик 
за прибирање на понуди, нема да се разгледуваат. 

6.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 
Дополнителни информации на телефон: 650-546 и 

650-547. 
 
                                           Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 13 и 16 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
26/98, 50/2001 и 2/2002), Комисијата за јавни набавки 
при ЕЛС - Општина Кичево, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 3/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗГРАДБА НА 
ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО НАСЕЛБА 

�ПОДВАРОШ� ВО КИЧЕВО 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач по Отворениот повик е Органот за 

уредување и употреба на градежно земјиште во гра-
дежниот реон на општина Кичево со седиште на ул. 
�Борис Кидрич� бр. 1 во Кичево. 

2. Повикот е отворен и анонимен. 
 
II. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА 
1. Предмет на Отворениот повик е прибирање на 

понуди за изградба на фекална канализација во населба 
�ПОДВАРОШ� во Кичево. 
НАПОМЕНА: Набавувачот нуди тендерска доку-

ментација која може да се подигне секој работен ден во 
просториите на ЕЛС - Кичево - Орган за уредување и 
употреба на градежно земјиште во градежниот реон на 
општина Кичево, соба бр. 26, од 7:30 до 15:30 часот и 
за истата се плаќа надоместок од 500,00 денари. 

 
III. ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ 
Најповолниот понудувач ќе биде избран согласно 

следниот критериум: 
- Цена     60 бода; 
- Референтна листа    10 бода; 
- Начин на плаќање    10 бода; 
- Техничка и кадровска опременост  10 бода; 
- Рок на извршување на работите  10 бода. 
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IV. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- Име, адреса и седиште на понудувачот. 
- Вредност на понудата изразена во денари, во која 

се вклучени сите даноци и давачки. 
- Референтна листа. 
- Начин на плаќање. 
- Рок на извршување на работите. 
- Гаранции. 
- Сертификат од надлежна институција за квалитет 

на цевки и елементи за типски шахти. 
- Посочување на вклучени технички лица. 
 
V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот задолжително да ја дос-

тави следната придружна документација: 
а) Извод од регистрација на дејноста; 
б) Документ за бонитет - позитивен, од Централни-

от регистар; 
в) Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација; 
г) Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност, забрана за вршење на 
дејност; 
д) Потврда од Управата за јавни приходи за плате-

ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Документите од точките в, г и д не смеат да бидат 

постари од 6 месеци и да бидат во оригинал или заве-
рени од нотар. 

 
VI. РОКОВИ 
1. Крајниот рок на доставување на понудите е 

07.05.2002 година, во архивата на ЕЛС општина Кичево. 
2. Понудата во согласност со член 52 од ЗЈН може 

да се достави на адреса: ЕЛС - општина Кичево - Орган 
за уредување и употреба на градежно земјиште во гра-
дежниот реон на општина Кичево, ул. �Борис Кидрич� 
бр. 1, Кичево, најдоцна до 10.05.2002 година до 12 ча-
сот. Понудите кои ќе бидат доставени по истекот на 
наведениот рок нема да бидат разгледувани. 

3. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 
ден 10.05.2002 година во 12 часот, во кабинетот на гра-
доначалникот на општина Кичево. 

4. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок заверен и потпишан од одговорно лице на пону-
дувачот. 

5. Понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат. 

6. Понудата и придружната документација се доста-
вуваат во затворен плик на кој на левиот горен агол стои 
ознака �не отворај� и број на отворениот повик. Секој 
понудувач може да поднесе само 1 (една) понуда. 

7. Пликот не смее да содржи никакви ознаки со кои 
би можел да се идентификува понудувачот. Во затворе-
ниот плик треба да има уште 2 (два) затворени плика. 
Едниот плик ја содржи ознаката �понуда�, а другиот 
ознаката �документација� и точната адреса на понуду-
вачот. 

8. Претставниците на понудувачите кои ќе присус-
твуваат на јавното отворање треба да достават писмено 
овластување од понудувачот. 

 
                                          Комисија за јавни набавки 

Согласно член 17 и 18 од Законот за јавни набавки 
(пречистен текст) (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), 
Комисијата за јавни набавки во ЈП �Македонијапат� - 
Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 10/2002 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по Отворениот повик бр. 10/2002 е 

ЈП �Македонијапат� - Скопје со седиште на ул. �Даме 
Груев� бр. 14, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е:  
Универзална машина за обележување на патишта 

со следните карактеристики: 
- Хидростатски погон со континуирана промена на 

брзината. 
- Брзински сегменти за работа и возење. 
- Обележување со боја, со можност за обележување 

со пластика и термопластика. 
- Автоматско подесување на ширината на линијата. 
1.3. Постапката на повикот се спроведува со отво-

рен повик согласно член 18 од Законот за јавни набав-
ки (пречистен текст). 

