
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Понеделник, 29 септември 2003 
Скопје 

Број 63                        Год.  LIX 

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

 
1381. 
Врз основа на член 125  од Законот за заштита на 

децата (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 98/00 и 17/03),  Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на  22.09.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА НАЧИНОТ НА НАПЛАТА НА ИЗНОСОТ ЗА 
�ДЕТСКА НЕДЕЛА� ВО ВРЕМЕТО ОД 6 ДО 12.10.2003  

ГОДИНА 
 

I 
За време  на траењето на �Детска недела� се плаќа 

посебен износ: 
1. На секој продаден влезен билет за театар, кино, 

уметничка изложба и други културни манифестации - 
5,00 денари; 

2. На секоја поштенска пратка во внатрешниот соо-
браќај, освен на печатени работи - 2,00 денари; 

3. На секој влезен билет на спортски натпревари и 
други спортски приредби - 5,00 денари; 

4. На секој продаден возен билет во железничкиот  и 
автобускиот (меѓународниот) сообраќај - 10,00 денари; 

5. На секој продаден возен билет во авионскиот со-
обраќај - 50,00 денари; и 

6. На секоја продадена грамофонска плоча, музички 
компакт диск и видеокасета - 10,00 денари. 
Од плаќањето на износот од став 1, точка 1 на овој 

член, се исклучуваат изложбите, приредбите и другите 
културни манифестации организирани од страна на 
ученици и студенти во јавни установи. 

 
II 

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

 Бр. 23-4130/1                    Претседател на Владата 
22 септември 2003 година     на Република Македонија, 

     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1382. 
Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2003 го-
дина (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цат  одржана на 22.09.2003 година, донесе а

 
О Д Л У К А 

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

Член 1 
Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-

нија за 2003 година, кај сметката 637, во раздел 040.01 
Влада на Република Македонија, Програма 12 � Европ-
ска интеграција, потставката 401111 � Основни плати 
функционери, се намалува за 1.421.000,00 денари, пот-
ставката 401216 � Надомест за превоз до и од работно-
то место се намалува за 63.000,00 денари, потставката 
401217 � Надомест за храна се намалува за 19.600,00 
денари, потставката 402111 � Основни придонеси за 
ПИО се намалува за 125.000,00 денари, потставката 
402211 � Основни придонеси за здравство се намалува 

за 356.000,00 денари, потставката 402212 � Основен 
придонес за професионално заболување се намалува за 
20.000,00 денари, потставката 402311 � Основен придо-
нес за вработување се намалува за 72.000,00 денари, 
потставката 402411 � Основен придонес за водоснабду-
вање се намалува за 22.000,00 денари, потставката 
402511 � Персонален данок од плата се намалува за 
336.000,00 денари, потставката 420111 � Патувањa во 
земјата � хранарина (дневници) се намалува за 
70.000,00 денари, потставката 420112 � Патувањa во 
земјата � патни трошоци се намалува за 30.000,00 дена-
ри, потставката 420121 � Патувањa во странство � хра-
нарина (дневници) се намалува за 1.000.000,00 денари, 
потставката 420122 � Патувањa во странство � патни 
трошоци се намалува за 1.200.000,00 денари, потста-
вката 420123 � Патувањa во странство � сместување се 
зголемува за 200.000,00 денари, потставката 424111 � 
Канцелариски материјал се намалува за 500.000,00 де-
нари, потставката 424113 � Ленти, касети и друго за 
АОП се намалува за 500.000,00 денари, потставката 
426513 � Обука и преквалификација на вработени се 
намалува за 1.000.000,00 денари, потставката 426716 � 
Други стручни услуги се зголемува за 4.100.000,00 де-
нари, потставката 426418 � Други договорни услуги се 
зго емува за 2.434.600,00 денари. л 

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

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

    Бр. 23-4136/1                  Претседател на Владата 
22 септември 2003 година    на Република Македонија, 

         Скопје                      Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1383. 
Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2003 го-
дина (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цат  одржана на 22.09.2003 година, донесе а

 
О Д Л У К А 

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

Член 1 
Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-

нија за 2003 година, кај сметката 637, раздел 09002 Ми-
нистерство за финансии � Функции на државата, Про-
грама 12 � Функција, потставката 443423 � Други соци-
јални трансфери се намалува за 320.000.000 денари, а 
по потставката 471113 � Трансфери до Фондот за пати-
шта се отвора нова потставка 471118 � Други капитал-
ни трансфери до владини институции во износ од 
320.000.000 денари.  

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

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

 
  Бр. 23-4106/1                  Претседател на Владата 

22 септември 2003 година   на Република Македонија, 
     Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 
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1384. 
Врз основа на член 36, став 3  од Законот за Влада-

та на Република Македонија  (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 59/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на  22.09.2003 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се распределуваат средства од по-

себниот дел на Буџетот на Република Македонија за 
2003 година од Раздел  090.02 - Министерство за фи-
нансии - функции на државата, потставка 471118 - Дру-
ги капитални трансфери до владини институции во из-
нос од 320.000.000 денари. 

 
Член 2 

Средствата од член 1 на оваа одлука се распределу-
ваат за измирување на обврските кои ги имаат јавните 
претпријатија спрема градежните претпријатија и тоа: 

- Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и 
деловен простор во вкупен износ од 99.082.768 денари, кои 
се однесуваат на АДГ �Маврово� во износ од 55.342.448 де-
нари, АДГ �Пелагонија� во износ од 20.185.861 денари, 
АГД �Илинден� во износ од 11.383.518 денари и ГД �Коз-
јак� во износ од 12.170.941 денари; 

- Јавно претпријатие за одржување на магистрални 
и регионални патишта �Македонија пат� во вкупен из-
нос од 9.513.315 денари, кои се однесуваат на ГД �Гра-
нит� во износ од 9.513.315 денари; 

- Јавно претпријатие за аеродромски услуги �Маке-
донија� во вкупен износ од 10.771.784 денари, кои се од-
несуваат на ГД �Бетон� во износ од 10.771.784 денари; 

- Јавно водостопанско претпријатие �Лисиче� - Ве-
лес во вкупен износ од 173.053.360 денари, кои се од-
несуваат на АДГ �Маврово� во износ од 173.053.360 
денари; 

- Јавно претпријатие за просторно и урбанистичко 
планирање во вкупен износ од 13.000.000 денари, кои 
се однесуваат на АДГ �Пелагонија� во износ од 
13.000.000 денари; 

- Јавно претпријатие �Македонски железници� во 
вкупен износ од 14.578.773 денари, кои се однесуваат 
на АДГ �Маврово� во износ од 14.578.773 денари. 

 
Член 3 

Со средствата распределени во член 2 од оваа одлу-
ка ќе се направи пребивање на обврските и побарува-
њата со договори за асигнација коишто градежните 
претпријатија ги имаат спрема Фондот за пензиско и 
инвалидско осигурување и Фондот за здравствено оси-
гурување и тоа: 

- ГД �Гранит� во вкупен износ од 9.513.315 денари, 
кои се однесуваат на Фондот за пензиско и инвалидско 
осигурување; 

- ГД �Бетон� во вкупен износ од 10.771.784 денари, 
од кои 4.876.898 денари се однесуваат на Фондот за 
пензиско и инвалидско осигурување и 5.894.886 денари 
се однесуваат на Фондот за здравствено осигурување; 

- АДГ �Маврово� во вкупен износ од 242.974.581 
денари, кои се однесуваат на Фондот за пензиско и ин-
валидско осигурување; 

- АДГ �Пелагонија� во вкупен износ од 33.185.861 
денари, кои се однесуваат на Фондот за пензиско и ин-
валидско осигурување; 

- АГД �Илинден� во вкупен износ од 11.383.518 де-
нари, кои се однесуваат  на Фондот за пензиско и инва-
лидско осигурување; 

- ГД �Козјак� во вкупен износ од 12.170.941 денари, 
кои се однесуваат на Фондот за пензиско и инвалидско 
осигурување. 

Член 4 
Се задолжува Министерството за финансии да ја 

спроведе оваа одлука. 
 

Член 5 
  Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во �Службен весник на Република Македонија�. 
 
   Бр. 23-4132/1                   Претседател на Владата 

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

_______________________________________________ 
Oгласен дел 

 
С У Д С К И    О Г Л А С И 

 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, се води спор 
за уредување на меѓи на К.П. бр. 42/13, по правната ра-
бота на предлагачката Сребренка Анастасовска, против 
противниците Петрушев Борис и Петрушев Ѓорѓи, со 
непозната адреса на живеење. Со оглед на тоа дека исти-
те се со непозната адреса на живеење им се поставува 
привремен застапник, адвокатот Љубица Спасовска. 
Привремениот застапник во оваа постапка ги има 

сите права и должности на привремен застапник, кој ќе 
ги врши се додека противниците или некој нивeн пол-
номошник не се појави во судот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ВПП. бр. 

93/03.            (25233) 
 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Основниот суд Скопје II - Скопје, како првостепен 

граѓански суд постапувајќи по тужба за долг на тужи-
телот АД Македонски телекомуникации во државна 
сопственост - Скопје, против тужената Маја Бабиќ од 
Скопје, сега со непозната адреса на живеење. Вредност 
на спорот 39.548,00 денари. 
Со решение на Меѓуопштинскиот центар за соци-

јална работа на град Скопје - Скопје бр. 3020-354 од 
10.06.2003 година, за посебен старател на лицето Маја 
Бабиќ од Скопје со непозната адреса на живеење е по-
ставен адвокатот Тахир Фидовски од Скопје, ул. �Цве-
тан Димов� бр. 74. 
Посебниот старател ќе ја застапува тужената пред 

Основниот суд Скопје II - Скопје во поведената по-
стапка и ќе ги штити нејзините права и интереси до 
правосилното окончување на спорот, или додека туже-
ната односно нејзин полномошник во меѓувреме не се 
јави во постапката пред судот. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, П. бр. 339/03.                             
                                                                            (25447) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО БИТОЛА 

Пред Основниот суд во Битола се води вонпроцесен 
предмет за докажување на смрт, по предлог на предла-
гачот Јован Миленковски од Битола, ул. �Охридска� 
бр. 6, врз основа на член 79 од Законот за вонпроцесна 
постапка. 
Никола Иванов Миленков, на возраст од 72 години, 

со последно место на живеење во Битола на ул. 
�Охридска� бр. 6, наводно починал на 01.04.1946 годи-
на и е погребан на 02.04.1946 година на гробиштата 
�Св. Недела� во Битола. 
Се повикува секое лице кое нешто знае за животот 

и движењето или смртта на Никола Миленков, во рок 
од 15 дена од објавувањето на овој оглас во �Службен 
весник на РМ�, да се јави во Основниот суд во Битола, 
просторија бр. 40. 
По истекот на рокот од 15 дена, ако никој не се ја-

ви, судот ќе спроведе постапка и ќе донесе одлука по 
предлогот на предлагачот за  докажување на смртта. 
Од Основниот суд во Битола, ВПП. бр. 189/03. 
            (25342) 
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ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред Основниот суд во Гостивар се води граѓанска 

парница за развод на брак по тужба на тужителот Каса-
ми Ќатип од Гостивар, против тужената Сехер Алиева 
Касами од Гостивар, а сега со непозната адреса во Ре-
публика Бугарија. Вредност неопределена. 
На тужената Сехер Алиева Касами од Гостивар, а се-

га со непозната адреса во Република Бугарија и се поста-
вува привремен застапник адвокатот Андоноска Мирја-
на од Гостивар, која ќе ги застапува интересите на туже-
ната додека таа или нејзин полномошник или застапник 
не се јави на главната расправа пред овој суд, односно се 
додека органот за старателство не и постави старател. 
Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 766/2003. 
                                                                            (25507) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Основниот суд во Тетово се води спор за сопс-
твеност, по тужба на тужителот Мустафа Мајљут од с. 
Милетино, против тужените Стаматовски Милован од с. 
Милетино и Реџепи Шукри Абдураман од истото село, 
кој сега се наоѓа во странство со непозната адреса. 
Се повикува тужениот Реџепи Шукри Абдураман 

