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223. 
Врз основа на член 7 став 2 од Законот за локалните 

избори (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 46/96, 48/96, 49/96, 56/96, 17/97, 50/97 и 31/02), Прет-
седателот на Собранието на Република Македонија на 
13 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВОН СИЛА НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
РАСПИШУВАЊЕ НА ПРЕДВРЕМЕНИ ИЗБОРИ 
ЗА ГРАДОНАЧАЛНИЦИ НА ОПШТИНИТЕ КО-
ЧАНИ, ШУТО ОРИЗАРИ, ОРИЗАРИ, ВАСИЛЕВО 

И ДЕМИР ХИСАР 
 

I 
Се става вон сила Решението за распишување пред-

времени избори за градоначалници на општините Ко-
чани, Шуто Оризари, Оризари, Василево и Демир Хи-
сар, бр. 07-419/1 од 31 јануари 2003 година (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 8/2003).  

II 
Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе се објави 

во �Службен весник на Република Македонија�. 
 

          Бр. 07-419/2  Претседател 
13 февруари 2003 година     на Собранието на Република 
              Скопје   Македонија, 
    м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
224. 
Врз основа на член 91, став 1, алинеја 10 од Уставот 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 52/91) и член 36, став 3 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 59/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
10.02.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ АМБАСАДА НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА ВО АВСТРАЛИЈА СО СЕДИШТЕ 

ВО КАНБЕРА 
 

Член 1 
Република Македонија отвора Дипломатско-конзу-

ларно претставништво во Австралија, во ранг на Амба-
сад  со седиште во Канбера. а 

Член 2 
Амбасадата на Република Македонија во Канбера 

ќе биде надлежна и за Нов Зеланд.  
Член 3 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-
ти на Република Македонија да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на донесувањето, а ќе се објави во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 

 
           Бр. 23-13/1                     Претседател на Владата 
10 февруари 2003 година       на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

225. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10.02.2003 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ 
ЗА РЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ ЗА 2003 ГОДИНА В 

Член 1 
Во Буџетот за времено финансирање за 2003 година, 

кај сметката 637, Раздел 09002 Министерство за финан-
сии - функции на државата, Програма 12 - Функција се 
врши намалување на потставката 443312 - Надомест по 
основа на структурни реформи во износ од 2.441.842 де-
нари, а кај сметката 637, Раздел 10001 Министерството 
за економија, Програма 12 - Политики и регулатива, се 
врши зголемување на потставката 443717 Други неспом-
нати трансфери, во износ од .441.842 денари. 2

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето и ќе се објави во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к 

    Бр. 23-733/1                    Претседател на Владата 
10 јануари 2003 година          на Република Македонија, 

       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р.  
___________ 

226. 
Врз основа на член 91, став 1, алинеја 11 од Уставот 

на Република Македонија, Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 10 февруари 2003 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ГЕНЕРАЛЕН  
КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 
СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ 
 
1. Се разрешува Филип Петровски од должноста 

Генерален конзул на Република Македонија во Соеди-
нетите Американски Држави, со седиште во Њујорк. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
             Бр. 17/1                         Претседател на Владата 
10 февруари 2003 година       на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

227. 
Врз основа на член 45, а во врска со член 163 став 1 

точка 4 и член 164 а, став 3 од Законот за хартии од 
вредност (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02 и 37/02) и согласно Одлу-
ката на Комисијата за хартии од вредност донесена на 
12.02.2003 година, Комисијата донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е  

1. Се укинуваат Решението бр. 07-1572/5 од 27.08.2002 
година, за давање на одобрение за издавање на долгороч-
ни хартии од вредност од седма емисија акции на Експорт 
Импорт Банка АД Скопје и Решението бр. 07-1572/10 од 
01.10.2002 година, за измена и дополнување на решението. 
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2. Се задолжува издавачот Експорт Импорт Банка 
АД Скопје да ја запре натамошната продажба на харти-
ите од вредност, седмата емисија на акции и без одла-
гање да ја извести јавноста. 

3. Жалбата на ова решение не го одлага неговото 
извршување. 

4. Ова решение ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

 
         Бр. 07-1572/20           Комисија за хартии од вредност 
12 февруари 2003 година              Претседател, 

         Скопје                  проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 
___________ 

228. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 и 112 од Уставот на Република Македо-
нија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Ре-
публика Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 70/92), на седницата одржана на 22 ја-
нуари 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А  

1. Се укинуваат: член 2 став (1) во делот �единстве-
но�; член 4 став (1) и (2); член 6 став (1) во делот �иск-
лучиво�; член 16 став (1) во делот �и вршење јавни ов-
ластувања� и во делот �кое адвокатот сам го заверува 
со свој печат�; член 34 став (3); член 35 точката 5); 
член 38; член 42 и член 43 од Законот за адвокатурата 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
59/2002). 

2. Се става вон сила Решението за запирање на из-
вршувањето на поединечните акти и дејствија што се 
донесени, односно преземени врз основа на членовите 
од Законот означени во точката 1 од оваа одлука. 

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

4. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијативите поднесени од Ердован Асан од 
Скопје, Нотарската комора на Република Македонија, 
Каранфиловски Томислав од Скопје, Здружението на 
правници од стопанството на Република Македонија и 
Бирото за заштита на индустриска сопственост при 
Министерството за економија, а во некои делови и по 
сопствена иницијатива, со Решение У. бр. 134/2002 од 
20 ноември  2002 година поведе постапка за оценување 
уставноста на одредбите од законот означени во точка-
та 1 од оваа одлука. 
Со наведеното решение Судот изрече и времена 

мерка со која се запре извршувањето на поединечните 
акти и дејствија што се донесени, односно преземени 
врз основа на членовите од Законот за кои беше пове-
дена постапката.  

5. Судот на седницата утврди дека според членот 2 
став (1) од Законот, адвокатурата е самостојна и неза-
висна јавна служба која единствено обезбедува и дава 
правна помош. 
Според член 4 став (1) точката 1) од Законот, јавни-

те овластувања што ги вршат адвокатите се состојат во 
вршење на правни работи како што се: право на соста-
вување исправи со изјава за потврда на факти, освен за 
залог за подвижни предмети и права и хипотека, потвр-
дување на заклучоци на собранија на трговски друш-
тва, здруженија на граѓани, фондации и други правни 
лица и заверување на адвокатско полномошно. 
Во ставот (1), точката 2) од истиот овој член на За-

конот се утврдени јавни овластувања кои се состојат во 
правото на прибирање известувања врз основа на по-
себно полномошно од странката, од судовите и другите 
државни органи, јавни служби и правни лица, кои се 
должни без одлагање да му ги достават на адвокатот за 
странката и спротивната странка, а се однесуваат на 
податоци за плата, односно висина на пензија, социјал-
на помош, инвалиднина или друга рента, потоа на по-

датоци од казнена, матична, даночна и земјишно книж-
на, односно катастарска евиденција, како и други пода-
тоци, меѓу кои и податоци за состојбата на сметките на 
правни и физички лица во штедно-кредитни односи, од-
носно организации на платен промет и деловни банки.  
Во ставот (2) на членот 4 од Законот е утврдено де-

ка во вршењето јавни овластувања адвокатот остварува 
службени контакти и соработка со судовите, органите 
за внатрешни работи, други државни органи и органи-
зации или други институции кои вршат јавни овласту-
вања и правни лица во текот на целото работно време. 
Во членот 6 став (1) од Законот утврдено е дека ад-