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

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да содржи единечнa ценa и вкуп-

на цена на набавката. 
2.3. Вкупната и единечната цена да биде изразена 

во евра (ЕУР). 
2.4. Во вкупната единечна понудена цена треба да 

бидат вкалкулирани сите трошоци на понудувачот од 
набавка до испорака на машината вклучувајќи го чине-
њето за набавка, транспорт, царина, даноци, давачки за 
патишта, осигурување и сите останати давачки кои би 
ја теретеле цената.  
Во цената да биде пресметан и ДДВ. 
2.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
2.6. Понудата треба да го содржи потеклото на маши-

ната што е предмет на набавката. 
 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот да достави документација согласно 

член 24 од Законот за јавни набавки (пречистен текст). 
3.2. Документ за бонитет од Централниот регистар 

во оригинал или копие заверено кај нотар. 
3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-

ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 
3.4. Извод од судска регистрација на дејност. 
3.5. Потврда дека не е во стечај и не се води процес 

на ликвидација. 
3.6. Потврда дека не е изречена мерка на безбед-

ност забрана на вршење на дејност. 
3.7. Странско правно или физичко лице кое се јаву-

ва како понудувач да достави документ согласно член 
24 од Законот за јавни набавки (пречистен текст). 

3.8. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 25 од Законот за јавни 
набавки: 

- Каталози со основни технички карактеристики и 
упатства за ракување со машината; 
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- Понудувачот да презентира дека за понудената 
машина вршел испорака на резервни делови од произ-
водителот. 

3.9. Гаранција за квалитетот на производот. 
3.10. Понудувачот да достави доказ дека на понуду-

вачот не се однесува ниту еден од случаите наведени 
во член 26 од Законот за јавни набавки (пречистен 
текст). 

3.11. Претставниците на понудувачот треба да да-
дат писмено овластување за учество во јавниот повик, 
согласно член 31 од Законот за јавни набавки (пречис-
тен текст). 

 
4. МАКСИМАЛНА ЦЕНА 
4.1. Максималната цена набавувачот ќе ја објави во 

согласност со член 22 од Законот за јавни набавки 
(пречистен текст). 

 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

НАБАВУВАЧ 
5.1. Критериумите за избор на најповолен понуду-

вач се во согласност со член 27 од Законот за јавни на-
бавки и тоа: 

- Квалитет на производот ............................40 поени, 
- Цена .............................................................40 поени, 
- Начин на плаќање ......................................10 поени, 
- Рок на испорака ..........................................10 поени. 
 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДАТА 
6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки (пречистен текст). 
6.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
6.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

08.05.2002 година (среда) во 12,00 часот во простории-
те на ЈП �Македонијапат�, ул. �Даме Груев� бр. 14, 
Скопје во салата на VI кат. 

6.5. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та од отворениот повик, како и оние кои не се израбо-
тени согласно Законот за јавни набавки (�Службен вес-
ник на РМ� бр. 21 од 27.03.2002 година), нема да се 
разгледуваат. 

 
                                           Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Согласно член 17 и 18 од Законот за јавни набавки 

(пречистен текст) (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), 
Комисијата за јавни набавки во ЈП �Македонијапат� - 
Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 11/2002 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по Отворениот повик бр. 11/2002 е 

ЈП �Македонијапат� - Скопје, ул. �Даме Груев� бр. 14, 
Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е:  
Набавка на материјали за изведба на хоризонтална 

сигнализација: 
- Боја ......................................................................70 Т. 
- Разредувач ............................................................7 Т. 
- Перла ...................................................................22 Т. 
1.3. Материјалот што е предмет на овој отворен по-

вик треба да го задоволува стандардот MKS Z.S2.240. 
1.4. Материјалот да биде испорачан сукцесивно во 

текот на 2002 година со динамика која ќе биде дефини-
рана со договорот. 

1.5. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик согласно член 18 од Законот за јавни набав-
ки (пречистен текст). 

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

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да ги содржи единечните цени за 

позициите од овој повик и вкупната цена на набавката. 
2.3. Понудата треба да биде изразена во единечна 

мерка �Т� (тони) испорачан материјал до секција �При-
леп� во ЈП �Македонијапат�. 

2.4. Вкупната единечна цена за бојата да биде изра-
зена во денари. 

2.5. Во вкупната единечна, понудена цена треба да 
бидат вкалкулирани сите трошоци на понудувачот од 
набавка до испорака на материјалот вклучувајќи го чи-
нењето за набавка, транспорт до подружници, царина, 
даноци, давачки за патишта, осигурување и сите оста-
нати давачки кои би ја теретеле цената.  
Во цената да биде пресметан и ДДВ. 
2.6. Понудувачот може да даде понуда која ќе го 

опфати целокупниот обем на набавката или одредени 
делови од истата. 
Согласно Законот за јавни набавки (пречистен 

текст), набавката може да се подели на делови. 
2.7. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот да достави документација согласно 

член 24 од Законот за јавни набавки (пречистен текст). 
3.2. Документ за бонитет од Централниот регистар 

во оригинал или копие заверено кај нотар. 
3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-

ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 
3.4. Извод од судска регистрација на дејност. 
3.5. Потврда дека не е во стечај и не се води процес 

на ликвидација. 
3.6. Потврда дека не е изречена мерка на безбед-

ност забрана на вршење на дејност. 
3.7. Странско правно или физичко лице кое се јаву-

ва како понудувач да достави документ согласно член 
24 од Законот за јавни набавки (пречистен текст). 