од с. Милетино, во рок од 15 дена од објавувањето на 
овој оглас, да се јави во судот и достави своја сегашна 
адреса или овласти полномошник кој ќе го застапува 
во постапката. Во спротивно, судот преку ЦСР-Тетово, 
ќе му постави привремен старател кој ќе го застапува 
во постапката до нејзиното правосилно окончување. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 443/03. (25341) 

__________ 
 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
развод на брак, по тужба на тужителот Берзат Муслија 
од с. Доброште, против тужената Рухиде Муслија, сега 
со непозната адреса. 
Се повикува тужената Рухиде Муслија, да се јави 

пред Основниот суд во Тетово, во рок од 30 дена по об-
јавувањето на огласот или во тој рок да одреди свој 
полномошник. Во спротивно, судот на истата ќе и по-
стави привремен старател кој ќе се грижи за нејзините 
права и интереси се до окончувањето на оваа постапка. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 974/2003. 
            (25343) 

__________ 
 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
развод на брак, по тужба на тужителот Рустеми Сеат од 
Тетово, ул. �29 Ноември� бр. 35, против тужената Шер-
мин Рустеми, сега со непозната адреса во Р. Франција. 
Се повикува тужената Шермин Рустеми, да се јави 

пред Основниот суд во Тетово, во рок од 30 дена по об-
јавувањето на огласот или во тој рок да одреди свој 
полномошник. Во спротивно, судот на истата ќе и по-
стави привремен старател кој ќе се грижи за нејзините 
права и интереси се до окончувањето на оваа постапка. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1004/2003. 
            (25344) 

__________ 
 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
долг, по тужба на тужителот АД за осигурување Кјуби 
Македонија-Скопје, против тужениот Селими Адем од 
с. Џепчиште, сега на времена работа во Р. Хрватска со 
непозната адреса. 
Бидејќи тужениот Селими Адем е со непозната 

адреса, за истиот да биде објавен оглас во �Службен 
весник на РМ�, во рок од 15 дена да се јави во судот 
или да одреди свој полномошник. По истекот на овој 
рок на истиот ќе му биде поставен привремен старател 
кој ќе ги застапува неговите интереси со до окончува-
њето на постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 491/2003. 
            (25345) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
развод на брак, по тужба на тужителката Шаини Џема-
дије од с. Пршовце, против тужениот Шаини Измет од 
с. Теарце, сега со непозната адреса во СР Германија. 
Се повикува тужениот Шаини Измет од с. Теарце,  

да се јави пред Основниот суд во Тетово, во рок од 30 
дена или во тој рок да овласти полномошник. Во спро-
тивно, судот на истата ќе &  постави привремен стара-
тел кој ќе се грижи за нејзините права и интереси до 
окончувањето на постапката по овој предмет. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1024/2003. 
            (25346) 

__________ 
 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
исполнување на договор за купопродажба, по тужба на 
тужителот Реџепи Адем од с. Камењане и др. против 
тужениот Имери Абдулваит од с. Камењане, сега со не-
позната адреса во Хрватска. 
Бидејќи тужениот Имери Абдулваит е со непозната 

адреса за истиот да биде објавен огласот во �Службен 
весник на РМ�, во рок од 15 дена да се јави во судот 
или да одреди свој полномошник. По истекот на овој 
рок на истиот ќе му биде поставен привремен старател 
кој ќе ги застапува неговите интереси се до окончува-
њето на постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 976/2003. 
            (25347) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

 
 Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр 

950/2003 од 11.07.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 016444, го запиша во трговскиот регистар основање-
то на Заштитното друштво за производство, услуги и тр-
говија на големо и мало ШЕЌЕРАНА-КОМЕРЦ извоз-
увоз Битола ДООЕЛ Битола ул. �Индустриски дел� бб. 
Основач: Фабрика за шеќер 4-ти Ноември АД Бито-

ла ул. �Индустриски дел� бб, основано при Основниот 
суд во Битола под Рвл. 6929. 
Дејности: 15.32, 15.52, 15.82/2, 15.84, 15.89, 15.98/2, 

72.40, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
65.12/3, 55.11, 55.12, 55.21, 51.2, 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, 51.46, 
51.45, 51.47, 51.51, 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, 
51.12, 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, 52.62, 
52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 45.21, 55.51, 55.52, 
63.21, 63.12, 71.31, 72.10, 72.20, 72.30, 65.12/2, 74.12, 
74.14, 85.23/3, 63.40, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, посредување и застапување во прометот 
на стоки и услуги, продажба на странски стоки од кон-
сигнациони складови на странски стоки, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, угостителски и тури-
стички услуги, реекспорт, малограничен промет. 
Вид и обем на овластување на субјектот на уписот: 

полни овластувања. 
Вид и обем на овластување на субјектот на уписот: 

полни одговорности. 
Лице овластено за застапување на субјектот на упи-

сот е Димова Јанкова Тања.   
Од Основниот суд  во Битола, Трег. бр. 950/2003.                                
                                                                            (20014) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр 
862/2003 од 4.07.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 016356, го запиша во трговскиот регистар основа-
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њето на Друштвото за трговија на големо и мало и ус-
луги Василка Дамчевска �Стефан� увоз-извоз ул. �11 
Октомври� бр. 8, Демир Хисар - ДООЕЛ. 
Основач е Василка Дамчевска ул. �11 Октомври� 

бр. 8. 
Дејности: 51.21, 51.31, 51.34, 51.32, 51.36, 51.37, 

02.02, 52.24, 52.22, 52.25, 52.12, 52.11, 52.42, 52.43, 
52.23, 52.46, 50.50, 50.30, 55.30, 55.30/1, 60.23, 60.24, 
60.22, 92.34, 93.02, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, превоз на патници во меѓународниот друм-
ски сообраќај, превоз на стоки во меѓународниот друм-
ски сообраќај, меѓународна шпедиција, продажба на 
стоки од консигнациони складови на странски стоки и 
реекспорт. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка, а за сторените 
обврски одговара со сиот свој имот. 
Василка Дамчевска е управител на друштвото и за-

стапник во надворешниот промет без ограничување во 
рамките на запишаните дејности.  
Од Основниот суд  во Битола, Трег. бр. 862/2003.                                                                                      

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр 
878/2003 од 1.07.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 016372, го запиша во трговскиот регистар основа-
њето на ТД на Трговското друштво за производство, 
трговија и услуги �ПРО - ДЕЛТА� увоз-извоз Прилеп 
ДОО Прилеп ул.�Александар Спиркоски-Џемо� бр. 14.                                                                             (20015) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр 
914/2003 од 3.07.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 016408, го запиша во трговскиот регистар основа-
њето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги ШИПСКИН ТРЕИД, ДООЕЛ, увоз-извоз 
Битола ул.�Цветан Димов� бр. 111. 
Основач е Љубе Петковски од Битола. 
Основна главнина: 2.500 евра или 154.000,00 дена-

ри. 
Дејности: 18.10, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 51.21, 

51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.26, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 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, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, услуги во 
меѓународниот транспорт на стоки и патници, малогра-
ничен промет. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

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

лица друштвото одговара со сите свои средства. 
Љубе Петковски - управител со неограничени овла-

стувања. 
Од Основниот суд  во Битола, Трег. бр. 914/2003.                                                                                      

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. бр. 1613 се запишува здружението на гра-
ѓани Организација на жени на општина Карпош �Та-
фталиџе 2� - Скопје, со скратено име ОЖТ 2, со седи-
ште во Скопје на ул. �Копенхагенска� бб. 

                                                                           (20017) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр 

897/2003 од 30.06.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 01016391?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Друштвото за производство, угости-
телство, трговија, и услуги КАНЕЛА-НАЦИОНАЛ-
ФУД-НАТУРАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Битола, Битола 
ул.�Панде Николов� бр. 7. 
Основач е Светлана Спасовска од Битола. 
Дејности: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 

15.84, 15.85, 15.86, 15.89, 15.98/2, 21.23, 21.25, 22.22, 
22.25, 50.10, 50.20, 50.30, 51.40, 51.19, 51.21, 51.31, 51.34, 
51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 51.70, 
55.30, 55.30/1, 55.40, 60.22, 65.12/3, 72.10, 72.20, 72.60, 
74.12, 74.40, 74.82, 74.84, 92.12, 92.34, 92.05, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна тргови-
ја со непрехранбени производи, посредување и застапу-

вање со прометот со стоки и услуги, угостителски и ту-
ристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и пат-
ници, малограничен промет, меѓународна шпедиција, 
реекспорт, продажба на стоки од консигнационен склад 
на странски складови. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет одговара 

со сите средства. 
Основниот влог изнесува 3.800 евра или 231.800,00 

денари. 
Управител е Светлана Спасовска од Битола со нео-

граничени овластувања. 
Од Основниот суд  во Битола, Трег. бр. 897/2003.                                
                                                                            (20018) 

___________ 
 

Основачи се: Игор Димовски од Прилеп ул.�Але-
ксандар Спиркоски Џемо� бр. 14 и Борис Иваноски од 
с. Алинци од Прилеп со основачки влог од по 76.693,00 
денари во ефективни пари. 
Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 51.11, 51.12, 51.21, 

51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.26, 52.41, 52.45, 52.46, 14.11, 14.12, 
14.13, 14.21, 14.22, 14.30, 14.50, 26.21, 26.30, 26.70, 
45.12, 45.25, 45.43, 45.45, 55.11, 55.12, 55.30/1, 36.12, 
72.30, 72.40, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.30, 74.84, над-
ворешна трговија со прехранбени и непрехранбени 
производи. 
Полни овластувања и полна одговорност на субје-

ктот на уписот. 
Управител на друштвото е Благоја Боцевски. 
 Од Основниот суд  во Битола, Трег. бр. 878/2003.                               
                                                                            (20020) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

 

Работата и активностите на здружението на граѓани 
ќе се однесуваат на остварување на правата на жената 
утврдени во Уставот и нејзината соодветна застапеност 
во сите сфери на општественото делување и одлучува-
ње, целосно почитување на личноста на жената, нејзи-
ниот интегритет, целосна рамноправност на половите и 
ослободување на економската зависност, организирано 
дејствување за унапредување на општествената зашти-
та на семејството, како и активности за здрава животна 
околина. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 9.09.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Зг. бр. 177/03. 
                                                                            (25352) 

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

Рег. Зг. 33/03 од 15.07.2003 година, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша Здруже-
нието на граѓани Организација на жени Арачиново со 
седиште во с. Арачиново - Скопје. 
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Цели и задачи на здружението се: остварување на 

правата на жените; еманципација на жената и грижа за 
правата на жената; подигање на свеста кај жената и де-
цата за значењето на здравствената едукација и планира-
ње на семејството; стручно усовршување и работилни-
ци; жената во политиката, бизнисот и другите сфери на 
општествено живеење; подобрување на меѓуетничкиот 
живот и меѓуетничките односи; грижа, заштита и помош 
на внатрешно раселените лица, обезбедување на сите ви-
дови на хуманитарна помош на сите категории на лица 
на кои им е потребна, без оглед на основот по кој им е 
потребна и без оглед на нивниот етнички, културен или 
национален идентитет; реализација на проекти со срод-
ни меѓународни невладини организации; соработка и 
размена на искуства, информации, програми и проекти 
со национални и меѓународни сродни организации, раз-
мена на проекти и соработка со организации кои работат 
на заштита на човековите права. 
Со денот на запишување во регистарот на здруже-

нија на граѓани и фондации, Здружението на граѓани 
Организација на жени Арачиново се стекнува со својс-
тво на правно лице. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, III. Рег. Зг. бр. 