вокатската дејност ја вршат исклучиво адвокати. 
Според членот 16 став 1  од Законот, овластувањето 

за давање правна помош и вршење јавни овластувања 
адвокатот поединец и адвокатите здружени во адвокат-
ско друштво ги добиваат со полномошно издадено од 
странката кое адвокатот само го заверува со свој печат. 
Според член 34 став (3) од Законот, Адвокатската 

комора на Република Македонија може да формира тр-
говско друштво под услови и начин утврдени во закон, 
а според оспорениот член 35 точката 5)  добивката од 
работењето на трговското друштво формирано од Ад-
вокатската комора е еден од изворите на приходи од 
кои се финансира Адвокатската комора. 
Според точките 1) и 2) на ставот (1) на член 38 од 

Законот ќе се казни за прекршок: 1) лице кое спротив-
но на членот 6 став (1) од овој закон се јавува како пол-
номошник или дава правна помош на правно лице со 
кое не е во работен однос или на физичко лице со па-
рична казна од 25.000,00 до 50.000,00 денари и 2) лице 
кое спротивно на член 6 став (1) од овој закон за награ-
да се занимава или се јавува како полномошник или да-
ва правна помош на правно лице со кое не е во работен 
однос или на физичко лице, со парична казна од 
25.000,00 до 50.000,00 денари. 
Според оспорениот член 42 од Законот, со денот на 

влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат: 
- одредбите од членовите 6, 41, 41-а, 42, 43, 50, 56 и 

138 од Законот за вршење на нотарски работи, како и 
сите одредби што се однесуваат на право на нотарот да 
составува исправи, нотарски акт, освен за залог на под-
вижни предмети и права и хипотека и да застапува 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 59/96 
и 25/98); 

- членот 120 од Законот за индустриска сопственост 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 42/93) и 

- членот 5 од Законот за заштита на топографијата 
на интегралните кола (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 5/98). 
Според член 43 од Законот, со денот на влегување-

то во сила на овој закон престануваат да важат: 
- членот 83 ставови1 и 4 од Законот за парнична по-

стапка (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 33/98) и 

- членот 58 став 1 од Законот за општата управна 
постапка (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 47/86). 
При оценување на уставноста на наведените члено-

ви од Законот, Уставниот суд, меѓу другото, особено ги 
имаше предвид следните уставни одредби:  
Во член 8 од Уставот, како темелни вредности на 

уставниот поредок на Република Македонија се утвр-
дени и основните слободи и права на човекот и граѓа-
нинот признати во меѓународното право и утврдени со 
Уставот; владеењето на правото и слободата на пазарот 
и претприемништвото. 
Според член 9 од Уставот, кој е и прв во поглавјето 

- II �Основните слободи и права на човекот и граѓани-
нот�, граѓаните на Република Македонија се еднакви 
во слободите и правата независно од полот, расата, бо-
јата на кожата, националното и социјалното потекло, 
политичкото и верското уверување, имотната и оп-
штествената положба и тие, исто така се еднакви пред 
Уставот и законите. 
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Слободниот избор на вработување и достапноста на 
секое работно место, на секому под еднакви услови, се  
едни од основните и најбитни прашања од комплексот 
на правото на работа, кое спаѓа во категоријата на со-
цијално-економските права утврдени со Уставот. 
Според член 50 став 1 од Уставот, секој граѓанин 

може да се повика на заштита на слободите и правата 
утврдени со Уставот пред судовите и пред Уставниот 
суд на Република Македонија во постапка заснована 
врз начелата на приоритет и итност, а според ставот 2 
на овој член, се гарантира судска заштита на законито-
ста на поединечните акти на државната управа и на 
другите институции што вршат јавни овластувања. 
Во членот 53 од Уставот, адвокатурата е утврдена 

како самостојна и независна јавна служба што обезбе-
дува правна помош и врши јавни овластувања во сог-
ласност со закон. 
И на крај во членот 54 од Уставот, кој е и последен 

од поглавјето за гаранциите на основните слободи и 
права е утврдено дека слободите и правата на човекот 
и граѓанинот можат да се ограничуваат само во случаи 
утврдени со Уставот, дека ова ограничување може да 
се пропише за време на воена или вонредна состојба и 
дека ограничувањето неможе да биде дискриминатор-
ско и не може да се однесува за изрично наброените 
слободи и права во овој член од Уставот. 
Од содржината и значењето на наведените уставни 

одредби како општ заклучок произлегува дека основ-
ните слободи и права на човекот и граѓанинот призна-
ти во меѓународното право и утврдени со Уставот, не 
само што се утврдени како една од темелните вредно-
сти на уставниот поредок, но за нивното остварување и 
заштита се утврдени и соодветни уставни услови и ос-
нови. Во таа смисла посебно се значајни гаранциите на 
основните слободи и права, меѓу кое е утврдена и адво-
катурата, како еден од основните предуслови за оства-
рување и заштита на слободите и правата на човекот и 
граѓанинот. 
Според мислењето на Судот, целта на член 53 од 

Уставот е да се утврди статусот и положбата на адвока-
турата како самостојна и независна јавна служба што 
обезбедува правна помош и врши јавни овластувања во 
согласност со закон, што е израз на фактот дека прав-
ната помош дадена од стручно-квалификувана, само-
стојна и независна служба е основна гаранција за ос-
тварување и заштита на слободите и правата на чове-
кот и граѓанинот. 
Меѓутоа, вклучувањето и утврдувањето на адвока-

турата со означениот статус и својство, како една од 
уставните гаранции за основните слободи и права, не 
значи дека таа е и единствено надлежна за пружање и 
обезбедување на правна помош. 
Секое толкување на членот 53 од Уставот, во смис-

ла дека тој ја исклучува можноста правна помош да 
обезбедуваат и други субјекти, освен адвокатурата, 
според Судот би било многу рестриктивно и не би со-
одветствувало на значењето и уставниот третман на 
слободите и правата на човекот и граѓанинот. 
Притоа, особено треба да се има предвид дека сло-

бодите и правата на човекот и граѓанинот, односно 
нивното гарантирање, според Преамбулата на Уставот 
претставува една од целите за неговото донесување и 
дека тие се една од темелните вредности на кои се зас-
нова уставниот поредок на Република Македонија. 
Исто така, карактеристично за уставното нормира-

ње на слободите и правата на човекот и граѓанинот е и 
тоа што основните слободи и права оригинерно се 
утврдени во самиот Устав и што тие се уредени во вто-
риот дел (глава) што доаѓа по Основните одредби, а 
пред нормите за организацијата на власта и другите 
одредби од уставен карактер. 
Од ваквиот приод и однос на Уставот кон човекови-

те слободи и права произлегува и нивната првенствена 
улога и вредност во утврдувањето и градењето на Ре-

публика Македонија, како суверена, самостојна и пред 
се демократска држава, чиј суверенитет произлегува од 
граѓаните и им припаѓа на граѓаните. 
Наведените карактеристики даваат основа за заклу-

чок дека интенцијата на Уставот е со закон да се утвр-
дуваат норми кои ќе овозможуваат уставно утврдените 
слободи и права да се остваруваат посодржајно и поце-
лосно, а со цел да се обезбеди што е можно пореален 
сооднос помеѓу нормите на Уставот за слободите и 
правата и нивното реализирање, а не норми кои нема 
да се во оваа функција, односно кои ќе претставуваат 
кочница за тоа. 
Разгледувајќи ги оспорените делови на членовите 2 