3.8. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 25 од Законот за јавни 
набавки, односно сертификат од надлежна институција 
за контрола на квалитетот на производот, со кој се пот-
врдува сообразноста со дадените спецификации или 
стандарди за набавките. 

3.9. Атест за квалитет на производот, издаден од 
надлежна институција во Република Македонија. 
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3.10. Понудувачот да достави доказ дека на понудува-
чот не се однесува ниту на еден од случаите наведени во 
член 26 од Законот за јавни набавки (пречистен текст). 

3.11. Претставниците на понудувачот треба да да-
дат писмено овластување за учество во јавниот повик, 
согласно член 31 од Законот за јавни набавки (пречис-
тен текст). 

 
4. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Тендерска документација да се подигне во 

просториите на ЈП �Македонијапат� - Скопје, ул. �Да-
ме Груев� бр. 14. 

 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

НАБАВУВАЧ 
5.1. Критериумите за избор на најповолен понуду-

вач се во согласност со член 27 од Законот за јавни на-
бавки и тоа: 

- Квалитет на производот ............................40 поени, 
- Цена .............................................................40 поени, 
- Начин на плаќање ......................................10 поени, 
- Рок на испорака ..........................................10 поени. 
 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДАТА 
6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки (пречистен текст). 
6.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
6.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

07.05.2002 година (вторник) во 12,00 часот во просто-
риите на ЈП �Македонијапат�, ул. �Даме Груев� бр. 14, 
Скопје во салата на VI кат. 

6.5. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработен според барањата 
од отворениот повик, како и оние кои не се изработени 
согласно Законот за јавни набавки (�Службен весник 
на РМ� бр. 21/02 година), нема да се разгледуваат. 

 
                                           Комисија за јавни набавки 

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

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002, дополнет 
и пречистен текст), Комисијата за јавни набавки на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија-Скопје, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 02-2192/2 

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

ОТВОРАЊЕ 
 
I. ОПШТИ УСЛОВИ 
1. Набавувач на јавниот повик е Фондот на пензис-

кото и инвалидското осигурување на Македонија-
Скопје, ул. �12 Ударна бригада� бб, Скопје. 

2. Предмет на Ограничениот јавен повик бр. 02-
2192/2 е прибирање на документација за претходно ут-
врдување на подобност на понудувачите како можни 

носители на изведба на следните видови работи за пот-
ребите на Фондот на пензиското и инвалидското осигу-
рување на Македонија за 2002 година: 
а) извршување на градежно занаетчиски работи 
(градба, доградба, поправка и адаптација на сани-

тарни чворови, одвод, довод, плочки, поправка на кро-
вови и кровни конструкции, варосување и други рабо-
ти во доменот на градежно занаетчиските и ентериер-
ски работи); 
б) извршување на инсталатерско-електричарски ра-

боти 
(реконструкција на стари инсталации, поставување 

на нови инсталациони мрежи, набавка и монтажа на 
расветни тела). 

3. Постапката на повикот се спроведува согласно 
член 35 од Законот за јавни набавки. 

 
II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Комисијата за јавни набавки на Фондот на пен-

зиското и инвалидското осигурување на Македонија 
има потреба од претходно утврдување на подобност на 
понудувачите (претквалификација), преку документа-
ција врз основа на која ќе се оцени способноста на по-
нудувачите за извршување на предметот на набавката. 

2. Од утврдените подобни понудувачи ќе се побара-
ат дополнителни понуди за извршување на работи 
предвидени со годишниот план и Буџетот на Фондот 
на пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија за 2002 година. 

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

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

вуваат следните документи: 
- документ за техничко-технолошки бонитет; 
- документ за економско-финансиски бонитет; 
- потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки нé постара од 
шест месеци; 

- расположива опрема и други физички капацитети 
потребни за реализација на набавката; 

- менаџерска способност; 
- искуство (референтна листа) и стручен кадар (ква-

лификација и број) за извршување на набавката; 
- документ дека не е во стечај или ликвидација (нé 

постар од шест месеци); 
- документ дека нема правосилна пресуда со која е 

изречена мерка за безбедност-забрана за вршење на 
дејноста; 

- документ за регистрација на претпријатието за вр-
шење на дејноста. 
Документот за техничко-технолошки бонитет треба 

да се однесува за видот на работата од предметот на 
набавката за која понудувачите даваат своја понуда. 
Понудувачите можат да дадат понуда за една или 

повеќе позиции од предметот на набавката. 
2. Документацијата и другите податоци се доставу-

ваат во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да 
носи ознака �не отворај�, бројот на јавниот повик и по-
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зиција за која се дава понуда, истиот не треба да содр-
жи никаква ознака со која би можело да се идентифи-
кува понудувачот. 

3. Рокот за прием на документацијата изнесува 10 
дена од денот на објавувањето во јавно гласило. 

4. Документацијата се доставува до набавувачот: 
Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија, ул. �12 Ударна бригада� бб, Скопје. 