33/03.                                                                        (25459) 
___________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции на Основниот суд во Ресен, под Рег. ЗГФ. бр. 
15/03, се запишува Здружението на граѓани со назив 
Фудбалски клуб �Јафа-Рајца� од с. Рајца. 
Здружението има за цел да го поттикнува и унапре-

дува фудбалскиот спорт, да учествува во организирање 
и спроведување на системи за натпреварување, да се 
грижи за унапредување на стручната работа и усовр-
шување на својот стручен кадар, да обезбедува претпо-
ставки и можности за нормално работење на клубот. 
Седиштето на здружението е во с. Рајца. 
Лице овластено за застапување на здружението е 

Борче Митревски, претседател на здружението. 
Од Основниот суд во Ресен, Рег. ЗГФ. бр. 15/03.  
                                                                            (25350) 

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

36/03 од 12.09.2003 година, во регистарот на здружени-
ја на граѓани и фондации го запиша Здружението на 
граѓани - Здружение на граѓани ПРОАКТИВА Тетово, 
со скратено име ПА, со седиште во Тетово на ул. �Мар-
шал Тито� бр. 98/15. 
Работата и активноста на здружението ќе се однесу-

ва на: хуманитарна помош на сиромашни и раселени 
лица, грижа за правилен психо-физички развој, промо-
вирање на соживот и толеранција, грижа за стари и из-
немоштени лица, подигање на економска свест на мла-
дите, развој на демократијата и цивилното општество и 
други активности. 
Подрачјето на организацијата и дејствувањето е по-

драчјето на општина Тетово и пошироко.  
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да почне со работа од 12.09.2003 година. 
Од Основниот суд во Тетово, Рег. Згф. бр. 36/03.  
                                                                            (25351) 

_______________________________________________ 
 

С T E Ч А Ј Н И   П О С Т А П К И 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 578/03 од 17.09.2003 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
транспорт, трговија, услуги и производство на големо 
и мало РИВИЛ-ТРАНС ДОО увоз-извоз Скопје, со се-
диште на ул. �Џон Кенеди� бр. 5/1 и жиро сметка бр. 
40100-601-345925 при Агенцијата за блокирани сметки 
на учесниците во платниот промет на Република Маке-

донија, со регистарска влошка бр. 1-55943-0-0-0 и иста-
та не се спроведува и се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (25211) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 564/03 донесено на 22.09.2003 годи-
на, е отворена стечајна постапка над должникот Тргов-
ско друштво за вршење на други лични услуги, услуги 
на фотографии ФОТО КЛАСИК Роберт Струмеников 
ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. �Ѓорче Петров� бр. 
82, со сметка бр. 300000001666011 при Комерцијална 
банка АД Скопје, запишан во судскиот регистар во ре-
гистарска влошка бр. 8-02001857-000-09. 
За стечаен судија е определена Зорица Илиовска, 

судија во овој суд. 
За стечаен управник се определува Душко Тодев-

ски од Скопје, со адреса на ул. �Владимир Комаров� 
бр. 40/8. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 

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

права на подвижни предмети и правата на должникот, 
како и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижностите на должникот што не се запишани во јав-
ните книги (катастарот) во рок од 15 дена да ги прија-
ват своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 
Се закажува рочиште на собир на доверители - за 

испитување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на собрание на доверители на кое врз основа 
на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе 
одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (изве-
штајно рочиште) на 15.10.2003 година во 8,35 часот во 
соба бр. 72 во зградата на Апелациониот суд во Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (25246) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 344/03 од 04.09.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник 
Друштво за услуги, трговија и производство ГЛОБУС-
3 Зоран ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. 
�Климент Охридски� бр. 17/5, Скопје, жиро сметка бр. 
200000013845772 Стопанска банка АД Скопје, и реги-
старска влошка бр. 02020590?-8-01-000 при регистарот 
на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се 
спроведува и се заклучува.  
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.            (25279) 

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

шение IV. Ст. бр. 60/03 од 17.09.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво со ограничена 
одговорност за производство, монтажа и одржување на 
процесна, лабораториска и електронска опрема ОХИС; 
МЕТРА ц.о. Скопје, со седиште на ул. �Првомајска� бб., 
со жиро сметка 40100-601-119552 и регистарска влошка 
1-17902-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје и истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (25218) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 430/03 од 24.09.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, промет, транспорт и посредување КАН-
ДИ ТРАНС Ибраим ДООЕЛ увоз-извоз с. Арачиново, 
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со седиште на ул. �10� бр. 1 Арачиново, со жиро сме-
тка 28000000029554 и регистарска влошка 02028793?-
8-09-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (25219) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 495/03 од 25.09.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник 
Друштво за трговија и услуги на големо и мало ГАЛИ-
ЛЕЈА Олгица ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седи-
ште на ул. �1� бр. 132, с. Долно Лисиче Скопје, со жи-
ро сметка бр. 300000000820753 при Комерцијална бан-
ка АД Скопје, регистарска влошка бр. 020011883?-8-
01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје и истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (25270) 

___________ 
 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 150/03 од 11.09.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над Друштвото за производство, трго-
вија и шпедиција ГОСА, Сашо ДООЕЛ увоз-извоз Ку-
маново, ул. �Благе Илиев Гуне� бр. 16-2/10, со жиро 
сметка 510-0000000131-07 при КИБ БАНКА АД КУ-
МАНОВО и бр. на регистарска влошка 02003756?-8-
03-000 и Трег. бр. 2808/98 од 10.09.1998 година на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје. 
Со истото решение согласно член 64 од ЗС е заклу-

чена стечајната постапка над друштвото. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар на Основниот суд Скоп-
је I - Скопје. 
Извод од решението да се објави во �Службен весник 

на Република Македонија� и на огласна табла во судот. 
Од Основниот суд во Куманово.                     (25273)  

___________ 
 
Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 51/2002 од 16.09.2003 година е отворена сте-
чајна постапка над должникот Земјоделски комбинат 
�Анска Река - АР� ц.о. - Акционерско друштво во мешо-
вита сопственост - Валандово, со жиро сметка бр. 41301-
601-3140 која се води при Агенцијата за работа со бло-
кирани сметки, регистрирано во Окружен стопански суд 
Скопје, но истата не се спроведува заради немање на 
имот од кој би се намириле трошоците на стечајната по-
стапка и отворената стечајна постапка се заклучува. 
Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 

дена од објавувањето преку овој до Апелациониот суд 
во Скопје. 
Од Основниот суд во Гевгелија.                      (25334) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 186/03 

од 11.09.2003 година, над стечајниот должник Друштво 
за производство, трговија и услуги Златко Николовски, 
�Ла-манш� увоз-извоз Битола, ДООЕЛ со седиште во 
Битола на ул. �Даме Груев� бр. 157 Битола, запишан во 
регистарска влошка бр. 01010482 на Основниот суд во 
Битола со жиро сметка бр. 500-0000000713-22 при Сто-
панска банка АД Битола, со дејност со шифра 55.30/1, 
ресторани и гостилници (без соби за сместување). Отво-
рената стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (25335) 

___________ 
 
Основниот суд во Охрид, преку стечајниот совет со ре-

шение Ст. бр. 34/03 од 18.07.2003 година, одлучи да се 
отвори стечајна постапка над должникот Друштво за про-

изводство, трговија и услуги �Ерди� Јашароски Назиф ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Охрид, со седиште во Охрид на ул. �Даме 
Груев� бр. 189, регистарска влошка бр. 0106826?-8-03-000, 
што се води при регистарскиот суд - Основен суд во Бито-
ла, со жиро сметка бр. 200000020087043 што се води во 
Стопанска банка АД - Скопје - филијала во Охрид, и истата 
нема да се спроведува, се заклучува поради тоа што имотот 
што би влегол во стечајната маса не би бил доволен ни за 
намирување на трошоците во таа постапка. 
Од Основниот суд во Охрид.                           (25336) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, постапувајќи во стечајна 

постапка Ст. бр. 16/02 на должникот Рудници за олово, 
цинк и преработка �Злетово� АД во стечај -Проби-
штип, ги известува доверителите на должникот дека на 
07.10.2003 година во 10,00 часот ќе се одржи седница 
на собрание на доверители заради избирање најдобра 
понуда за продажба на имотот на должникот по спро-
веден тендер. Седницата ќе се одржи во просториите 
на Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (25504) 

__________ 
 

На предлог на Одборот на доверители на АД �АТОМ-
ВИ� Кочани, стечајниот судија во стечајна постапка отво-
рена над должникот АД �АТОМ-ВИ� Кочани, свикува со-
брание на доверители АД �АТОМ-ВИ� Кочани, кое ќе се 
одржи на 08.10.2003 година во сала бр. 1 во Основниот 
суд во Кочани во 11,00 часот со следниот дневен ред: 

 1. Разгледување на извештајот од стечајниот 
управник за досегашниот тек на стечајната постапка и 
состојбата на стечајната маса на должникот. 

2. Донесување на одлука за понатамошниот тек на 
стечајната постапка. 
Право на учество имаат сите доверители со право 

на одвоено намирување, сите стечајни доверители, сте-
чајниот управник и должникот. 
Од Основниот суд во Кочани.         (25502) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-
шение II. Ст. бр. 407/03 од 25.09.2003 година, се отвора сте-
чајна постапка над должникот Друштво за производство, 
промет, посредување и услуги ЈАКИ-КОМПАНИ Јакуп 
ДООЕЛ експорт-импорт, со седиште на ул. �Божин Нико-
лов� бр. 19, со жиро сметка бр. 500-0000002819-09 при Сто-
панска банка АД Скопје и регистарска влошка бр. 
02005974?-8-03-000 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје и истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (25372) 

__________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 393/03 од 25.09.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должникот 
Друштво за производство, трговија и услуги ЈУГ-КО-
МЕРЦ Душко ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на 
ул. �1558� бр. 34, со жиро сметка бр. 300000001015626 
при Комерцијална банка АД Скопје, регистарска влошка 
бр. 020012103?-8-03-000 при регистарот на Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (25433) 

__________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 433/03 од 24.09.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
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производство, трговија и услуги АЛ ГО ВО ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. �Ратко Мирко-
виќ� бр. 15/6, со жиро сметка бр. 210-0564791601-28 и 
регистарска влошка бр. 02046141?-8-03-000 при реги-
старот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не 
се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (25478) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 
174/2003 од 12.09.2003 година, над стечајниот должник 
Трговец поединец за превоз Мирослав Јосиф Талевски 
- �Миле� Битола ТП, со седиште во Битола, ул. �Бого-
мила� бр. 1-б, запишан во регистарска влошка бр. 
01011021 во Основниот суд во Битола, со дејност со 
шифра 60.24, превоз на стоки во друмскиот сообраќај 
со жиро сметка бр. 500-0000003933-62 при Стопанска 
банка АД Битола, отвори стечајна постапка не ја спро-
веде и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.         (25503) 

__________ 
 

Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 76/03 
од 18.08.2003 година, отвори стечајна постапка над 
должникот ДООЕЛ �ЕЛ - 5� Кичево и истата не се 
спроведува поради немање средства за стечајна маса и 
се заклучува стечајната постапка над наведениот долж-
ник согласно член 64 став 1 од Законот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.         (25506) 

__________ 
 

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Зако-
нот за стечај, со решение Ст. бр104/03од 11.08.2003 
година према ТП Најт клуб "МАКС" од Велешта, отво-
ри и ја заклучи стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Струга.                          (25516) 