и 6 од Законот во контекст на гореизнесеното Судот 
смета дека тие не кореспондираат со улогата, значење-
то и воопшто со определбите изразени во Уставот во 
поглед на слободите и правата на човекот и граѓани-
нот. Ова од причини што решението во овие оспорени 
одредби од Законот, според кое правната помош, од 
било кој вид, единствено и исклучиво ја обезбедуваат 
адвокатите, односно адвокатурата, според Судот не е 
во интерес на граѓаните и не е во функција на поцелос-
но и поефикасно остварување на нивните права и инте-
реси, со оглед дека тоа, прво е премногу рестриктивно 
во однос на кругот на лицата, односно субјектите од 
кои што граѓаните досега, а тргнувајќи пред се од сопс-
твениот интерес, можеа да избираат кој ќе ги застапува 
во постапките пред судовите, органите на државната 
управа или други организации и институции што вр-
шат јавни овластувања. Второ, ова решение создава не-
еднаквост, односно дискриминација меѓу граѓаните по 
основ на нивната имотна состојба бидејќи правната по-
мош во овој случај ќе им биде достапна само на онаа 
категорија граѓани кои ќе имаат средства да ги платат 
услугите на адвокатите, што не беше случај пред доне-
сувањето на овој закон за адвокатурата. 
И не само тоа. Консеквенциите од утврдување на 

монополската положба на адвокатурата во давање и 
обезбедување правна помош би биле уште подрастич-
ни и понеповолни ако се има предвид дека Законот не 
содржи правила и критериуми според кои ќе се утврду-
ва наградата и трошоците на адвокатите, но Адвокат-
ската комора во тоа е сосема слободна и независна. Во 
вакви услови логично се поставува прашањето која е 
гаранцијата дека адвокатите нема да го фаворизираат 
нивниот материјален интерес, со определување на нео-
правдано високи цени на нивните услуги, место да 
утврдат поприфатливи услови за да нивните услуги би-
дат достапни за поширок круг на граѓани, па и на оние 
со понизок стандард, што би било во согласност и со 
социјалниот карактер на Републиката. 
Поради наведените причини, Судот смета дека овие 

оспорени одредби место да имаат позитивен одраз, тие 
негативно ќе се одразат врз реалното остварување на 
слободите и правата на граѓаните што секако не е во 
согласност со интенциите на Уставот во тој поглед. 
Бидејќи правната помош е предуслов за оствару-

вање скоро на сите слободи и права, со овие закон-
ски одредби истовремено на индиректен начин се 
врши ограничување и на другите права и слободи на 
граѓаните, а во прв ред на правото да бараат судска 
заштита. 
Имено, според ова решение, правото на судска за-

штита на сите индивидуални права и правни интереси 
на граѓаните, во случај кога тие не се способни сами да 
се застапуваат, односно репрезентираат, повторно ќе 
им биде достапно само на оние кои можат да платат ад-
вокат, а не и на оние кои немаат таква можност. Однос-
но, овие последните не ќе можат рамноправно да учес-
твуваат во процесната и другите судски постапки про-
тив оние граѓани кои можат своите права да ги штитат 
со ангажирање на адвокат, поради што се нарушува и 
процесната рамнотежа поради нееднаквата имотна со-
стојба на странките во постапката. 
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Понатаму, имајќи ги предвид условите за упис во 
именикот на адвокатите, со кој се стекнува својството 
на адвокат, судот смета дека решенијата според кои 
адвокатите се единствено надлежни за давање и обез-
бедување правна помош не може да се оправда ниту 
од аспект дека тие се единствено квалификувани за 
тоа. Ова од едноставна причина што адвокатите се са-
мо дел од единствената правна професија и тие имаат 
исто значење и способности како и другите лица со 
завршен правен факултет и положен правосуден ис-
пит. Со тоа што овие лица не се определиле професи-
онално да се бават со адвокатура, не ги прави помал-
ку квалификувани од адвокатите да и тие даваат прав-
на помош, било на граѓаните или на правните лица во 
кои се вработени, се разбира во случаи и под услови 
определени со закон. 
Од друга страна, условите за квалитетно давање на 

правна помош, а во рамките на тоа и за квалитетно за-
стапување, не можат да бидат идентични во различни 
случаи и во различни предмети. Некои предмети, со ог-
лед на нивната специфичност, освен правно образова-
ние, бараат познавање и од други области, па затоа си-
те адвокати не можат да бидат подеднакво стручно 
способни и квалификувани за давање правна помош и 
застапување во сите случаи. 
И на крај, како заклучок, оспорените делови на чле-

новите 2 и 6 од Законот, со кои се воспоставува моно-
полска положба на адвокатурата во давањето и обезбе-
дување на правна помош на граѓаните и правните лица 
и тоа во сите области, и во сите постапки и случаи, без 
исклучок, се крајно рестриктивни и неповолни, бидејќи 
со нив на индиректен начин се врши ограничување и 
на сите други права и слободи на граѓаните утврдени 
во Уставот, кое ограничување, пак, не само што нема 
директен основ во Уставот, но е прекумерно неоправ-
дано и од аспект на членот 53 од Уставот, бидејќи ја 
надминува неговата цел и суштина. 
Освен тоа, употребените термини �единствено� и 

�исклучиво� во членовите 2 и 6 од Законот создаваат 
конфузија и дисхармонија во правниот режим на обез-
бедување правна помош воопшто, бидејќи во постојна-
та регулатива, односно во други закони, кои не преста-
нале да важат, се уште се содржани решенија кои, исто 
така, се однесуваат за пружање и обезбедување правна 
помош, но од други субјекти, односно лица што не се 
адвокати. Ваквата состојба создава правна несигурност 
како кај граѓаните и правните лица, така и кај органите 
што треба да ги применуваат овие закони. Ова дотолку 
повеќе што давањето правна помош спротивно на овие 
членови од Законот, во членот 38 став (1) точките 1) и 
2), кои исто така се оспорени, е санкционирано како 
прекршок, со што практично иако формално-правно не 
престанале да важат одредбите од другите закони тие 
не можат или поточно не смеат да се применуваат. 
Во овој контекст значајно е да се истакне дека 

според мислењето на Судот определувањето дали во 
сите или во некои и во кои случаи, односно предмети 
и во кои постапки и пред кои органи е потребна 
стручна помош на странките од страна на адвокат, се 
прашања што треба да се уредуваат со други закони, а 
не со Законот за адвокатурата бидејќи според Судот 
овој закон треба да се занимава само со организацио-
ни прашања и прашања што се од значење за функци-
онирање на адвокатурата, како самостојна и независ-
на јавна служба. 
Поради сето напред наведено, Судот оцени оспоре-

ните делови на членовите 2 и 6 од Законот не се во сог-
ласност со Уставот во целина,а посебно со член 8 али-
неите 1 и 3, член 9, член 50, член 53, член 55 и член 54 
став 1 од Уставот. 
Во оспорениот член 4 од Законот за прв пат се 

утврдени работи кои адвокатурата ќе ги врши како јав-
ни овластувања што според член 53 од Уставот не е 
спорно како можност да се утврдат со закон. 