 
IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Документацијата што нема да биде доставена во 

утврдениот рок и која нема да биде изработена според 
барањата содржани во повикот, како и несоодветно 
комплетирана, нема да се разгледува. 

 
      Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Единицата за раководење со проектот-Програма 

Социјална инфраструктура I во Македонија, објавува 
 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 17/11/2002 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА 

ГРАДЕЖНИ РАБОТИ 
 

1. ОПШИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: 
Единица за раководење со проектот- Програма Со-

цијална инфраструктура во Македонија, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката: 
Избор на понуда за изведба на проектот: Реконс-

трукција на тротоарите на улиците �Мице Козар� и 
�Кеј 9-ти Септември� во Прилеп, во вкупна површина 
од 9.690 м2 (4.308 м2 + 5.382 м2). 

 
2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
Обемот и квалитетот на работите е даден во лици-

тационите документи кои заинтересираните понудува-
чи можат да ги подигнат во канцеларијата на Единица-
та за раководење со проектот, на адреса ул. �Петар Поп 
Арсов� бр. 14А, 1000 Скопје, со уплата на износ од 
600,00 денари неповратни средства во готово. 
Од изведувачот ќе се бара употреба на материјали 

со проверен квалитет и со соодветен сертификат за ис-
тите. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба  да ги содржи сите барања при-

ложени во лицитационите документи, на соодветни 
места за пополнување. 

3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите наз-
начени во лицитационите документи за реализација на 
проектот. 

3.3. Понудувачите се должни да стават свои еди-
нечни цени за секоја позиција од приложениот Пред-
мер и вкупна вредност на работите (во денари) - без 
ДДВ. 

 
4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕН-

ТАЦИЈА (прилог кон понудата) 
4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот, 
4.2. Економско-финансиски бонитет од Централни-

от регистар, оригинал или копие заверено кај нотар, 

4.3. Техничко-технолошки бонитет, 
4.4. Извод од судска евиденција не постар од 6 ме-

сеци во оригинал или копие заверено кај нотар, како 
доказ дека понудувачот не е во стечај или во процес на 
ликвидација, 

4.5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност 
(извод од судска евиденција), 

4.6. Сертификат за квалитет на техничките каракте-
ристики на материјалите предвидени во лицитационите 
документи. 

 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН  

ПОНУДУВАЧ 
5.1. Цена                                                         40 поени, 
5.2. Ефикасност                                             20 поени, 
5.3. Рок за изведување на работите             10 поени, 
5.4. Техничка и кадровска опременост       10 поени, 
5.5. Начин на плаќање                                   10 поени, 
5.6. Референц листа                                         5 поени, 
5.7. Опис на методологијата                           5 поени. 
 
6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален 

примерок заверен и потпишан од одговорно лице на 
понудувачот, на начин како е објаснето во Упатството 
за понудувачите. 

6.2. Понудите ќе се доставуваат по пошта или лич-
но на адреса на набавувачот: �Единица за раководење 
со проектот-Програма Социјална  инфраструктура во 
Македонија�, ул. �Петар Поп Арсов� бр. 14А, 1000 
Скопје. 

6.3. Краен рок за прием на понудите е 08.05.2002 
година, до 13:00 часот. Сите понуди кои што ќе прис-
тигнат по овој термин (по пошта или лично) ќе бидат 
вратени на понудувачите. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот 

рок и кои не ги содржат бараните  податоци нема да се 
разгледуваат. 

7.2. Јавното отворање на понудите во присуство на 
овластени лица ќе се изврши на 08.05.2002 година во 
просториите на Единицата за раководење со проектот, 
на адреса наведена во точка 6.2. погоре, во 13:00 часот. 
Отворање и проверка на понудите ќе врши Комисијата 
за јавни набавки на Единицата за раководење со проек-
тите. 

7.3. Претставниците на понудувачите треба на Ко-
мисијата за јавни набавки да и предадат писмено ов-
ластување од понудувачот за нивно учество на јавното 
отворање. 

7.4. Дополнителни информации понудувачите мо-
жат да добијат во просториите на Единицата за раково-
дење со проектот, секој работен ден од 09:00 до 14:30 
часот или на телефон/факс 02-120-311 или 220-415. 

 
                              Комисија за јавни набавки 
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РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ОПШТИНСКА И ЕКОЛОШКА АКЦИОНА  
ПРОГРАМА (МЕАП) 

 
ПРОЕКТ: ПРОЕКТ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ  

НА СТРУГА И ОХРИД ПРЕTКВАЛИФИКАЦИЈА  
НА ИЗВЕДУВАЧИ 

 
Поканата за Претквалификација го следи Општиот 

оглас �General Procurement Notice� за оваа програма, 
кој што е ажуриран во �Procurement Opportunities� на 
интернет страницата на ЕБРД, на 25ти февруари 2002 
година, како и �Procurement Opportunities� на KfW, во 
2001 година. 
Врз основа на финансиската помош од СР Германи-