____________ 
 

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Зако-
нот за стечај, со решение Ст. бр. 103/03 од 11.08.2003 
година према ТДПТУ "Енкел" од Струга, отвори и ја 
заклучи стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Струга.                          (25520) 

____________ 
 

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Зако-
нот за стечај, со решение Ст. бр. 102/03 од 11.08.2003  
година према ТДПТУ "АЈ БЕНИ" од Струга, отвори и 
ја заклучи стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Струга.                          (25522) 

____________ 
 

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Зако-
нот за стечај, со решение Ст. бр. 98/03 од 11.07.2003 
година према ДТУУ "Малески" ДООЕЛ од Струга, от-
вори и ја заклучи стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Струга.                          (25524) 

___________ 
 

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Зако-
нот за стечај, со решение Ст. бр. 96/03 од 11.08.2003 
година према "М Милениум" ДООЕЛ од Струга, от-
вори и ја заклучи стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Струга.                          (25528) 

____________ 
 

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Зако-
нот за стечај, со решение Ст. бр. 952/03 од 03.07.2003 
година према ДООЕЛ "ДБА" од Струга, отвори и ја 
заклучи стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Струга.                          (25529) 

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Зако-
нот за стечај, со решение Ст. бр. 82/03 од 11.07.2003 
година према ДООЕЛ "Симба" од Струга, отвори и ја 
заклучи стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Струга.                          (25530) 

____________ 
 

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Зако-
нот за стечај, со решение Ст. бр. 97/03 од 03.07.2003 
година према ДООЕЛ "РК-Мато" од Струга, отвори и 
ја заклучи стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Струга.                          (25531) 

____________ 
 
Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Зако-

нот за стечај, со решение Ст. бр. 81/03 од 13.06.2003 
година према ТДММЦ "Сатурн" од Вевчани, отвори и 
ја заклучи стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Струга.                          (25532) 

____________ 
 

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Зако-
нот за стечај, со решение Ст. бр. 61/03 од 25.05.2003 
година према ТДПТТУУ "АПФ" ДООЕЛ од Велешта, 
отвори и ја заклучи стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Струга.                          (25535) 

____________ 
 

Основниот суд во Струга, согласно член 64 од Зако-
нот за стечај, со решение Ст. бр. 42/03 од 16.04.2003 
година према ПП"Раппи" од Велешта, отвори и ја зак-
лучи стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Струга.                          (25536) 

_______________________________________________ 
 

Н О Т А Р С К И    О Г Л А С И 
 
Со нотарски акт ОДУ бр. 177/03 од 18.09.2003 годи-

на изготвен од нотарот Љубица Моловска од Скопје, во-
становено е заложно право - регистриран залог врз след-
ниот подвижен предмет: патничко моторно возило, мар-
ка DAEWOO, тип NUBIRA WAGON, бр. на шасија 
KLAJF356EYK554675, бр. мотор A16DMS047956D, раб. 
зафатнина 1598, сила на мотор 77.8 kw, година на произ-
водство 2000, со последен регистарски број SK-325-KG, 
со број на сообраќајна дозвола МК МК 0547865 издаде-
на на 21.03.2001 година од ГУВР Скопје, во корист на 
заложниот доверител Штедилница МОЖНОСТИ ДОО 
Скопје, за обезбедување на парично побарување во из-
нос од 8.000 ЕУР.                     (25232) 

___________ 
 

Врз основа на приватна исправа - Договор за залог 
на недвижен имот со својство на извршна исправа по-
тврдена од нотарот Светлана Петровска Центар, Скоп-
је, под ОДУ број 433/2003 од 09.09.2003 година, залож-
ниот должник Трговското друштво за вработување на 
инвалидни лица, производство, трговија и услуги ЕКО 
ХРАСТ ДОО увоз-извоз, има заложено свој недвижен 
имот подробно опишан во потврдената приватна ис-
права, во полза на заложниот доверител КОМЕРЦИ-
ЈАЛНА БАНКА А.Д. Скопје, кој залог е регистриран 
во јавната книга на Државниот завод за геодетски рабо-
ти - Сектор за премер и катастар - Скопје.           (25234) 

___________ 
 
Врз основа на приватна исправа - Договор за обез-

бедување на побарување со засновање на регистриран 
залог врз подвижни предмети, потврден од нотарот 
Светлана Петровска Центар, Скопје, под ОДУ број 
382/03 од 07.08.2003 година, склучен помеѓу ИНВЕСТ 
БАНКА  А.Д. Скопје, како заложен доверител и При-
ватната здравствена организација-ординација по општа 
медицина и општа стоматологија, специјалистички ор-
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динации по интерна медицина, по гинекологија и аку-
шерство и биохемиска лабораторија ПОЛИКЛИНИКА 
ИНТЕРМЕД, со седиште на бул. �Партизански одреди� 
бр. 61, Скопје, како заложен должник, засновано е за-
ложно право-регистриран залог од прв ред врз подвиж-
ни предмети на заложниот должник, кое заложно право 
е регистрирано на ден 12.08.2003 година со деловоден 
број 10120030000899.                                             (25234) 

___________ 
 
Врз основа на приватна исправа - Договор за обезбеду-

вање на побарување со засновање на регистриран залог врз 
подвижни предмети, потврден од нотарот Светлана Пе-
тровска-Центар, Скопје, под ОДУ број 424/03 од 02.09.2003 
година, склучен помеѓу ИЗВОЗНА И КРЕДИТНА БАНКА 
А.Д. Скопје, како заложен доверител и Трговското друш-
тво за производство, трговија и услуги ГОБЕКС Благој Го-
шевски ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. �Козле� бр. 77 а, 
Скопје, како заложен должник, засновано е заложно право-
регистриран залог од прв ред врз подвижни предмети на за-
ложниот должник, кое заложно право е регистрирано во 
Централниот регистар на РМ, Заложен регистар Скопје, на 
ден 04.09.2003 година, под единствен деловоден идентифи-
кационен број 10120030001065.                                     (25237) 

___________ 
 
Врз основа на приватна исправа - Договор за обезбе-

дување на побарување со засновање на регистриран за-
лог врз подвижни предмети, потврден од нотарот Свет-
лана Петровска-Центар, Скопје, под ОДУ број 439/03 од 
12.09.2003 година, склучен помеѓу ПРО БИЗНИС БАН-
КА А.Д. Скопје, како заложен доверител и Трговското 
друштво за вработување на инвалидни лица, производс-
тво  и услуги ГОНИ-ТЕКС ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје, со седиште на ул. �Бутелска� бр. 19, Скопје, како 
заложен должник, засновано е заложно право-регистри-
ран залог од прв ред врз подвижни предмети на залож-
ниот должник, кое заложно право е регистрирано во 
Централниот регистар на РМ, Заложен регистар Скопје, 
на ден 17.09.2003 година, под единствен деловоден 
идентификационен број 10120030001118.              (25238) 

___________ 
 
Врз основа на приватна исправа - Договор за обезбе-

дување на побарување со засновање на регистриран за-
лог врз подвижни предмети, потврден од нотарот Свет-
лана Петровска-Центар, Скопје, под ОДУ број 456/03 од 
24.09.2003 година, склучен помеѓу ПРОКРЕДИТ БАН-
КА А.Д. Скопје, како заложен доверител и Друштвото за 
инженеринг, градежништво, трговија и услуги ИТА-
ЛЕКС-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО, со седиште на ул. �Градска 
порта� бр. С 6, ул. �Никола Карев� бб Скопје, како зало-
жен должник, засновано е заложно право-регистриран 
залог од прв ред врз подвижни предмети на заложниот 
должник, кое заложно право е регистрирано во Централ-
ниот регистар на РМ, Заложен регистар Скопје, на ден 
24.09.2003 година, под единствен деловоден идентифи-
кационен број 10120030001166.          (25239) 

___________ 
 
Сопственикот Кировски Стефан од Скопје ја пону-

дува за продажба следната недвижност: нива 4-та класа 
во вкупна површина од 706 м2, в.м. �Црквиште�, К.П. 
384/4 КО Волково, заведено во ПЛ 1637 за цена од 11 
евра од 1 м2. 
Начинот на плаќањето е во готово на денот на склу-

чувањето на договорот. 
Се повикуваат сите лица со првенствено право на  

купувач, доколку се заинтересирани за купување, во 
рок од 30 дена да достават известување за прифаќање 
на понудата за купување со депонирање на купопро-
дажната цена кај продавачот лично. 
По истекот на наведениот рок, го губат првенстве-

ното право.                        (25328) 

Над подвижните предмети сопственост на заложниот 
должник ДТУ �АГРО СЛОГА� Миле ДООЕЛ, Тетово, 
ул. �М. Тито� бр. 34, кој се состои од: млин чекичар - 
120.680,00 ден., мешалка - 147.500,00 ден., кош за готова 
храна - 56.000,00 ден., вага од 2 т. со микропрек. - 
184.000,00 ден., вага од 0.2т. со микроп. - 26.000,00 ден., 
хоризонтален транспортер -  85.000,00 ден., кос транс-
портер - 189.000,00 ден.; вкупно со ДДВ: 961.734,00 де-
нари, опишани во фактура бр. 15.-14 издадена од ПППТ 
�Икос� Тетово на ден 06.07.2002 година. 
Заложниот должник како залог за обезбедување на 

побарувањето на заложниот доверител, ги заложува  
предметите: силос ВОМ 12 С3PRADO S..A.  со оквир 
подигнат на челична бетонска основа, со еден отвор на 
кровот и еден бочен отвор - 12.600,00 евра, силос ВОМ 
12 G6 PRADO S.A. со оквир подигнат на челична бе-
тонска основа, со еден отвор на кровот и еден бочен 
отвор - 6.720,00 евра, кофичест елеватор за полнење на 
силосот - 6.200,00 евра, скеле, потпори и мердевени за 
елеватор со висина Н=15 m � 1.200,00 евра, двокраки 
скретници со електромоторно придвижување - 600,00 
евра, ланчест транспортер за излез од силоси � 4.000,00 
евра, мост над силоси, држачи за мостот, патека за дви-
жење, ограда на мостот, мердевени до мостот � 
1.404,00 евра, електромоторни шибори за влез во сило-
си � 1.000,00 евра, кош за кипна рамка 5000х2000х200 
мм. � 2.000,00 евра, полжавест транспортер за транс-
порт од приемен кош до кофичест елеватор - 980,00 
евра, полжавест транспортер за транспорт од силос 
ВОМ 12 G6 - 920,00 евра, полжавест транспортер за 
транспорт од силос ВОМ 12 G3 - 800,00 евра, полжа-
вест транспортер за транспорт од силос ВОМ 12 G3 � 
890,00 евра, монтажни позиции 1-14 � 6.054,60 евра, 
вкупно со ДДВ: 54.773,95 евра, опишани во понудата 
доставена од ТД �ТИНГ� ДООЕЛ Кочани,  понуда бр. 
161/03/Б од 10.09.2003 година, е заснован залог со До-
говор број ОДУ 314/03 заверен кај нотарот Тодор Бо-
шковски од Тетово, во корист на доверителот Тетовска 
банка а.д. � Тетово за обезбедување на парично поба-
рување на должникот ДТУ �АГРО СЛОГА� Миле ДО-
ОЕЛ Тетово, во износ од 55.700,00 евра.             (25331) 

___________ 
 
Над подвижен имот � 73 машини за конфекциско 

работење, две ТМВ и едно ПМВ, сопственост на 
ТДПТУУ МАРЕЛИ � ТРЕЈД ДООЕЛ � Тетово, истите 
подетално опишани во Договор за залог на подвижни 
предмети, со својство на извршна исправа, заверена кај 
нотарот Иво Серафимовски од Тетово, под ОДУ бр. 
410/03 од 19.09.2003 година под единствени деловни-
идентификациони броеви 10220030000215 и 
10220030000216 во Централниот заложен регистар е 
заснован залог од прв и втор приоритет во корист на 
заложниот доверител Стопанска банка АД Скопје, за-
ради обезбедување на негово парично побарување во 
износ од 124.000 евра како главно побарување.  (25332) 

___________ 
 
Над подвижен имот � влекач со број на шасија 

WDB65557315768338 со рег. таб. ТЕ 292-ВЅ и полу-
приколка со број на шасија WAFXXXXXNB003474 со 
рег. таблици ТЕ 709-BN сопственост на ДТПУ ИМ ФА 
ТРАНС ДОО с. Челопек, истите подетално опишани во 
Договор за залог на подвижни предмети со својство на 
извршна исправа, заверена кај нотарот Иво Серафи-
мовски од Тетово, под ОДУ бр. 409/03 од 19.09.2003 
година под единствен деловоден-идентификационен 
број 10220030000214 во Централниот заложен регистар 
е заснован залог од прв приоритет во корист на залож-
ниот доверител ПРО КРЕДИТ БАНКА АД Скопје, за-
ради обезбедување на негово парично побарување во 
износ од 8.000 евра како главно побарување.      (25333) 
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Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К.П. 