Меѓутоа, освен можноста за вршење на јавни овла-
стувања од страна на адвокатурата и организации или 
институции (утврдени во членовите 15, 50 и 77) Уста-
вот од 1991 година, за разлика од Уставот од 1974 го-
дина, не содржи ниедна одредба во смисла на каракте-
рот, видовите, начинот и постапката на доверување на 
вршење јавни овластувања од страна на овие субјекти. 
Според правната наука, пак, јавните овластувања се 

функции на државата чие вршење се доверува на уста-
нови, организации и заедници и најчесто се однесуваат 
за: уредување на одделни односи од пошироко значе-
ње, решавање во поединечни управни работи, водење 
евиденции, издавање јавни исправи и сл. На овие субје-
кти правото да вршат јавно овластување им се пренесу-
ва со закон. Јавното овластување на субјектите им дава 
способност во однос на поединците, правни лица и 
други субјекти да настапуваат со авторитет на власт, па 
затоа и за нив важат правилата што се однесуваат на 
органите на власта. 
Поради тоа, вршењето на јавното овластување пот-

полно се регулира со закон со цел да се избегне можно-
ста од злоупотреба и да се обезбеди нивно одговорно 
вршење потребно во интерес на органот во чие име се 
врши тоа. Исто така, битен елемент е вршењето на јав-
ното овластување да биде контролирано од државата, 
која го задржува правото да врши надзор над законито-
ста на работата на субјектот на кого му е доверено. 
Спротивно на изложеното, Законот, освен што во 

член 4 став (1) точката 1) како јавни овластувања го 
утврдува составувањето на исправи со изјава за потвр-
да на факти и потврдувањето на заклучоци тој не содр-
жи конкретни одредби за тоа во која форма, за кои фа-
кти, со каква содржина и на кој начин адвокатите ќе ги 
составуваат и потврдуваат актите (исправите и заклу-
чоците), а ниту содржи одредби за тоа на кој начин и 
од кој државен орган ќе се врши контрола и надзор над 
законитото вршење на овие јавни овластувања. 
Ако се има предвид дека и за субјектите на кои им е 

доверено вршење на јавното овластување важи прин-
ципот на законитост, како и за другите државни орга-
ни, а кој принцип се изразува во обврската на сите суб-
јекти на кои со закон и е доверено јавното овластување 
своите акти, меѓу кои и јавните исправи, да ги донесу-
ваат, односно дејствијата да ги преземаат во однапред 
со закон определена процедура, форма и содржина, то-
гаш Законот за адвокатурата поради тоа што не ги уре-
дил сите наведени прашања не обезбедува законско ра-
ботење на адвокатите, односно работење во согласност 
со закон, а ниту одговорност и контрола од државата 
над извршувањето на овој вид доверени јавни овласту-
вања. Напротив, адвокатите при ваква состојба на ра-
ботите се доведени во состојба во секој конкретен слу-
чај на вршење на јавните овластувања самостојно да 
одлучуваат како ќе постапуваат, што не е гаранција за 
еднаквост и правна сигурност на граѓаните. 
Оттука, иако не е спорно дека составувањето на ис-

прави и потврдувањето на заклучоци утврдени во член 
4 став (1) точка 1) од Законот, место Нотаријатот, отсе-
га натаму можат да ги вршат адвокатите како јавно ов-
ластување, меѓутоа со оглед дека нивното извршување 
е утврдено на начин кој што не обезбедува еднаквост и 
правна сигурност, ниту владеење на правото, а поради 
горенаведените причини, Судот оцени дека овие 
одредби на точката 1) став (1) на членот 4 од Законот 
не се во согласност со членот 8 алинеја 3 и член 9 од 
Уставот. 
Во однос на заверувањето на адвокатско полно-

мошно, кое како јавно овластување исто така е утврде-
но во членот 4 став (1) точка 1), Законот нуди решение 
во поглед на формата и начинот на кој адвокатите ќе го 
вршат овој вид на јавно овластување, што не е случај за 
другите видови јавни овластувања утврдени во истата 
точка на ставот (1) на членот 4 (за составување на ис-
прави и потврдување на заклучоци). 
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Меѓутоа, ако се има предвид дека заверката на пол-
номошно и според Законот за општата управна постапка 
и според Законот за парничната постапка, органот може 
да ја побара во случај кога ќе се посомнева во неговата 
вистинитост, а која вистинитост, според овие членови од 
Законот фактички со свој печат треба да ја гарантира и 
потврди адвокатот кој што истовремено е и полномош-
ник, односно едно од лицата меѓу кое е направено пол-
номошното, тогаш според Судот ваквата заверка не е до-
волна гаранција за вистинитоста на полномошното во 
која органот се посомневал бидејќи не се обезбедени ин-
струменти за надзор и за заштита од евентуална злоупо-
треба при вршење на овој вид јавно овластување. 
Одредбата на точката 2) на ставот (1) од членот 4 на 

Законот, чиј дел исто така е предмет на оспорување во 
иницијативите, не е третирана заедно со точката 1) на 
ставот (1) на истиот овој член, бидејќи јавното овласту-
вање утврдено во оваа точка е од поинаква природа и 
карактер (не се однесува на составување јавни исправи 
и потврдување записници). Имено, според оваа точка 
јавното овластување што адвокатите имаат право да го 
вршат во правните работи се состои во нивното право, 
врз основа на посебно полномошно од странката, од 
судовите и другите државни органи, јавни служби и 
правни лица да бараат да им доставуваат определени 
податоци, како за странката што го дала овластувањето 
за тоа, така и за спротивната странка. 
Овој вид на јавно овластување, иако во правната те-

орија не се среќава, според мислењето на Судот не е 
спорно од аспект на ефикасност и растеретеност на ор-
ганите самите да ги бараат наведените податоци кога 
се потребни тие да одлучуваат по барања на граѓаните, 
но е дискутабилно што е утврдено дека се остварува 
врз основа на посебно полномошно од странката, а 
уште повеќе што врз основа на тоа полномошно адво-
катот може да бара податоци и за спротивната странка 
во спорот, односно во постапката. 
Имајќи предвид дека во конкретниот случај посеб-

ното полномошно од странката претставува основ за 
вршење на јавното овластување утврдено во точката 2) 
на ставот (1) од членот 4 од Законот, Судот смета дека 
ваквата законска одредба не кореспондира со прифате-
ниот концепт за јавното овластување според кој јавно-
то овластување се пренесува и остварува врз основа и 
по сила на законот. 
Освен тоа, ако странката и без оваа одредба од За-

конот има право полномошникот, во конкретниот слу-
чај адвокатот, да го овласти во нејзино име и на нејзи-
на сметка во постапката пред државните органи, инсти-
туции и други правни лица да ги презема сите дејстви-
ја, меѓу кои да бара и податоци кои се однесуваат за 
нејзе, и дека овие дејствија го имаат истото правно 
дејство како да ги преземала самата странка, тогаш со-
сема оправдано се поставува прашањето која е смисла-
та адвокатот барањето на наведените податоци за 
странката чиј полномошник е да го врши како јавно ов-
ластување, при тоа имајќи го предвид карактерот и зна-
чењето на овој институт, како и тоа дека јавното овла-
стување се врши во име на органот што го пренел него-
вото вршење. 
Од друга страна, оваа законска одредба во делот 

според кој врз основа на издадено полномошно од 
странката адвокатот може да бара доставување на по-
датоци и за спротивната странка, иако од неа нема пол-
номошно, се коси со институтот полномошно (полно-
мошник) и го изместува значењето, како и улогата и 
функцијата поради која е востановен овој институт. 
Ова затоа што, со оваа законска одредба фактички се 
допушта странката на својот полномошник-адвокат да 
му пренесе поголеми права од оние што самата ги има, 
што е недозволиво, а на овој начин истовремено се по-
вредува и уставната гаранција на сигурност и тајност 
на личните податоци на спротивната странка со акт и 
постапка за кои не постои уставен основ. 