ја, што се реализира преку KfW - Германија, како и фи-
нансиски средства од заемот од страна на Европската 
банка за обнова и развој (Банките), работодавачот 
М.Ј.П. Проаква (Охрид и Струга, Р. Македонија) љу-
безно ги поканува сите заинтересирани градежни фир-
ми кои ги поседуваат потребните квалификации да се 
пријават за: Претквалификација за �Проект за водос-
набдување на Струга и Охрид� - Проширување на сис-
темот за водоснабдување на Струга и Охрид вклучувај-
ќи конструкција и набавка на цевки, прибор за цевки и 
материјали. 
Делокругот на активностите предвидени со овој про-

ект го вклучува, без строго ограничување, следново: 
- Струшки регион 
   - конструкција на РЕ цевовод во должина од 8 km 

и 1 km челичен цевовод, со дијаметар, во ранг од 250 
mm до 400 mm, од постоечките каптажи кај Горна Бе-
лица и новата каптажа кај Вишни, вклучувајќи ги пре-
кидните комори и придружните воздушни вентили и 
вентили за испирање, како и комплетирање на еден де-
лумно изграден резервоар со капацитет од 2250 m3 и 
конструкција на еден целосно нов резервоар со капаци-
тет од 2250 m3 кај Заграчани, вклучувајќи цевни конс-
трукции и хлоринаторски  постројки; 

   - конструкција на нов цевовод од РЕ, во должина 
од 4 km, со дијаметар од 400 mm, од резервоарот кај 
Заграчани до градот Струга, вклучувајќи и прекидна 
комора со капацитет од 100 m3, како и придружни воз-
душни вентили и вентили за испирање; 

   - конструкција на нов цевовод од РЕ во должина 
од 4,5 km, со дијаметар од 200 mm, од Заграчани до ре-
зервоарот кај Велешта, вклучувајќи и придружни воз-
душни вентили и вентили за испирање; 

   - обнова на пумпната станица во Шум и конструк-
ција на нов цевовод од пумпната станица во Шум до 
резервоарот кај Заграчани; 

   - мерки за рехабилитација на дистрибутивната 
мрежа во градот Струга: 

- Охридски регион 
   - конструкција на нова каптажа кај Летница и за-

мена на цевоводи во должина од 6 km, со дијаметри од 
100 mm до 300 mm, од изворите до постоечкиот резер-
воар кај Студенчишта; 

   - конструкција на два резервоари со капацитет од 
1000 m3, вклучувајќи ги и придружните цевни конс-
трукции и дистрибутивна мрежа; 

   - конструкција на нов цевовод од РЕ во должина 
од 2 km, со дијаметар од 300 mm, од резервоарот кај 
Студенчишта до средната зона; 

   - обнова на пумпната станица кај Студенчишта, 
вклучувајќи одредени модификации во цевните конс-
трукции; 

   - мерки за рехабилитација на дистрибутивната 
мрежа во градот Охрид; 

   - набавка на (дополнителни) цевки со спојки. По-
натаму, нив ќе ги преземе и ќе ги вгради работодава-
чот. 
Избраниот изведувач ќе потпише два договори со 

М.Ј.П. Проаква, и тоа, за активностите во Охрид, и ак-
тивностите во Струга, финансирано од страна на ЕБРД и 
KfW, соодветно. Времетраењето на договорите за специ-
фицираните работи е 22 календарски месеци. Предвиде-
но е, со активностите да се започне во Октомври 2002. 
Претквалификацијата и тендерите за договорите за 

работа, кои се финансирани од страна на банките, се 
отворени за градежни претпријатија кои ги поседуваат 
потребните квалификации од сите земји. 
Претквалификационите документи можат да се до-

бијат на следнава адреса после уплатата на неповратни 
средства во висина на EUR 900,00 (девет стотини евра) 
на нерезидентната сметка на GKW Consult GmbH, 
Манхајм во Охридска банка А.Д. Охрид. BLZ 41000-
620-16 (SVIFT BIC: ОХРИД МК 22). Бр. на сметка 
708000-280-178. 
Доколку се побара, документите ќе бидат веднаш 

испратени со брза пошта, меѓутоа нема да се прифати 
одговорноста во случај на губење на пратката или доц-
на испорака. 
Документите за претквалификација треба да бидат 

уредно комплетирани и испратени на подолунаведена-
та адреса, на или пред 07ми јуни 2002 година, до 12:00 
часот по локално време.  
Заинтересираните претпријатија дополнителни ин-

формации можат да добијат, како и да ги добијат 
претквалификационите документи на следнава адреса: 
г-дин. Р. Сампсон / г-ца Т. Коваческа GKW CONSULT 
GmbH во име на Проаква Кеј �8ми Ноември� бб, 6630 
Струга, Македонија. Тел: 00 389 46 784 320; Факс: 00 
389 46 784 322; e-mail: gkw_ohrid@yahoo.com. 

 
 

REPUBLIC OF MACEDONIA 

MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ACTION 
PROGRAMME ("MEAP") 

 
STRUGA AND OHRID WATER SUPPLY PROJECT 

PREQUALIFICATION OF ELIGIBLE CONTRACTORS 
 
The Invitation for Prequalification follows the General 

Procurement Notice for this programme which was upda-
ted in Procurement Opportunities on the EBRD`s Web Site 
on 25th February 2002, and in KfW`s Procurement Oppor-
tunities in 2001. 