бр. 424/2-4-6, нива од 2 класа на м.в. �Граде�  во повр-
шина од 2168 м2, заведена во П.Л. бр. 866 за КО Него-
тино, сопственост на Медија Мустафа Аливеби од с. 
Негорци за купопродажна цена од 650.000,00 денари. 
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

Законот за земјоделското земјиште имаат право на пр-
венствено купување, (заедничките сопственици, со-
сопствениците и соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во �Службен весник на 
РМ�, писмено да се изјаснат за прифаќање на понуди-
те. Во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. �Кеј 
Братство� бр. 5-А.                        (25354) 

___________ 
 
Над недвижен имот сопственост на АГД ИЛИН-

ДЕН Скопје: деловен простор во Скопје, на ул. �Парти-
занска� зграда 1 влез 2 приземје бр. 6 еднособен во по-
вршина од 21 м2 и зграда 1 влез 2 приземје бр. 10 во 
површина од 17 м2 на КП 1696/17 за КО Карпош спо-
ред Имотен лист бр. 28971 издаден од ДЗГР Катастар 
Скопје, заснован е залог - хипотека со Договор за хипо-
тека ОДУ бр. 305/03 од 25.09.2003 година кај нотарот 
Поповски Слободан од Скопје, во корист на заложниот 
доверител Еуростандард БАНКА а.д Скопје, за обезбе-
дување на краткорочен кредит во износ од 2.500.000,00 
денари, кој произлегува од договорот за краткорочен 
кредит 123/03 од 24.09.2003 година.                     (25430) 

___________ 
 

Над недвижен имот објект магацин за суровини и 
готови производи изграден на КП бр. 2959/1, на место 
викано �Кумсал� со димензии на објектот 40,42 х 12,16 
метри, катност П+1, во КО Ресен, со право на користе-
ње на земјиштето под објектот, сопственост на залож-
ниот должник РЕСЕНА ДОО Ресен, согласно Поседо-
вен лист бр. 2381 за КО Ресен и Одобрение за градба, 
заснован е залог со нотарски акт Договор за залог - хи-
потека од прв ред врз недвижност со својство на из-
вршна исправа, под ОДУ бр. 176/03 од 24.09.2003 годи-
на кај нотарот Николче Павловски од Ресен, во корист 
на заложниот доверител ЕКО ИНВЕСТ ДОО Скопје, за 
обезбедување на парично  побарување во износ од 
3.300.000,00 денари.                                               (25499) 

___________ 
 
Над недвижен имот сопственост на А.Д. Жито Шар 

Гостивар, а тоа се два дела од подниот магацин (трети и 
четврти дел, почнувајќи од ул. �Борис Кидрич� кон пру-
гата), обележани со реден број 3 и 4 на изготвена скица 
РГУ Одделение за премер и катастар во Гостивар број 
592 од 05.04.1994 година, двата дела во површина од по 
624 м2, изградени со одобрение за градба под УП. 1 бр. 
10-108/77 од 01.08.1977 година, издадено од Републички 
секретаријат за индустрија и трговија Скопје, е заснован 
залог со Договор за залог на недвижен имот заверен кај 
нотарот Весна Василеска од Гостивар, под ОДУ бр. 
178/2003 од 18.09.2003 година во корист на заложниот 
доверител Национални паркови и ловишта Н.СОЛ.О. со 
ООЗТ Скопје ООЗТ Национален парк МАВРОВО 
Н.СУБ.О. Маврови Анови Гостивар, за обезбедување на 
парично побарување во износ од 40.000.000,00 денари 
или изразени во евра 653.600 евра.         (25500) 

___________ 
 
Над недвижниот имот сопственост на МПИ �ЖИТО 

КАРАОРМАН� А.Д. � Кичево, а кој се состои од Мли-
нарско-пекарски комплекс со следните помошни обје-
кти: стара управна зграда со 315,45 м2, управна зграда 
со 115,10 м2,  поден магацин со 2,291, 45 м2, челични 
силоси со капацитет 8.000 тони, бетонски силоси со 

капацитет 12.000 т, мелница со 1.565,90 м2, магацин за 
брашно со 1.635,00 м2, браварска работилница со 
333,80 м2, стара пекара со 947,60 м2, индустриска пека-
ра со 563,00 м2, котлара со 42,40 м2, со право на кори-
стење градежно изградено и неизградено земјиште кое 
служи заради редовна употреба на објектот во кој е 
сместен млинскиот комплекс е заснован залог врз нед-
вижен имот од прв ред,  со Договор за залог заверен кај 
нотарот Лила Коруноска, под ОДУ. бр. 331/03, во ко-
рист на заложниот доверител Стопанска банка А.Д. 
Скопје, за обезбедување на парично побарување за 
должникот кој воедно е и заложен должник МПИ 
�ЖИТО КАРАОРМАН� А.Д. � Кичево, за износ од 
30.000.000,00 денари по Договор за кредитна линија. 

            (25501) 
___________ 

 
Над подвижниот имот: влекач, регистарска ознака 

VE 822-NN, марка: mercedes benz, тип: ACTROS, број 
на шасија: WDB9540321K320692, број на мотор: 
54192500043104, сопственост на Друштвото за транс-
порт и промет ТРАНС-АНГ увоз-извоз ДООЕЛ Него-
тино, ул. �Партизанска� бр. 132 e заснован залог, со но-
тарски акт Договор за обезбедување на побарување со 
регистриран залог врз подвижни предмети заверен кај 
нотарот Бинов Гело од Неготино под ОДУ. бр. 254/03 
од 23.09.2003 година во корист на заложниот довери-
тел Стопанска банка АД Скопје, за обезбедување на 
парично побарување во износ од 10.000 евра.     (25511) 

___________ 
 
Над подвижниот имот: 1. моторно возило, регистар-

ски број: VE-471-NN, вид: влекач, марка: IVEKO, тип: MP 
440 E T/P, број на шасија: WJMM1VSJ004152878, број на 
мотор: 401908, 2. моторно возило, регистарски број: VE-
473-NN, вид: влекач, марка: IVEKO, тип: 440Е42ТР-
LONGCAB, број на шасија: WJMM1VSJ004152878, број 
на мотор: 401244, сопственост на Друштвото за транспорт 
и шпедиција ММ КОМПАНИ-КОСМОС ТРАНС ДОО 
Неготино е заснован залог, со нотарски акт Договор за 
обезбедување на побарување со регистриран залог врз 
подвижни предмети заверен кај нотарот Бинов Гело од 
Неготино под ОДУ. бр. 253/03 од 23.09.2003 година во ко-
рист на заложниот доверител Извозно кредитна банка АД 
Скопје, за обезбедување на парично  побарување во износ 
од 12.000 евра.                  (25511) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот - нива 4-та класа, со 

вкупна површина од 2.036 м2 евидентирана на КП 1286 
м.в. �Ораше�, КО Долно Соње, сопственост на Бале 
Спасовски. 
Се повикуваат сопствениците на соседните парцели 

во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот 
во �Службен весник на Република Македонија�, докол-
ку се заинтересирани да купат од гореопишаните нед-
вижности со која граничат, писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата. 
Доколку не се јават во наведениот рок, истите го 

губат правото на првенствено купување на предметна-
та недвижност. 
Изјавата за прифаќање на понудите да се достават 

во нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџов-
ска од Скопје на ул. �Иван Козаров� бр. 24, лок. 23 
(ДТЦ �Стара Рампа).                                              (25438) 

___________ 
 
Се врши продажба на земјоделско земјиште во 

Скопје, построено на КО Инџиково на КП 547 на м.в. 
�Геран�, нива 3 класа во површина од 13610 м2 на која 
е сопственик Спасовски Цветан. За вкупна цена од 
1.600,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, Скопје, ул. 
�Палмиро Тољати� бр. 173.                                   (25449) 

___________ 
 
Тодоров Розе, Тодоровски Бранко, Тодоровски Раде 

и Тодоровски Славе сите од с. Долно Караслари, оп-
штина Велес, како сосопственици на земјоделско зем-
јиште, го продаваат земјоделското земјиште - култура 
нива од 5-та бонитетна класа со површина од 356 м2 на 
КП бр. 1092/3, план 11, скица 27, викано место �Споме-
ник�, заведено во Поседовен лист бр. 28 за КО Карас-
лари. Вкупна купопродажна цена од 5.000,00 денари. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-

ште право на првенство на купување имаат заеднички-
те сопственици, сосопствениците и соседите кои грани-
чат со земјиштето што се продава, и 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, го губат правото 
на првенствено купување.                                      (25508) 
_______________________________________________ 
 

М А Л И  О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважечки следните 

документи: 
Пасош бр. 1481618/00 издаден од СВР-Гостивар на 
име Илиевска Грозда, ул. "ЈНА" бр. 300, Гостивар. 
Пасош бр. 1792674/02 издаден од СВР-Гостивар на 
име Илиевски Драган, ул. "ЈНА" бр. 300, Гостивар. 
Пасош бр. 1604635 издаден од СВР-Скопје на име 
Емине Асанова, ул. "13" бр. 5, Трубарево, Скопје. 
Пасош бр. 1684478 на име Јосифов Ласте, с. Тркање, 
Кочани.                                                      (25485) 
Пасош бр. 827016 на име Салихи Нехат, с. Долно 
Палчиште, Тетово.                                     (25495) 
Пасош бр. 605002/95 издаден од СВР-Скопје на име 
Џелаљ Елези, ул. "Прохор Пчински" бр. 33, Скопје.  
Огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 

22/03 за пасош бр. 1661133/01 издаден од СВР-Скопје 
на име Јакимовски Игор, с. Марино, ул. "502" бр. 20, 
Скопје, се сторнира.           (23488) 
Чекови од тековна сметка бр. 1400100082804 од бр. 