Поради наведените причини Судот оцени дека точ-
ката 2) на ставот (1) на член 4 од Законот во целина, а 
не само во нејзиниот оспорен дел, не е во согласност со 
Уставот. 
Ставот (2) на член 4 од Законот иако не е оспорен, 

но со оглед дека е во функција на извршување на јав-
ните овластувања утврдени во ставот (1), а поврзано со 
овој став се и оспорените делови на член 16 став 1 од 
Законот, Судот оцени дека и овие одредби не се во сог-
ласност со Уставот. 
Имајќи предвид дека според Законот, Адвокатската 

комора се основа, односно организира заради вршење 
на точно определени работи (да одлучува за стекнува-
ње и престанок на правото на вршење адвокатска деј-
ност, да одлучува за одговорноста на адвокатите во из-
вршувањето на нивните должности и при тоа да изре-
кува соодветни дисциплински мерки, да ја донесува та-
рифата и ја утврдува висината на уписнината, да се 
грижи за стручното оспособување и усовршување на 
адвокатите и др.), а некои од нив по својот карактер и 
значење претставуваат и јавни овластувања, иако во 
Законот не се така определени, Судот смета дека Адво-
катската комора нема правен субјективитет да основа 
трговско друштво. 
Или поконкретно, основањето на трговско друштво 

од страна на Адвокатската комора и нејзиното финан-
сирање од добивката од неговото работење, според 
мислењето на Судот, е неспојливо со јавно-правниот 
статус на Адвокатската комора, и на адвокатурата во-
општо, како и со целите и функциите заради кои, а сог-
ласно уставно утврдената положба на адвокатурата, со 
Законот се основа, односно е утврдена обврската на ад-
вокатите да се организираат во Адвокатска комора. 
Поради тоа, Судот оцени дека член 34 став (3) и 

член 35 точка 5) од Законот не се во согласност со чле-
нот 53 од Уставот. 
Бидејќи одредбите на членот 38 став (1) точките 1) 

и 2) по својот карактер се казнени одредби и со нив се 
санкционира давањето на правна помош спротивно на 
член 6 став (1) од Законот, а за членот 6 став 1, како и 
за член 2 став (1) од Законот, којшто претставуваат ос-
нова за овие казнени одредби, Судот оцени дека не се 
во согласност со Уставот, тогаш логично следува иста-
та оценка на Судот и во однос на овие одредби од За-
конот. 
Одредбите на членот 38 став (1) точките 3) и 4) иа-

ко не беа оспорени со овие иницијативи, но со оглед 
дека со нив се санкционираат дејствијата спротивни на 
вршењето на јавните овластувања утврдени во членот 4 
од Законот, Судот оцени дека и овие одредби на членот 
38 не се во согласност со Уставот. 
Од одредбите на членовите 2 и 6 од Законот, според 

кои адвокатурата единствено обезбедува и дава правна 
помош и адвокатската дејност исклучиво ја вршат ад-
вокатите јасно произлегува дека целта и определбата 
на законодавецот со донесувањето на овој закон била 
на адвокатурата да и обезбеди ексклузивно право да 
дава и да им обезбедува правна помош на граѓаните и 
правните лица во постапките за остварување на нивни-
те права и правни интереси. Според образложението на 
Предлогот на Законот ова право на адвокатурата било 
во согласност со членот 53 од Уставот. 
Следствено на тоа, во членовите 42 и 43 од Законот 

е предвидено со неговото влегување во сила да преста-
нат да важат одредените одредби од законите утврдени 
во овие членови. 
За тоа пак, дали адвокатурата според членот 53 од 

Уставот е единствено надлежна за обезбедување прав-
на помош, од какво што толкување тргнал законода-
вецот при донесување на овој закон, се дадени доволно 
елементи и аргументи врз кои се заснова и одлуката на 
Судот во врска со уставноста на оспорените делови на 
членовите 2 и 6 од Законот. Со оглед дека тие аргумен-
ти истовремено се основа за неуставноста и на оспоре-
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ните одредби на членовите 42 и 43 од Законот, на ова 
место, ќе се укаже само на некои правни и фактички 
состојби и последици што според мислењето на Судот 
се предизвикани со престанување на важење на одред-
бите од законите наведени во овие членови од Законот. 
Имено, и по престанување на важењето на членови-

те од законите наведени во членовите 42 и 43 од Зако-
нот, во правниот систем на Република Македонија 
останаа да важат одредби од редица други закони кои 
исто така предвидуваат дека полномошник, освен адво-
кат може да биде и друго лице. Вакви одредби и пона-
таму се содржани и во самиот Закон за парничната по-
стапка (член 84) и во Законот за индустриска сопстве-
ност (член 10). 
Ваквата состојба, од една страна укажува дека зако-

нодавецот докрај и доследно не ја извел концепцијата 
на Законот согласно неговата цел и определба, а од 
друга страна, значи дека по донесувањето на Законот 
за адвокатурата во Републиката постои неконзистентна 
и неусогласена законска регулатива за обезбедување на 
правната помош, што за своја последица има правна 
несигурност, а истовремено и нарушување на принци-
пот на владеењето на правото во оваа област. 
Ако кон сето ова се додаде и тоа дека членот 83 

став 1 и 4 од Законот за парничната постапка престанал 
да важи според законот што се носи со обично мно-
зинство, а не со двотретинско мнозинство какво што е 
предвидено во член 98 од Уставот за Законот за пар-
ничната постапка, а со такво мнозинство по аналогија 
би требало да се врши и секоја негова измена било и со 
престанување или укинување на одделни негови члено-
ви, тогаш тоа е причина повеќе поради кои Судот оце-
ни дека член 42 алинеите 2 и 3 и член 43 од Законот не 
се во согласност со член 8 алинеја 3 и член 98 од Уста-
вот. 
Подеднакво слични последици во правниот поредок 

има и престанувањето на важењето на соодветните 
членови од Законот за вршење на нотарските работи. 
Ова од причини што нотарот има право да составува 
исправи во вид на нотарски акт за дејствија за чие вр-
шење е надлежен и по други закони како на пример: 
Законот за меница, Законот за сопственост и други 
стварни права, Законот за залог на подвижни предмети, 
Законот за договорна хипотека, Законот за трговските 
друштва и др. 
Со укинувањето на член 43 и 50 од Законот за вр-

шење на нотарските работи во кои е утврдена постап-
ката за составување на нотарски акт се доведува во 
прашање начелото на законито вршење на работите на 
нотарот, бидејќи секој нотар е доведен во ситуација да 
постапува арбитрерно при составувањето на овие акти, 
со што се нарушува начелото на владеење на правото. 
Исто така, и во Законот за извршната постапка е 

предвидено дека нотарската исправа е извршна ако ста-
нала извршна според посебен пропис. Таков посебен 
пропис е Законот за вршење на нотарските работи во 
чиј член 42, кој што повеќе не важи, беа уредени по-
стапката и условите под кои еден нотарски акт може да 
се смета како извршна исправа подобна за присилно 
извршување. 
Сето ова значи дека иако според одделни матери-

јални закони нотарот има право да составува нотарски 
акт кој под одредени услови според Законот за изврш-
ната постапка е и извршен, тој фактички тоа не може 
да го прави поради укинување на наведените одредби. 
Одредбата, пак, од членот 42 алинејата 1 во делот 

�како и сите одредби што се однесуваат на право на но-
тарот да составува исправи, нотарски акт�, поради тоа 
што не е јасно и прецизно определено кои се тие одред-
би од Законот според мислењето на Судот остава про-
стор за нејзино слободно и различно толкување во при-
мената било од нотарите било од адвокатите, а со после-
дици по правната сигурност на граѓаните, како елемент 
на уставниот принцип на владеењето на правото. 