Based on the defined financial assistance from Ger-
many, which is realized through Kreditanstalt für Wiedera-
ufbau - Germany and proceeds of the loan from the Euro-
pean Bank for Reconstruction and Development (the 
Banks), the Employer MJP Proaqua (Ohrid and Struga, 
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Macedonia) invites interested eligible Construction Com-
panies to apply for Prequalification for the "Struga and Oh-
rid Water Supply Project" - Struga and Ohrid Water 
Supply System Extension including Construction and Pro-
curement of Pipes, Fittings and Materials. 

The Scope of Work for this Contract includes, but is 
not necessarily limited to, the following works: 

- Struga Region 
   - construction of the 8 km of PE and 1 km of steel pi-

peline ranging in diametar from 250 mm to 400 mm down 
from the existing spring captures at Gorna Belica and new 
spring capture at Visni, including break pressure tanks and 
associated air and scour valve chambers, plus the completi-
on of one partially built 2250 m3 reservoir, and the cons-
truction of one complete new 2250 m3 reservoir at Zagra-
cani, including pipe gallery and chlorine dosing facility;  

   - construction of a new 4 km PE 400 mm diameter 
transmission main from Zagracani reservoir to Struga City, 
including a single 100 m3 break pressure tank and associa-
ted air and scour valve chambers; 

   - construction of 4.5 km of new 200 mm diameter PE 
transmission main from Zagracani to Velesta reservoir in-
cluding associated air and scour valve chambers; 

   - refurbishment of Sum pump station and constructi-
on of a new transmission main from Sum PS to Zagracani 
reservoir; 

   - distribution network rehabilitation measures in Stru-
ga City; 

- Ohrid Region 
   - construction of a new spring structure at Letnica 

and replacement of approximately 6 km of pipeline varying 
in diameter from 100 mm to 300 mm from the springs to 
the existing reservoir at Studencista; 

   - construction of two 1000 m3 reservoirs, including 
associated pipe galleries and distribution pipework; 

   - construction of a 300 mm PE 2 km transmission 
main from Studencista reservoir to the medium level zone; 

   - refurbishment of Studencista pump station, inclu-
ding modifications to the pipework; 

   - distribution network rehabilitation measures in Oh-
rid City; 

   - Procurement of pipes and fittings. Subsequently, to 
be handed over to, and installed by, the Employer. 

The awarded contractor will sign two contracts with 
Proaqua utility for works in Ohrid and in Struga, financed 
by the EBRD and KfW respectively. The duration of the 
contracts for the works specified is anticipated to be up to 
22 calendar months. The contracts are anticipated to com-
mence in October 2002.  

Prequalification and tendering for the contracts to be fi-
nanced with the proceeds of a financial assistance from the 
Banks is open to firms and joint ventures of firms from all 
countries. 

Prequalification documents may be obtained from the 
address below upon payment of a nonrefundable fee of � 
900.00 (nine hundred Euro) on the GKW Consult GmbH, 
Mannheim nonresident account with OHRIDSKA BANKA 
A.D. Ohrid; BLZ 41000-620-16 (SWIFT BIC: OHRID 
MK 22); Account Number 708000-280-178. 

If requested, the documents will be promptly dispat-
ched by courier, but no liability can be accepted for loss or 
late delivery. 

The prequalification documents must be duly comple-
ted and delivered to the address below, on or before 7 June 
2002, at 12:00 hrs local time.  

Interested firms may obtain further information from, 
and inspect and acquire the prequalification documents at the 
following office: Mr. R. Sampson / Miss T. Kovaceska 
GKW CONSULT GmbH on behalf of Proaqua, KEJ 8mi No-
emvri bb, 6300 Struga, Macedonia. Tel: 00 389 46 784 320; 
Fax: 00 389 46 784 322; e-mail: gkw_ohrid@yahoo.com. 
_______________________________________________ 

 
АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА 
 
Врз основа на член 95 и член 95-ж од Законот за 

трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/93, 48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99, 49/00 и 6/02), 
Агенцијата на Република Македонија за приватизација, 
објавува 

ЈАВЕН ПОВИК 
ЗА ПРОДАЖБА НА УДЕЛИ ОД СЛЕДНИВЕ  

ДРУШТВА 
 

1. ДОО �ТРГОТЕКСТИЛ - АНГРО 2� - Скопје 
- дејност - трговија на големо; 
- број на вработени - 22 (состојба 1994); 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

72.924 ЕВРА, што претставува 27,89% од главнината 
на друштвото; 

- максимален дисконт: 80%; 
- минимална продажна цена на уделот: 14.585 

ЕВРА. 
 
2. ДОО �СТАКЛАРНИЦА - СТАКЛЕНА ВОЛНА�- 

Скопје 
- дејност - производство на стаклена волна; 
- број на вработени - 40 (состојба 1994); 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

134.809 ЕВРА, што претставува 18,95% од главнината 
на друштвото; 

- максимален дисконт: 0%. 
 