4710603 до бр. 4710612 и бр. 4672545, 4672546 изда-
дени од Охридска банка АД Охрид на име Пера 
Новеска, ул. "Питу Гули" бр. 46, Охрид.       (25510) 
Работна книшка на име Петрова Татјана, ул. "К. 
Неделковски" бр. 24/3, Гевгелија.          (25431) 
Работна книшка на име Стоиловски Јанче, Гевгелија. 
Работна книшка на име Весел Максути, Струга. 
Работна книшка на име Имери Наќије, Кичево. 
Работна книшка на име Гореска Пољка, Охрид. 
Работна книшка на име Смокварска Виолета, с. 
Будинарци, Берово.                                     (25441) 
Работна книшка на име Масларски Марјанчо, с. 
Двориште, Берово.                                     (25443) 
Работна книшка на име Љубиша Велковски, Скопје. 
Работна книшка на име Ебиби Џевдет, Скопје. 
Работна книшка на име Гошев Тошо, ул. "В. Влахо-
виќ" бр. 196, Св. Николе.                        (25452) 
Работна книшка на име Слатинец Александар, ул. "Г. 
Прличев" бр. 12, Охрид.                        (25470) 
Работна книшка на име Јакупи Иљаси, Скопје. 
Работна книшка на име Џемаил Зибери, с. Кондово, 
Скопје.                                                       (25497) 
Работна книшка на име Тахир Абдулахи, Тетово. 
Работна книшка на име Џемал Абдулахи, Тетово. 
Воена книшка на име Петрушев Бранко, Скопје. 

Воена книшка на име Гордан Најдовски, Скопје. 
Воена книшка на име Станојевиќ Александар, 
Скопје.                                                                   (25509) 
Воена книшка на име Арсовски Ивица, с. Марино, 
Скопје.                                                      (25512) 
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година на име Мимоза 
Ракипи, Гостивар.                                     (25369) 
Свидетелства 1, 2 и 3 година машинска насока на име 
Митрев Стоје, Крива Паланка.        (25439) 
Свидетелство на име Николовски Миле, Кочани. 
Свидетелство на име Нусевска Елена, Пробиштип.   
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година издадени од "Јане 
Сандански" на име Тафоска Дрита, с. Папрадник, 
Дебар.                                                      (25458) 
Свидетелство од 8 одделение на име Алихоџиќ 
Мујесир, с. Лажани, Прилеп.                      (25461) 
Свидетелство од 8 одделение на име Баловски Сали, 
с. Острец, Битола.                                     (25464) 
Свидетелство на име Баловски Вендим, Битола. 
Свидетелство од 8 одделение на име Аљиљи Хурије, 
с. Ново Село бр. 1, Тетово.                      (25472) 
Свидетелство од 6 одделение на име Лозанка 
Каревска, с. Студена Бара, Куманово.       (25475) 
Индекс бр. 8873 издаден од Филолошки факултет - 
Скопје на име Сали Зембри, Скопје.       (25456) 
Диплома на име Крстески Трајче, Гостивар.    (25436) 
Диплома издадена од ДСУ "8 Септември"-Скопје на 
име Богдановски Јове, Скопје.          (25448) 
Здравствена легитимација бр. 39608  на име Стојко-
ски Зоран, Охрид.                                     (25468) 
Даночна картичка бр. 4030992186349 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име Ѓерко Ц.О., 
Скопје.                                                                   (25457) 
Даночна картичка бр. 4007991112722 издадена од 
Управа за јавни приходи на име Силика Вардар во 
стечај, Гостивар.                                          (25496) 
Огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 

62/03 за свидетелство за 1 година издадено од ДСЕПУ 
"В. А. Дрен"-Скопје на име Славковска Евица, Скопје, 
се сторнира.                                               (25340)  
_______________________________________________ 
 
НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНА ГЛАВНИНА 
 
Врз основа на член 204 од Законот за трговските 

друштва и Одлуката на содружниците на Друштвото за 
производство, промет и угостителство, извоз-увоз 
АНГРОСТАРТ Живко и др. ДОО Куманово, ул. �Иво 
Лола Рибар� бр. 128, се врши намалување на основната 
главнина на друштвото со повлекување на дел од уде-
лите на содружниците во паричен износ. 
Вкупниот износ на основната главнина од 16.659.400,00 

денари или 273.105 евра, се намалува за износ од 
8.202.300,00 денари или 134.483 евра. 
По намалувањето на основната главнина, новата ос-

новна главнина изнесува 8.457.100,00 денари или во 
противвредност од 138.622 евра. 
Друштвото е согласно по барање на доверителите 

да ги намири или обезбеди нивните побарувања кои 
постоеле на денот на објавувањето на уписот на Одлу-
ката  за  намалување на основната главнина на друш-
твото во трговскиот регистар, ако се пријават во рок oд 
90 дена  сметано од денот на објавувањето на огласот 
во  �Службен весник на РМ�.                                (25479)  

___________ 
 
Врз основа на член 204 од Законот за трговските 

друштва и Одлуката на содружниците на Друштвото за 
производство, промет и угостителство, НОМИКО ДОО 
извоз-увоз Куманово, ул. �Доне Божинов� бр. 29, се вр-
ши намалување на основната главнина на друштвото 
со повлекување на дел од уделите на содружниците во 
паричен износ. 
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Вкупниот износ на основната главнина од 8.145.100,00 

денари или 133.546 евра, се намалува за износ од 
4.012.200,00 денари или 65.782 евра. 
По намалувањето на основната главнина, новата ос-

новна главнина изнесува 4.132.900,00 денари или во 
противвредност од 67.764 евра. 
Друштвото е согласно по барање на доверителите 

да ги намири или обезбеди нивните побарувања кои 
постоеле на денот на објавувањето на уписот на Одлу-
ката  за  намалување на основната главнина на друш-
твото во трговскиот регистар, ако се пријават во рок од 
90 дена  сметано од денот на објавувањето на огласот 
во  �Службен весник на РМ�.                                (25480)  

___________ 
 
Врз основа на член 204 од Законот за трговските 

друштва и Одлуката на содружниците на Друштвото за 
производство, промет и угостителство, извоз-увоз 
ЕКСПИМ Борче и др. ДОО Куманово, ул. �Иво Лола 
Рибар� бр. 128, се врши намалување на основната глав-
нина на друштвото со повлекување на дел од уделите 
на содружниците во паричен износ. 
Вкупниот износ на основната главнина од 16.604.300,00 

денари или 272.154 евра, се намалува за износ од 
8.173.900,00 денари или 133.975 евра. 
По намалувањето на основната главнина, новата ос-

новна главнина изнесува 8.430.400,00 денари или во 
противвредност од 138.179 евра. 
Друштвото е согласно по барање на доверителите 

да ги намири или обезбеди нивните побарувања кои 
постоеле на денот на објавувањето на уписот на Одлу-
ката  за  намалување на основната главнина на друш-
твото во трговскиот регистар, ако се пријават во рок од 
90 дена  сметано од денот на објавувањето на огласот 
во  �Службен весник на РМ�.                                (25481)  

___________  
Врз основа на член 204 од Законот за трговските 

друштва и Одлуката на содружниците на Друштвото за 
производство, промет и угостителство, извоз-увоз 
АНГРОПРОМЕТ-99 Милорад и др. ДОО Куманово, ул. 
�Доне Божинов� бр. 29, се врши намалување на основ-
ната главнина на друштвото со повлекување на дел од 
уделите на содружниците во паричен износ. 
Вкупниот износ на основната главнина од 17.285.500,00 

денари или 284.938 евра, се намалува за износ од 
7.932.300,00 денари или 131.016 евра. 
По намалувањето на основната главнина, новата ос-

новна главнина изнесува 9.353.200,00 денари или во 
противвредност од 153.922 евра. 
Друштвото е согласно по барање на доверителите 

да ги намири или обезбеди нивните побарувања кои 
постоеле на денот на објавувањето на уписот на Одлу-
ката  за  намалување на основната главнина на друш-
твото во трговскиот регистар, ако се пријават во рок од 
90 дена  сметано од денот на објавувањето на огласот 
во  �Службен весник на РМ�.                                (25482)  
_______________________________________________ 

 
Ј А В Н И   П О В И Ц И 

 
Врз основа на членовите 11 и 45 од Законот за јавни 

набавки (�Сл. весник на РМ� бр. 21/02 пречистен текс 
и 24/03), Комисијата за јавни набавки на Министерс-
твото за земјоделство, шумарство и водостопанство, 
објавува 

 
БАРАЊЕ ЗА ЈАВНА НАБАВКА БР. 12-5/2003 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ВРШЕЊЕ 

НА СТРУЧЕН НАДЗОР  
1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Набавувач: Министерство за земјоделство, шу-

марство и водостопанство, ул. �Ленинова� бр. 2 � Скопје 
и ВП �Струмички слив�, ул. �Љуба Брашнарска� бр. 5 � 
Струмица. 

1.2. Предмет на набавката: Вршење на стручен тех-
нички надзор над изведбата на работите на градба на 
доводен цевковод  од брана �Маркова Река� до раздел-
на шахта за наводнување и водоснабдување. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Обемот, видот и условите се дефинирани во тендер-

ската документација. Тендерската документација може 
да се подигне во Управата за водостопанство при Мини-
стерството за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво, ул. �Ленинова� бр. 2 - Скопје. При подигање на тен-
дерската документација понудувачот е должен да доста-
ви уплатница во вредност од 3.000,00 денари, уплатени 
на жиро сметка на Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство 140010028063119, повикува-
ње на број 724111-12, ЕДБ 4030990253758, депонент на 
Народна банка на Република Македонија, со назнака за 
Барање за јавна набавка бр. 12-5/2003. 

2.1. Понудата треба да содржи цена на чинење на 
работите за вршење на стручен технички надзор спо-
ред тендерската докуметнација. 

2.2.Начин и услови на плаќање. 
2.3. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот 

на отворањето на понудите. 
2.4. Кон понудата треба да се приложи и придружна 

документација: 
- претставување на понудувачот (име, адреса, седи-

ште, овластено лице, телефон, факс); 
- документ за регистрација за вршење на дејност; 
- документ за бонитет на понудувачот од Централ-

ниот регистар; 
- доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација; 
- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност забрана за вршење на 
дејност; 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 

2.5. Кон понудата треба да се приложи и дополни-
телна документација: 

- референтна листа на слични објекти на кој има вр-
шено стручен надзор во последните 5 (пет) години; 

- список на технички лица кои ќе бидат вклучени во 
извршување на работите, работно искуство и искуство 
во извршување на таков вид на работи. 

2.6. Бараната документација да се достави во ориги-
нален примерок или препис заверен од нотар. 

 
3. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- цена    30 поена, 
- техничка оспособеност и  
искуство на претпријатието  20 поена, 
- техничка оспособеност и 
 квалификација на техничките лица 15 поени, 
- техничка опременост 
 на претпријатието   15 поени, 
- начин и услови на плаќање  10 поени, 
- бонитет на претпријатието  10 поени. 
 
4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
4.1. Понудата треба да ги содржи сите податоци 

назначени во барањето; 
4.2. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок кој треба да биде заверен и потпишан од одго-
ворното лице на понудувачот; 

4.3. Понудата и другата документација се доставу-
ваат во затворен коверт, на кој во горниот лев агол тре-
ба да стои ознака �не отворај� и број на барањето. 
Во средината на ковертот треба да биде назначена 

точната адреса на набавувачот и истиот не смее да со-
држи никаква ознака со која би можел да се идентифи-
кува испраќачот, односно понудувачот. 
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Во затворениот коверт треба да има уште два затво-

рени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт 
ја содржи понудата од точка 4.1. на барањето и носи 
ознака �понуда�, а другиот внатрешен коверт ја содр-
жи придружната и дополнителната документација и 
носи ознака �документација� и точна адреса на испра-
ќачот - понудувачот. 

4.4. Рокот за доставување на понудата: 10 (десет) 
дена сметано од денот на објавувањето на барањето за 
јавна набавка во последното средство за јавно инфор-
мирање; 

4.5. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, Комисија за јавни наба-
вки за Барање за јавна набавка бр. 12-5/2003, ул. �Ле-
нинова� бр. 2, Скопје. 

 
5.ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Отворањето на понудите ќе се изврши без при-

суство на понудувачите. 
5.2. Понудите кои не се пристигнати или предадени 

во рокот, како и оние кои не се изработени според про-
позициите во барањето нема да бидат разгледувани. 