Поради наведените причини Судот оцени дека и 
алинејата 1 на член 42 од Законот не е во согласност со 
Уставот. 

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

7. Со оглед дека оваа одлука е конечна и извршна 
Судот во однос на изречената мерка одлучи како во 
точката 2 од оваа одлука. 

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

 
     У. бр. 134/2002                            Претседател 
22 јануари 2003 година           на Уставниот суд на Република  
           Скопје                                     Македонија, 
                                                     д-р Тодор Џунов, с.р. 

___________ 
229. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

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

 
О Д Л У К А  

1. Се укинува Правилникот за постапката и начинот 
за обезбедување на плаќање на даночен долг, односно 
даночна обврска (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 25/01, 40/01 и 72/01). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија постапу-
вајќи по иницијативата поднесена од Стамен Филипов 
од Скопје, со Решение У. бр. 103/2002 од 18 декември 
2002 година, поведе постапка за оценување на уставно-
ста и законитоста на Правилникот означен во точката 1 
од оваа одлука, затоа што основано се постави прашање-
то за неговата согласност со Уставот и со закон. 

4. Судот на седницата утврди дека оспорениот правил-
ник е донесен од министерот за финансии, а основ за него-
вото донесување се членовите 35 став 3 и 36 став 3 од За-
конот за утврдување и наплата на јавните приходи 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 13/2001). 
Според членот 1, со овој правилник се пропишува 

постапката и начинот на обезбедување на плаќање во 
случај на одобрение на одлагање на извршување на ре-
шение за даночен долг до донесување на решение по 
жалба и во случај на одобрение на одложно плаќање на 
даночни обврски или плаќање на рати. 
Понатаму, во наредните членови на Правилникот се 

утврдува најмалата висина на даночниот долг, односно 
даночната обврска над која Управата за јавни приходи 
може да го одложи извршувањето на решението, односно 
уплатата на даночната обврска (член 2), потоа се утврдува 
начинот на одложувањето (еднократно или на рати) како 
и рокот на плаќањето на рати зависно од висината на дол-
гот (член 3), инструментите на обезбедувањето на плаќа-
њето во случај на одобрување на одлагањето на извршу-
вањето, односно плаќањето - со издавање банкарска га-
ранција или со уплата на готовински депозит, и сл. 

5. Судот на седницата, исто така, утврди дека чле-
новите 35 став 3 и 36 став 3 од Законот за утврдување и 
наплата на јавните приходи, со Одлука У. бр. 229/2001 
од 24 април 2002 година ги укинал, поради тоа што 
оценил дека овластувањето на министерот за финансии 
со свој акт да ја пропишува постапката и начинот на 
обезбедување на плаќање на даночниот долг, односно 
на даночната обврска, утврдено во овие два члена од 
Законот не е во согласност со член 8 став 1 алинеја 3 и 
4 и член 98 став 5 од Уставот. 
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6. Имајќи предвид дека Уставниот суд на Републи-
ка Македонија со Одлука У. бр. 229/2001 од 24 април 
2002 година ги укинал членовите 35 став 3 и 36 став 3 
од Законот за утврдување и наплата на јавните прихо-
ди, а овие членови од Законот се основ за донесување 
на оспорениот правилник, Судот утврди дека од денот 
на објавувањето на оваа одлука на Судот во �Службен 
весник на Република Македонија�, а тоа е 15 мај 2002 
година, од кога одлуката произведува правно дејство, 
формално правно и фактички престанал и основот за 
донесување, односно постоење на овој правилник. 
Бидејќи при ваква состојба на работите законското 

овластување на министерот за финансии за донесување 
на оспорениот правилник повеќе не постои, според Су-
дот опстојувањето на овој правилник во правниот по-
редок на Република Македонија, во ситуација кога тој 
изрично не е дерогиран, односно укинат, не е во сог-
ласност пред се со член 55 став 1 од Законот за органи-
зација и работа на органите на државната управа, спо-
ред кој министерот донесува акти за извршување на за-
коните кога за тоа е овластен со закон. Ова понатаму 
значи дека опстојувањето на оспорениот правилник 
истовремено не е во согласност и со член 8 алинеите 3 
и 4, член 33, член 51, член 68 алинеите 2 и 3 и член 96 
од Уставот на Република Македонија, во однос на кои 
членови се оспорува неговата уставност со оваа иници-
јатива. 

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

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Ис-
љами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен 
Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, 
Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски. 
 
      У.бр.103/2002                              Претседател 
29 јануари 2003 година      на Уставниот суд на Република 
            Скопје                  Македонија,  
          д-р Тодор Џунов, с.р.    

___________ 
230. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 70/92), на седницата одржана на 5 февруари 
2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А  

1. Се укинува член 546-г во делот �како и на лицето 
кое е осудено за кривично дело кое го прави неподобен 
за професијата на сметководител-ревизор� од Законот 
за трговските друштва (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 
81/99, 37/2000, 31/2001, 50/2001 и 6/2002). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавување во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод поднесена иницијатива од Стамен Филипов од 
Скопје поведе постапка за оценување уставноста на 
член 546-г од Законот означен во точката  1 од ова ре-
шение. Според наводите од иницијативата со оспоре-
ниот член по сила на законот, а не како казна што ја 
изрекува Судот во рамките на видовите на кривичните 
санкции без да се наведат кривични дела кои го прават 
лицето неподобен за професијата на сметководител ре-
визор и не му е изречена мерка забрана за вршење на 
дејноста, на лицето му се одзема уверението за овла-
стен сметководител како нострифицираното звање што 
значи Советот се претворил во судски орган што не би-
ло во согласност со член 8 став 1 алинеја 3 и 4, член 9, 
член 13 став 1, член 14 став 1, член 32 став 1 и 2 и член 
54 од Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека во член 110 од 
Законот за изменување и дополнување на Законот за 
трговските друштва (�Службен весник на РМ� бр. 
50/2001) е предвидено дека по членот 546 се додаваат 
девет нови називи и девет нови членови и тоа: 546-а, 
546-б, 546-в, 546-г, 546-д, 546-ѓ, 546-е, 546-ж и 546-з. 
Со овие одредби се уредуваат прашања кои се одне-

суваат на тоа кој се смета за овластен ревизор, стекну-
вање на звањето овластен сметководител-ревизор, чле-
нови на Советот, одземање на уверението за овластен 
сметководител-ревизор, перманентна едукација, зашти-
та на професијата на овластени сметководители-реви-
зори, водење на регистар за овластените сметководите-
ли ревизори и давање на согласност на Статутот на Со-
јузот на сметководители. 
Во членот 546-в е предвидено дека со стекнувањето 