3. ДОО �ВЕТЕРИНАРНА СТАНИЦА� - Битола 
- дејност - вршење на земјоделски услуги во 

сточарството; 
- број на вработени - 21 (состојба 1998 година); 
- за продажба: удел со вредност од 37.953 ЕВРА, 

што претставува 17,93% од главнината на друштвото; 
- максимален дисконт: 0%. 
 
4. ДОО МЗТ �БИРОТЕХНИЧКА ОПРЕМА� - 

Валандово 
- дејност - производство на стоки за широка 

потрошувачка и др. метални производи; 
-  број на вработени - 4 (состојба 1996 година); 
- за продажба: удел со вредност од 141.506 ЕВРА, 

што претставува 39,34% од главнината на друштвото; 
- максимален дисконт: 0%. 
 
5. ДОО �УГОСТИТЕЛ� - Крива Паланка 
- дејност - угостителство, туризам и трговија; 
- број на вработени - 103 (состојба 1994 година); 
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Агенцијата на Република Македонија за приватиза-
ција (АП), во име на Владата на Република Македонија 
и останатите акционери кои го претставуваат државниот 
капитал, објавува јавен тендер за продажба на 88,68% 
капитално учество, односно 163.935 обични акции во  

- за продажба: удел со вредност од 40.668 ЕВРА, 
што претставува 9,45% од главнината на друштвото; 

- максимален дисконт: 0%. 
Понудите за купување на удели во писмена форма 

се доставуваат во запечатен плик, на кој стои: адреса 
на Агенцијата, назнаката �не отворај�, а под тоа �пону-
да�, назив на претпријатието за кое се однесува пону-
дата, име на купувачот, со адреса, телефон и контакт 
лице (за правни субјекти), а за физичките лица и мати-
чен број од лична карта. 

 
РУДНИЦИ ЗЛЕТОВО АД - ПРОБИШТИП 
Рудници за олово, цинк и преработка 

 Понудата треба да содржи: 
- Вредност на уделот што купувачот сака да го ку-

пи; 
Во рамките на програмата за преструктуирање на 

претпријатијата кои искажуваат загуби во работењето, 
која ја спроведува во соработка со Светската банка, 
Владата на Република Македонија е подготвена да го 
продаде Друштвото под поволни услови. 

- Износот на средства што купувачот е подготвен да 
го плати; 

- Начин на плаќање (согласно законските прописи); 
- Рок (датуми) за отплата-веднаш или на рати; 

Полно име на Друштвото: АД Рудници за олово, 
цинк и преработка �ЗЛЕТОВО�. 

- Број на годишни рати (не повеќе од пет) и 
- Обезбедување на плаќањето (доколку се плаќа на 

рати). Седиште: �Јаким Стојковски� 2, Пробиштип. 
Понудите по јавниот повик се доставуваат по пис-

мен пат, со доказ, положена гаранција во износ од 10% 
од продажната цена на уделот. 

Основна главница на Друштвото: 18.486.200 ДЕМ 
(9.451.846 евра). 

Понудите се отвораат јавно, од страна на комисија-
та. 

Номинална вредност на една акција: 100 ДЕМ 
(51,13 евра). 

Кога најповолниот понудувач ќе одбие да склучи до-
говор или не ќе ги уплати средствата во рокот предви-
ден со договорот, гаранцијата ја наплатува Агенцијата. 

Број на акции: 184.862 обични акции. 
Краен рок за доставување на понудата: 10 мај 2002 

година. жиро-сметка на Агенцијата: 
Број:                                            240-0100000350-94 Понудувачите може да ја подигнат тендерската до-

кументација 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 де-
нарска противвредност (според средниот курс на На-
родна банка на Република Македонија на денот на уп-
латата), на жиро-сметката на АП во Балканска Банка - 
Скопје бр. 240-0100000340-27 (единствен даночен број 
4030993262472). 

Банка депозитор:         Балканска Банка АД - Скопје 
Единствен матичен број:                 4030993262472 
Понудите се примаат најдоцна во рок од 15 дена од 

денот на објавувањето на јавниот повик на следната ад-
реса: 
Агенција на Република Македонија за приватизација, 

ул. �Никола Вапцаров� бр. 7, пош. фах. 410, 1000 Скопје. 
Неуредните и неблаговременo доставените понуди 

нема да бидат предмет на разгледување. 
Лицата заинтересирани за набавка на информатив-

ниот пакет за продажба на удели на претпријатието, 
истиот може да го купат во Агенцијата секој работен 
ден од 800- 1500 часот по цена од 1.000,00 денари. 

Контакт информации: Агенција на Република Ма-
кедонија за приватизација, �Никола Вапцаров� 7, 1000 
Скопје, Република Македонија, тел: +389 2 117 564, 
факс: +389 2 126 022, e-mail: agency@mpa.org.mk.   

Комисија за јавни набавки Лице за контакт: Бети Попова. 

ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИ КОИ АГЕНЦИ
ПРО

 

Р. 
бр. Акционерско друштво Место 

1 Тигар Кр. Паланка 
2 Треска 30-ти Август Виница 
3 Декортекс Радовиш 
4 Исхрана Берово 
5 ЗИК Нагоричане Куманово 
6 ЗИК Скачковце Куманово 
7 ЗИК Оранжерии Куманово 
8 Пластика Скопје 
9 Македонија стакло Битола  
10 Македонија - проф. осп. и 

вработување на инвалиди Скопје 
11 Теал Тетово 
12 Вардар Градско 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О Д Л У К И
ЈАТА НА РМ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА ЌЕ ГИ ПОНУДИ ЗА  
ДАЖБА НА БЕРЗА 

Вредност на 
друштвото 

(ЕУР) 

Капитал за 
продажба 

(ЕУР) 

Учество на 
капиталот 
за продажба 
во вреднос-
та на друш-
твото 

Максима-
лен дис-
конт 

2.529.873 719.217 28,43 % 90,00 % 
837.394 281.970 33,67 % 80,00 % 

3.461.103 1.652.124 47,73 % 90,00 % 
340.623 115.808 34,00 % 50,00 % 
204.517 119.713 58,53 % 90,00 % 
102.258 35.442 34,66 % 90,00 % 
383.469 247.949 64,66 % 90,00 % 

1.204.785 30.320 2,52 % 90,00 % 
504.236 145.784 28,91 % 70,00 % 

153.388 8.896 5,80 % 90,00 % 
2.982.555 432.654 14,51 % 90,00 % 

607.415 30.381 5,00 % 90,00 % 
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13 Коста Абраш Охрид 690.244 134.470 19,48 % 70,00 %
14 Транскоп Автотранспорт, 

логистика и складиштење Битола 2.014.125 286.477 14,22 % 90,00 % 
15 Прилепски неметали Прилеп 219.498 116.808 53,22 % 70,00 % 
16 Макстоун Прилеп 219.498 116.808 53,22 % 80,00 % 
17 Дојран Нов Дојран 288.102 116.061 40,28 % 50,00 % 
18 Лотарија на Македонија Скопје 8.259.411 187.951 2,28 % 90,00 % 
19 29 Ноември Скопје 818.067 275.522 33,68 % 70,00 % 
20 Технокомерц Скопје 1.124.842 275.087 24,46 % 50,00 % 
21 

  
  
  
  
  
  
  
 

Нама Куманово 2.300.814 459.392 19,97 % 70,00 % 
22 Занат-Сервис Македонија Скопје 281.113 42.048 14,96 % 90,00 % 
23 ЗУАС Скопје 178.952 5.149 2,88 % 90,00 % 
24 ЗУМ Скопје  169.629 5.443 3,21 % 90,00 % 
25 Живинарска фарма Белим-

бегово Скопје 4.604.265 641.896 13,94 % 90,00 % 
26 Напредок Пехчево 382.307 103.987 27,20 % 90,00 % 
27 30 Јули Куманово 1.217.398 223.102 18,33 % 90,00 % 
28 Кожарско преработувачки 

комбинат Куманово Куманово 6.391.150 899.650 14,08 % 90,00 % 
29 Жито Југ Кавадарци 658.674 2.301 0,35 % 90,00 % 
30 Златара Крушево 276.098 61.369 22,23 % 90,00 % 
31 Агроплод Ресен 10.750.142 1.064.455 9,90 % 70,00 % 
32 Стоби Велес 558.177 56.805 10,18 % 90,00 % 
33 Југотранс Струга 1.169.076 197.571 16,90 % 0,00 % 
34 Пелагонија Скопје 19.618.506 7.206.526 36,73 % 0,00 % 
35 Транс Велес Велес 1.533.876 87.702 5,72 % 0,00 % 
36 Жито Скопје Скопје 5.810.014 852.849 14,68 % 0,00 % 
37 Металец Прилеп 1.329.209 61.048 4,59 % 0,00 % 
38 Арт Скопје 248.702 13.246 5,33 % 0,00 % 
39 Месна индустрија и клани-

ца Св. Николе 1.738.385 230.859 13,28 % 0,00 % 
40 Македонија - ф-ка за п-во за 

санитарна керамика Струмица 2.735.190 70.507 2,58 % 0,00 % 
41 Паластурист  Скопје 562.421 79.191 14,08 % 0,00 % 
42 Сигурност Скопје 95.190 40.089 42,11 % 0,00 % 
43 Страшо Пинџур Кавадарци 375.493 110.975 29,55 % 0,00 % 
44 Макпетрол Теас Скопје 36.971 5.663 15,32 % 0,00 % 
45 Југ-Турист Куманово 944.152 28.121 2,98 % 0,00 % 
46 Македонија сообраќај Скопје 622.242 40.392 6,49 % 0,00 % 
47 Агро-Изворски Богданци 6.674.845 1.546.658 23,17 % 0,00 % 
48 Гоце Делчев 

с. Трубарево, 
Скопје 306.775 37.183 12,12 % 0,00 % 

49 ЖАС Битола 493.621 273.169 55,34 % 0,00 % 
 
Акциите ќе бидат понудени на берзата најмалку 7 дена по нивното објавување. 
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