5.3. Понудите кои не ги содржат бараните податоци 
ќе се сметаат за нецелосни и нема да се земат за разгле-
дување. 

5.4. Секој субјект може да учествува само со една 
понуда. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на 

телефон: 3111-792. 
 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 15, 16, 35, 36 и 37 од Законот за 

јавни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02-пре-
чистен текст) и Законот за изменување и дополнување 
на Законот за јавни набавки (�Службен весник на РМ� 
бр. 24/2003, Комисијата за јавни набавки на опрема, 
стоки, вршење на услуги, материјални права и градеж-
ни работи на Министерството за образование и наука, 
објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 2/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ-ПРЕТ-
КВАЛИФИКАЦИЈА ЗА  ИЗБОР  НА ПОНУДУВАЧИ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач: Министерството за образование и на-

ука, ул. �Димитрие Чуповски� бр. 9, Скопје. 
2. Предмет на ограничениот повик е прибирање на 

документација за претходно утврдување на подобност-
претквалификација за избор на кандидати за набавка на 
огревно дрво, јаглен и екстра лесно масло за горење 
(ЕЛ) за потребите на основните и средните државни 
училишта за учебната 2003/2004 година. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на домашни и странски правни и физички лица 
кои се регистрирани за вршење на ваков вид на деј-
ност. 

4. Набавката е делива. 
 
II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
2.1. Министерството за образование и наука, има 

потреба од претходно утврдување на подобност на кан-
дидати-претквалификација, преку прибирање на тех-
ничка документација врз основа на која ќе се оцени 
способноста на кандидатите за извршување на пред-
метната јавна набавка. 

2.2. Од квалификуваните кандидати, дополнително 
ќе се побара доставување на понуди за извршување на 
предметната набавка, предвидена со програми на Ми-
нистерството за образовани и наука за 2003 година. 

2.3. Тендерската документација ќе биде доставена 
на понудувачите од кога ќе бидат избрани во фазата на 
претквалификација. 

 
III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Кандидатите во претквалификацијата, должни се да 

ја достават следната документација предвидена со член 
24, 25 и 38 од Законот за јавни набавки. 

3.1. Техничко-технолошки бoнитет кој опфаќа: 
3.1.1. Документи за расположива опрема и други 

физички капацитети потребни за реализирање на на-
бавката за: 

- екстра лесно масло за горење (ЕЛ)- број на сопс-
твени превозни средства-цистерни со капацитет од 
6.000 до 30.000 литри, опремени со вграден мерач и 
пумпа и минимум 50м црево за дотур на горивото од 
цистерната до резервоарот за гориво;  

- огревно дрво и јаглен-број на сопствени превозни 
средства-товарни камиони;  

- документи за сопственост на возилата (фотокопии 
од сообраќајни дозволи заверени од нотар). 

3.1.2. Број и структура на вработени по квалифика-
ции и искуство;  

3.2. Економско-финансиски бонитет издаден од Цен-
тралниот регистар согласно Правилникот за содржината 
на документот за бонитет (�Сл. весник на РМ� бр. 32/98 
и 55/98), во оригинал или заверена фотокопија од нотар. 

3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки, во ориги-
нал или заверена фотокопија од нотар (не постара од 
шест месеци). 

3.4. Извод од регистрација на дејноста. 
3.5. Потврда од надлежен суд дека не е отворена 

постапка за стечај или ликвидација, во оригинал или 
заверена фотокопија од нотар (не постара од шест ме-
сеци). 

3.6. Уверение од надлежен суд дека со правосилна 
пресуда не е изречена мерка за безбедност � забрана за 
вршење на дејност во оригинал или заверена фотоко-
пија од нотар (не постара од шест месеци). 

3.7. Референц листа за досега извршени набавки во 
последните три години со износи, датуми и примачи. 

 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Документацијата се доставува до Министерс-

твото за образование и наука, ул. �Димитрие Чупов-
ски� бр. 9 � Скопје, во затворен плик на кој во горниот 
лев агол треба да стои ознака �не отворај�, бројот на 
ограничениот повик и истиот не треба да содржи ника-
кви ознаки со која би можело да се идентификува наба-
вувачот. 

4.2. Рокот за доставување на документацијата изне-
сува 10 дена од денот на објавувањето на Ограничени-
от повик бр. 2/2003 во �Службен весник на РМ�. 

 
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Документацијата што нема да биде доставена 

во утврдениот рок и која нема да биде изработена спо-
ред одредбите на овој ограничен повик, нема да биде 
отворена и разгледана. 

5.2. Дополнителни појаснувања може да се добијат 
на тел. 3118-022 л. 143, 323-599 и 3133-376. 

 
Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/02 - пречистен текст, и 24/2003), Комисијата за јав-
ни набавки на Министерството за животна средина и 
просторно планирање, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 23/2003 

 
1. OПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател: Министерство за животна средина и 

просторно планирање со седиште на ул. �дрезденска� 
бр. 52, Скопје. 

1.2. Предмет на набавка: �Изготвување на карта и 
катастар на загадувачи и загадувачки супстанции во 
воздухот за градот Скопје�. 

1.3. Начин на спроведување на постапката е преку 
отворен повик, согласно член 18 од Законот за јавни 
набавки со јавно отворање. 

1.4. Понудувачи 
Право на учество во јавната набавка има секое за-

интересирано домашно и странско правно и физичко 
лице кое е регистрирано за вршење на дејноста која е 
предмет на набавката. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да ги содржи следните подато-

ци: 
- Цена на чинење на работите искажана во денари; 
- Рок на извршување на работите; 
- Начин и услови на плаќање; 
- Рок на важност на понудата. 
2.2. Кон понудата, понудувачот задолжително треба 

да ја приложи следната придружна документација: 
- Претставување на понудувачот (име, адреса, седи-

ште, овластено лице, телефон и факс); 
- Извод од судска регистрација за вршење на деј-

ност; 
- Документ за бонитет од Централен регистар; 
- Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација; 
- Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност забрана за вршење на 
дејност и  

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Документите од алинеја 3, 4, 5 и 6 треба да бидат 

доставени во оригинал или копија заверена од нотар и 
не смеат да бидат постари од шест месеци. 

2.3. Кон понудата, понудувачот задолжително треба 
да ја приложи следната дополнителна документација: 

- Референтна листа на досега реализирани работи за 
последните 3 (три) години со назначување на вкупната 
вредност на работите и инвеститорите; 

- Список со опис на кадровска екипираност (име, 
презиме и степен на стручна подготовка) како и доказ 
за нивната стручност (дипломи, сертификати и сл.); 

- да се достави овластување за вршење на стручни 
работи за заштита и унапредување на животната среди-
на и природата, согласно член 12 од Законот за зашти-
та и унапредување на животната средина и природата 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
13/2003 - пречистен текст). 

2.4. Странско правно или физичко лице кое се јаву-
ва како понудувач доставува ревизорски извештај од 
странска реномирана ревизорска институција, реги-
стрирана за вршење ревизија. Ревизорскиот извештај 
содржи податоци за вкупното економско работење на 
странскиот понудувач во последните три години, сог-
ласно член 24 од Законот за јавни набавки. 

2.5. Понудувачот треба да достави рекламен, прос-
пектен и друг вид на презентациски материјал, доколку 
располага со него. 

3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР 
- Цена     10 бода; 
- Рок на извршување на работите    5 бода; 
- Начин и услови на плаќање     5 бода; 
- Референтна листа    40 бода; 
- Кадровска и техничка опременост  40 бода. 
 
4. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Комплетна содржина на понудата е дефинирана 

во тендерската документација. 
4.2. Тендерската документација може да се подигне 

во просториите на набавувачот секој работен ден од 
8:00 до 12:00 часот. 

4.3. За тендерската документација се плаќа надомест 
од 2.000,00 денари на жиро сметка бр. 121011520278710 
депонент на Народна банка на Република Македонија, 
повик на број 725939-12 за корисникот Министерство за 
животна средина и просторно планирање, трезорска сме-
тка 100000000063095, со назнака за кој јавен повик е уп-
латата. 

 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДАТА 
5.1. Понудите да се достават во согласност со чле-

новите 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки и тоа во 
еден оригинален примерок потпишан и заверен од 
страна на одговорното лице. 

5.2. Понудата и другата документација се доставу-
ваат во затворен коверт. а предната страна на ковертот 
во горниот лев агол треба да стои ознака �не отворај� и 
бројот на барањето за прибирање на понуди. Во среди-
ната на ковертот да биде назначена точната адреса на 
набавувачот. На ковертот не смее ад стои никаква дру-
га ознака врз основа на која може да се идентификува 
понудувачот. 
Затворениот коверт треба да содржи уште два за-

творени, запечатени коверта. Едниот, внатрешен ко-
верт ја содржи понудата со финансиска документација 
и носи ознака �понуда�, а другиот внатрешен коверт ја 
содржи придружната и дополнителната документација 
и носи ознака �документација� и точната адреса на по-
нудувачот. 
Комплетната понуда треба да биде без прецртани, 

подвлечени или избришани зборови, а во краен случај 
одредени корекции треба да бидат парафирани од овла-
стено лице. 
Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
5.3. Рокот на доставување на понудите е определен 

до денот и часот на јавното отворање. 
5.4. Јавното отворање ќе се одржи на 24.10.2003 го-

дина во 9:00 часот во салата на Министерството за жи-
вотна средина и просторно планирање во присуство на 
овластени претставници на понудувачите. 

5.5. Понудите можат да се достават и преку пошта 
на адреса ул. �Дрезденска� бр. 52, Скопје или да се 
предадат во архивата на Министерството за животна 
средина и просторно планирање најдоцна до 15:00 ча-
сот секој работен ден, не подоцна од предвидениот рок 
за прибирање на понудите. 

 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Понудите кои нема да бидат доставени во наве-

дениот рок, како и понудите кои не се изработени спо-
ред основите во ова барање и Законот за јавни набавки, 
како и оние понуди кои ја немаат целокупната доку-
ментација која се бара, нема да се разгледуваат. 

6.2. Дополнителни информации поврзани со со со-
држината на тендерската документација може да се до-
бие на телефон (02) 3066-930 локал 113, а во врска со 
тендерската постапка на локал 134. 

                                          Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 15 и 16 од Законот за јавни на-

бавки  ("Службен весник на РМ" бр. 26/98, 50/01, 2/02 
и 24/03) и Одлуката бр. 03-100/90 од 03.06.2002 година, 
Комисијата за јавни набавки на Македонската академи-
ја на науките и уметностите, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2003 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Македонска академија на науките и 

уметностите - Скопје (МАНУ). 
1.2. Предмет на набавката: Опремување на Анекс-

работниот простор на МАНУ (работни бироа, конфе-
ренциски маси, столици, фотелји, килими, завеси). 

1.3. Описот, количеството и техничките карактери-
стики се дадени во тендерската документација која мо-
же да се подигне во Македонската академија на науки-
те и уметностите.  

1.4. Право на учество имаат сите физички и правни 
лица регистрирани за ваков вид дејност. 

1.5. Отворање на понудите ќе биде извршено со 
присуство на понудувачите. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Име и адреса на понудувачот. 
2.2. Елаборат за опремување на Анекс-работниот 

простор.  
2.3. Единечна и вкупна цена во денари за извршува-

ње на набавката. 
2.4. Рок на извршување на работите, изразен во ка-

лендарски денови.  
2.5. Услови за плаќање. 
2.6. Референтна листа. 
 
3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Извод од регистрација на дејноста. 
3.2. Документ за бонитет издаден од Централниот 

регистар. 
3.3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

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

е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на 
дејност. 