на звањето на овластен сметководител-ревизор, заради 
заштита на јавноста и репутацијата на самата професи-
ја и обезбедување на сигурност дека условите на овла-
стениот сметководител-ревизор ќе бидат извршувани 
на едно високо професионално ниво, овластениот сме-
тководител-ревизор станува член на советот. 
Во членот 546-ѓ од Законот е предвидено дека Со-

ветот се грижи за развивање и поттикнување на сме-
тководствената и ревизорска професија која ќе може да 
обезбеди услуги на доследно висок квалитет во инте-
рес на јавноста. 
Според членот 546-е од Законот е утврдено дека ко-

дексот на етиката за професионалните сметководители 
го донесува Сојузот на сметководители, финансисти и 
ревизори на Република Македонија. 
Со кодексот се утврдуваат етичките барања (детал-

ни правила, насоки, стандарди на однесување) за про-
фесионалните сметководители и ги установува основ-
ните принципи кон кои треба да се придржуваат и ов-
ластените сметководители-ревизори, со цел да се обез-
беди највисок квалитет за нивното успешно работење и 
ја потврдува јавната доверба на професијата. 
Во оспорениот член 546-г е предвидено дека Сове-

тот го одзема уверението за овластен сметководител-
ревизор, како и нострифицираното звање на овластен 
сметководител-ревизор на лицето кое не ги почитува 
правилата утврдени со кодексот на етиката за професи-
оналните сметководители, како и на лицето кое е осу-
дено за кривично дело кое го прави неподобен за про-
фесијата на сметководител-ревизор. 
Против решението од став 1 на овој член може да 

се поднесе жалба до министерот за финансии. 
Против решението од министерот за финансии мо-

же да се поднесе тужба до Врховниот суд на Република 
Македонија.  

5. Според член 8 од Уставот на Република Македо-
нија, покрај другите темелни вредности на уставниот 
поредок на Републиката е утврдено и владеењето на 
правото. 
Во член 32 став 1 и 2 од Уставот секој има право на 

работа, слободен избор на вработување и достапност 
на секое работно место под еднакви услови. 
Според член 51 став 1 од Уставот во Република Ма-

кедонија законите мораат да бидат во согласност со 
Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. 
Во член 54 став 1 од Уставот е предвидено дека 

слободите и правата на човекот и граѓанинот можат да 
се ограничат само во случаи утврдени со Уставот. 

6. Имајќи ги предвид наведените уставни одредби, 
одредбите од Законот за трговски друштва со кои го 
уредуваат прашањето за овластен сметководител-реви-
зор и содржината на оспорената одредба, Судот оцени 
дека во конкретниов случај не е во прашање правна 
последица од осуда која настапува по сила на законот, 
што како правна основа е отстранета од правниот поре-
док, туку дека правосилната судска одлука всушност 
претставува основ за одземање на уверението за овла-
стен сметководител-ревизор. При тоа одземањето на 
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уверението се врши од страна на орган, а не од Судот, 
кој дискреционо одлучува да го одземе уверението и 
тоа за секогаш, без за тоа да се конкретизирани кривич-
ните дела што го прават лицето неподобно да ја врши 
таа професија и без да е определена санкција што треба 
да е изречена за кривичното дело, што значи одредбата 
дава можности постоењето на неподобност да може да 
се оцени и кога е изречена парапенална кривична санк-
ција, ослободување од казна како и при осуда за кри-
вични дела кои не се во најтесна врска со професијата 
сметководител-ревизор. 
Според тоа Судот смета дека ваквата формулација 

на законската одредба е непрецизна и недоречена со 
што се создава основ за правна несигурност на граѓа-
ните како еден од елементите на принципот на владее-
ње на правото. 

7. Со оглед на изнесеното, се одлучи како во точка-
та 1 од оваа одлука.  

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

 
       У.бр. 121/2002              Претседател 
5 февруари 2003 година     на Уставниот суд на Република 
            Скопје               Македонија, 
        д-р Тодор Џунов, с.р. 

___________ 
231. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  

Се става во примена востановениот катастар на 
недвижности на катастарската општина Лесново-Оп-
штина Злетово. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

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

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

            Заменик на директорот, 
                                                    Зоран Ангелов, с.р. 

___________ 
232. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМАНА НА ВОСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  

Се става во примена востановениот катастар на 
недвижности на катастарската општина Долни Стубол-
Општина Пробиштип. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

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

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

            Заменик на директорот, 
                                                    Зоран Ангелов, с.р. 

НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕД НИЈА О 

5. 
Врз основа на член 13 став 4 од Законот за вршење 

нотарски работи (�Службен весник на РМ� бр. 59/96 и 
25/98), претседателот на Нотарската комора на Репуб-
лика Македонија, на 07.02.2003 година, го донесе след-
ното 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА 

 
1. Именуваните нотари: 
1. Олга Методи Димовска-за подрачје на Основен 

суд Скопје 1- Скопје, адреса на нотарска канцеларија: 
ул. �Железничка� бр. 37а, Скопје; 

2. Јонус Мифтар Мемедоски-за подрачје на Осно-
вен суд Кичево, адреса на нотарска канцеларија: бул. 
�Ослободување� бр. 27, Кичево. 
Ќе започнат со работа на ден 01.03.2003 година. 
2. Решението стапува во сила веднаш со неговото 

донесување. 
3. Решението да се објави во �Службен весник на 

РМ�. 
       Нотарска комора на РМ 

                     Претседател, 
           Никола Кајчевски, с.р. 

_______________________________________________ 
 

И С П Р А В К И 
 
По извршеното срамнување со изворниот текст, е 

утврдено дека во текстот на Листата за увоз на произ-
води во Република Македонија со потекло од Републи-
ка Бугарија што се предмет на концесии за 2003 годи-
на, објавена во �Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 97/2002 е направена техничка грешка, пора-
ди што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЛИСТАТА ЗА УВОЗ НА ПРОИЗВОДИ ВО РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ПОТЕКЛО ОД  РЕПУБЛИКА 
БУГАРИЈА ШТО СЕ ПРЕДМЕТ НА КОНЦЕСИИ 

ЗА 2003 ГОДИНА 
 
Во графата �Царинска стапка�, во тарифниот број 

�1517 10-Маргарин, исклучувајќи течен маргарин� збо-
рот �намал.� се брише. 

                                                         Министер, 
Илија Филиповски, с.р. 

___________ 
 

По извршеното срамнување со изворниот текст, е 
утврдено дека во текстот на Листата на царински квоти 
на стоки кои се увезуваат од Република Турција во  Ре-
публика Македонија во 2003 година, објавена во �Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 97/2002 е на-
правена техничка грешка, поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ЛИСТАТА НА ЦАРИНСКИ КВОТИ НА СТОКИ 
КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ОД РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА 
 ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2003 ГОДИНА 

 
Во графата �Квоти за I полугодие од 2003 година�, 

во тарифната ознака  бр. 0806 20 - Грозје: Сушено, на-
место бројот �1.250�, треба да стои бројот �125�. 

 
                                                         Министер, 

Илија Филиповски, с.р. 
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Огласен дел 
 

С У Д С К И    О Г Л А С И 
 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I- СКОПЈЕ 
Пред овој суд е поднесена тужба од тужителот Ми-

фтар Северџан од Скопје, против тужениот Мифтар 
Амдије со непознато место на живеење, за долг. 
Се повикува тужениот Мифтар Амдије да се јави во 

судот или да постави полномошник кој ќе ги застапува 
неговите интереси во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот, во спротивно неговите интереси 
ќе ги застапува посебниот старател Маја Ристовска-ад-
вокат, ул. �Питу Гули� бр. 55 Скопје, која е поставена 
со решение на Меѓуопштинскиот центар за социјална 
работа на град Скопје бр. 3020-58 од 6.2.2003 година, 
се до правосилното окончување на постапката што се 
води пред овој суд, односно се додека не се јави туже-
ниот или неговиот полномошник пред судот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XX.П.бр. 