3.5. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Документите да бидат во оргинален примерок или 

копија заверена од нотар и да не биидат постари од 6 
(шест) месеци, освен за точка 3.1. 

 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН  

ПОНУДУВАЧ 
4.1. Цена за изведба на работите. 
4.2. Квалитет. 
4.3. Рок. 
4.4. Услови за плаќање. 
4.5. Референтна листа. 
Врз основа на овие критериуми ќе се изготви ранг 

листа. Изборот за најповолен понудувач ќе биде извр-
шен откако првите тројца од ранг листата ќе опремат 
по 1 работен кабинет со канцелариски мебел и килим. 

  
5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
5.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок кој треба да биде заверен и потпишан од одго-
ворното лице на понудувачот. 

5.2. Понудата и придружната документација се до-
ставуваат во согласност со член 52, 53 и 54 од Законот 
за јавни набавки. 

5.3. Понудите се доставуваат по пошта препорачано 
или со предавање во архивата на МАНУ, ул. "Крсте 
Мисирков" бр. 2, Скопје, со назнака за Комисијата за 
јавни набавки. 

5.4. Рок за доставување на понудите е 15 дена од 
денот на објавувањето во "Службен весник на РМ".  

5.5. Секој субјект може да учествува само со една 
понуда. 

5.6. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 
оние кои не се изработени според пропозициите на ба-
рањето, нема да бидат разгледувани. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на 

тел. 114-200/152. 
5.7. Отворањето на понудите ќе се изврши два дена 

по истекот на рокот за доставување на понудите во 
просториите на МАНУ во 11:00 часот. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 11 и 35 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки на Град 
Скопје, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 18-22/03 

I ФАЗА (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувачот на јавниот повик е Град Скопје - 

Градски комитет за урбанизам, комунално-станбени 
работи, сообраќај и заштита на човековата околина, ул. 
�Илинденска� бб., Скопје. 

2. Предмет на јавната набавка е прибирање на доку-
ментација за претходно утврдување на подобност на 
понудувачите, како можни носители за реставрација на 
Западната порта од југоисточниот бедем на надвореш-
ниот одбранбен појас на Скопската тврдина. 

3. Право на учество на јавниот повик имаат сите за-
интересирани правни и физички лица кои обавуваат со-
одветна стопанска дејност. 

4. Постапката за јавна набавка, согласно член 36 од За-
конот за јавни набавки, се спроведува во две фази: I фаза - 
фаза на претквалификација т.т. прибирање на документа-
ција заради утврдување на подобност на понудувачите за 
изведување на работите од предметот на набавката и II 
фаза - прибирање на понуди од понудувачите кои се ква-
лификувале во фазата на претквалификација. 

 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
1. Понудувачите со пријавата за понудата ги доста-

вуваат следните документи: 
а) Претставување на понудувачот: име, адреса, се-

диште, овластено лице, телефон и факс; 
б) Документ за регистрација за вршење на соодвет-

на дејност; 
ц) Документ за техничко-технолошки бонитет: рас-

положива опрема и други физички капацитети потребни 
за реализација на набавката, досегашно искуство (рефе-
рентна листа) и стручен кадар (квалификација и број); 
д) Документ за економско-финансиски бонитет из-

даден од Централниот регистар; 
е) Потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки; 
ф) Потврда од надлежен суд дека не е отворена по-

стапка за стечај или ликвидација; 
г) Потврда од надлежен суд дека нема изречено 

мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност. 
Документите наведени под точките б, д, е, ф, г тре-

ба да бидат доставени во оригинал или копија заверена 
на нотар. 

 
III. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
1. Понудата се доставува во затворен плик, кој во 

горниот лев агол треба да носи ознака �не отворај� и 
број на јавниот повик. 
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2. Рок за прием на понудите изнесува 10 дена од 
последното објавување во јавно гласило. 

3. Понудите се доставуваат на адреса Град Скопје - 
Комисија за јавни набавки на Град Скопје, ул. �Илин-
денска� бб., Скопје или се предаваат во архивата на 
Град Скопје. 

 
IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Понудите што нема да бидат доставени во утвр-

дениот рок и кои нема да бидат изработени според ба-
рањата содржани во повикот како и несоодветно комп-
летираните, нема да се разгледуваат. 

2. Дополнителни појаснувања понудувачите можат 
да добијат на телефон 3297-241, Градски комитет за 
урбанизам, комунално-станбени работи, сообраќај и за-
штита на човековата околина. 

                                           Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 11 и 45 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комисијата 
за јавни набавки во А.Д. �Електростопанство на Маке-
донија�-Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-185/2003 

ЗА НАБАВКА НА РЕЛЕЈНА ЗАШТИТА 
 
1.ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на отворениот провик е А.Д. �Елек-

тростопанство на Македонија�, со седиште во Скопје, 
на ул. �11 Октомври� бр. 9, за потребите на подружни-
цата �Електродистрибуција Штип� при А.Д. �Електро-
стопанство на Македонија�. 

1.2. Предметот на набавката е: релејна заштита во 
се според спецификацијата која понудувачите може да 
ја подигната според точка 2.1. 

1.3. Повикот е јавен, при што набавката ќе се спро-
веде со отворен повик во присуство на понудувачите. 

1.4. Понудата мора да се однесува на целиот обем 
на набавката. 

1.5. набавувачот го задржува правото набавката да 
ја додели на еден или повеќе понудувачи. 

 
2. ОБЕМ НА  НАБАВКАТА И ПОДИГАЊЕ НА 

ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Заитересираните понудувачи, тендер докумен-

тацијата може да ја подигнат во просториите на А.Д. 
�ЕСМ�-Скопје, ул. �11 Октомври� бр. 9 (стара зграда), 
соба бр. 3 од 8.00 до 10,00 часот, при што треба да до-
стават уплатница на износ од 1.000,00 МКД уплатени 
на жиро сметка бр. 200000002447884, корисник А.Д. 
�ЕСМ�-Скопје, ЕДБ 4030989128346, Стопанска банка, 
со назнака за барање бр. 01-185/2003. 
Телефон за контакт за техничкиот дел е 3149-035, а 

за комерцијалниот дел е 3149-115. 
 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1.  Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба задолжително да содржи: про-

изводител, единечни цени за сите позиции, кои понуду-
вачот треба да ги допише покрај сите позиции од по-
дигнатата документација, на паритет ДДП Подружни-
ца, изразена во ЕУР, и со посебно искажан ДДВ, како и 
вкупната вредност за секој објект и вкупната вредност 
на целата понуда, со посебно искажан ДДВ. При одлу-
чувањето, договарањето и реализацијата на набавката 
ќе се применува продажниот берзански курс. 

3.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање-
само еден недвосмислено дефиниран начин на плаќање. 

3.4. Понудата треба да има рок на испорака. 
3.5. Карактеристиките за техничките спецификации 

што понудувачот ги нуди во понудата за набавка треба 
да се во согласност со стандардите на Република Маке-

донија и со меѓународните стандарди кои се прифатени 
во Република Македонија, согласно член 21 од Законот 
за јавни набавки. 

3.6. Понудата треба да има рок на важност. 
3.7. Понудите од странските понудувачи (докумен-

тација и комерцијална понуда, освен ревизорскиот) за-
должително треба да се преведени на македонски ја-
зик, од страна на овластен преведувач. 

 
4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА 

ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ (согласно 
член 46 од Законот за јавни набавки) 

4.1. Документ за бонитет кој го издава Централниот 
регистар, согласно член 24 од Законот за јавни наба-
вки. Странско правно или физичко лице, треба да до-
стави ревизорски извештај од странска реномирана ре-
визорска 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.  

4.2. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 
ликвидација.  

4.3. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му 
е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на 
дејност. 

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

4.5. Понудувачот треба да достави референтна ли-
ста на производителот и испорачателот на испораки од 
ваков тип. 

4.6. Целокупната документација, освен ревизорски-
от извештај треба да е оригинална или заверени копии 
верни на оригиналот и не постари од 6 месеци. 

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (27 од ЗЈН) 
- цена       70 бодови,  
- квалитет       20 бодови,  
- начина на плаќање       5 бодови,  
- рок на испорака      5 бодови. 
 
6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват согласно со членовите 55, 56 и 57 од Законот за јав-
ни набавки. 

6.2. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: А.Д. �Електростопанство на Ма-
кедонија� (Комисијата за јавни набавки), ул. �11 Октом-
ври  бр. 9, 1 000 Скопје, најдоцна до 21.10.2003 година. �

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

дениот рок и оние кои не се изработени согласно бара-
њето за прибирање понуди, како и оние кои ја немаат 
целокупната документација која се бара во ова барање, 
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 45 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комисијата 
за јавни набавки  во АД  �Електростопанство на Македо-
нија� - Скопје, објавува  

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-188/2003 

ЗА  ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА  НА  ПИЛОТ  
(РАБОТНИ) ОДЕЛА СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на отворениот повик бр. 01-188/2003 

е  АД  �Електростопанство на Македонија�, со седиште 
на ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје. 
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3.5. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност и тоа: 

1.2. Предметот на набавката  е прибирање на пону-
ди за набавка на: 

1.2.1. пилот (работни) одела    кол...........4988 парчиња. 3.5.1. Референтна листа на производителот за испо-
раки од ваков вид опрема во последните 3 години. 1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 

на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 3.5.2. Сертификат за квалитет на материјалот и 

изработката за понудената опрема од производителот 
или од независна контролна куќа. 1.4. Постапката на повикот се спроведува со отво-

рен повик согласно Законот за јавни набавки. 3.6. 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. 

1.5. Набавувачот го задржува правото , реализација-
та на набавката да ја подели на еден или повеќе пону-
дувачи. 

1.6. Тендерската документација може да се подигне 
од АД ЕСМ-Дирекција - Скопје, Служба за заеднички 
набавки, IX спрат, соба 7, секој работен ден од 11-13 
часот, при што треба да приложат доказ за уплатени 
500,00 МКД, на  жиро сметка 200000002459330, Сто-
панска банка, корисник А.Д. ЕСМ-Скопје, ЕДБ 403098-
9128346, со назнака за Отворен повик бр. 01-188/2003. 

3.7. Целокупната документација треба да  е ориги-
нал или заверени копии, верни на оригиналот и не по-
стари од 6 месеци, освен ревизорскиот извештај. 
 

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (член 27 од ЗЈН) 

1.7. Информација на телефон: 02/3149-158. 4.1. Цена - 70 бодови. 
 4.2. Квалитет  - 20 бодови. 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 4.3. Начин на плаќање - 5 бодови. 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот, како и името на производи-
телот на опремата. 

4.4.  Рок на испорака  - 5 бодови. 
 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

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. 

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 доста-
ви и една мостра од понудената опрема. Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во 

странска валута. При одлучувањето, договарањето и 
реализацијата на набавката ќе се применува берзански 
курс. 

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: АД �Електростопанство  на Ма-
кедонија�, за Комисија за јавни набавки, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, 1000 Скопје или на лице место на тендерот. 2.3 Понудата треба да ги содржи начинот и услови-

те за плаќање и тоа само еден начин недвосмислено де-
финиран. 

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
17.10.2003 година во 11 часот, во просториите на АД  
�Електростопанство на Македонија�, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, Скопје, во присуство на овластените прет-
ставници на понудувачите. 

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. 

 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

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. 

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 документација нема да се разгледуваат. 2.7. Понудата треба да има рок на важност. 

2.8. Понудите од странските понудувачи (докумен-
тацијата која се бара и комерцијалната понуда) треба 
да бидат преведени на македонски јазик. 
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3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Документ за бонитет кој го издава Централниот 

регистар,  согласно член 24 од Законот за јавни наба-
вки. 

3.2. 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. 

3.3. 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 . 

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