39/03.                            (3834) 
 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред овој суд е заведен спор по тужбата на тужи-

телката Софка Оцевска од Скопје, против тужениот 
Милчо Оцевски од Скопје сега со непозната адреса на 
живеење, за утврдување право на сопственост на нед-
вижен имот и сопственост на ствари стекнати во брак. 
Се повикува тужениот Милчо Оцевски да се јави во 

овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот и 
во истиот рок да ја достави својата точна адреса на жи-
веење, а доколку во определениот рок не се јави ќе му 
биде определен привремен старател кој ќе ги застапува 
неговите интереси пред судот. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, П.бр. 683/02. 
              (3560) 

___________ 
 
Во просториите на Основниот суд Скопје II - Скоп-

је, нов дел кат III, судница 25, на ден 07.03.2003 година 
во 10,00 часот ќе се одржи рочиште за продажба на 
стан и подрум што се наоѓаат во Скопје, на ул. �Венја-
мин Манчуковски� бр. 6/1-8, со површина на станот од 
39,40м2, заедничка сопственост на предлагачот Горда-
на Саздова од Скопје и Славко Саздов од Скопје, како 
имот стекнат во брак со право на сосопственост од по 
1/2 идеален дел, по пат на јавно и усно наддавање. 
Пазарната вредност на станот на горенаведената адре-

са е утврдена во месец април 2002 година, со вештачење и 
изнесува 948.588,19 денари. Како почетна цена за јавното 
наддавање, а кој износ претставува најниска прифатлива 
цена по која недвижноста ќе се продава. 
Сите заинтересирани правни и физички лица се 

должни до денот на закажаната продажба на име гаран-
ција да депонираат во судскиот депозит 1/10 од утврде-
ната почетна цена за јавната продажба. 
Трошоците по овој оглас ќе ги сноси полномошни-

кот на предлагачот, адвокатот Ванчо Митев од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I. ВПП. бр. 

143/01.              (3200) 
___________ 

 
Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, тужителот 

Владан Цакиќ, поднесе тужба за развод на брак против 
тужената Џун Роуз Хубарт од Англија, со непозната 
адреса во странство. Судот на 03.02.2003 година, со ре-
шени X. П. бр. 305/03 на тужената и постави привре-
мен застапник, адвокатот Билјана Вуловска, која ќе ги 
застапува интересите на тужената до правосилното за-
вршување на постапката. 
Се повикува тужената Џун Роуз Хубарт од Англија, 

во рок од 30 дена да се јави во судот, лично или преку 
полномошник, за да ја преземе постапката. Во спротив-
но, постапката ќе продолжи со поставениот привремен 
застапник. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XI. П. бр. 

305/03.              (3748) 

Основниот суд Скопје II- Скопје, како првостепен 
парничен суд, постапува по тужбата за развод на брак, 
на тужителката Весна Кусакатова од Скопје, против 
тужениот Дамиан Берил од Англија, вон рочиште за 
расправа. 
За посебен старател на тужениот Дамиан Берил од 

Англија, сега со непозната адреса на живеење, со реше-
ние на Меѓуопштинскиот центар за социјални работи 
на град Скопје, бр. 3020-55 од 04.02.2003 година, е по-
ставена Мирјана Јосифовиќ, адвокат од Скопје, ул. 
�Питу Гули� бр. 70. 
Посебниот старател ќе го застапува тужениот во 

спорот и ќе ги штити неговите права и интереси до 
правосилното окончување на спорот или се додека ту-
жениот, односно неговиот полномошник не се јави 
пред судот. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, IV. П. бр. 

217/03.              (3749) 
___________ 

 
Во Основниот суд Скопје II - Скопје, заведен е спор 

за развод на брак, под III. П. бр. 2916/02, по тужба на 
тужителот Даниел Хашим од Штутгарт, СР Германија, 
Денекерштрасе-15, застапуван од полномошникот, ад-
вокатот Евда Станојковска од Скопје, против тужената 
Силвија Хашим, моминско Ајдар од Скопје, ул. �Пела-
гонија� бр. 37, сега со непозната адреса во СР Германи-
ја. 
Се повикува Силвија Хашим, моминско Ајдар, да 

се јави во Основниот суд Скопје II - Скопје, во рок од 
30 дена по објавувањето на судскиот оглас или во 
истиот рок да  ја достави својата адреса на живеење. Во 
спротивно, во смисла на член 78 став 2 точка 4 од ЗПП 
ќе и биде поставен привремен застапник кој ќе ги за-
стапува нејзините интереси во спорот. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, III. П. бр. 

2916/02.              (3808) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 
Пред овој суд во тек е постапка по тужба на тужи-

телката Мохамед Муневра од с. Горно Оризари против 
тужениот Мухамед Јоусеф од Египет, а сега со непоз-
ната адреса на живеење, за развод на брак. Вредност на 
спорот 60.000,00 денари. 
Со решение на Основниот суд во Велес П.бр. 46/03 

од 31.01.2003 година на тужениот Мохамед Јоусеф од 
Египет, а сега со непозната адреса на живеење, му се 
одреди привремен застапник Биљана Јачева виш сора-
ботник-судски советник во Основниот суд во Велес. 
Привремениот застапник ќе го застапува тужениот 

во постапката се додека тужениот или негов полно-
мошник не се појави пред судот, односно додека Цен-
тарот за социјални работи не го извести судот дека наз-
начил старател. 
Од Основниот суд во Велес, П.бр. 46/03.         (3977) 

___________ 
 
Пред овој суд во тек е постапка по тужба на тужи-

телката Курти Јасмина од с. Горно Оризари против ту-
жениот Зејнелов Дедо од с. Горно Оризари, а сега со 
непозната адреса на живеење, за постоење на догово-
рен однос. Вредност на спорот 10.000,00 денари. 
Со решение на Основниот суд Велес П.бр. 1162/02 

од 31.01.2003 година на тужениот Зејнелов Дедо од с. 
Горно Оризари, а сега со непозната адреса на живеење, 
му се одреди привремен застапник Биљана Јачева виш 
соработник-судски советник во Основниот суд во Ве-
лес. 
Привремениот застапник ќе го застапува тужениот 

во постапката се додека тужениот или неговиот полно-
мошник не се појави пред судот, односно додека Цен-
тарот за социјални работи не го извести судот дека наз-
начил старател. 
Од Основниот суд во Велес, П.бр. 1162/02.     (3982) 
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ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред овој суд по предлог на предлагачот Африм 

Белули од с. Балиндол-Гостиварско, заведен е предме-
тот Р. бр. 12/2003 за докажување на смртта на лицето 
Лазиме Белули од татко Иснија Салаји и мајка Алије 
Салаји родена 16.02.1919 година во с. Равен. 
Основниот суд во Гостивар го повикува лицето Ла-

заме Белули во рок од 15 дена по објавувањето на овој 
оглас во �Службен весник на РМ� да се јави во Основ-
ниот суд во Гостивар. 
Основниот суд во Гостивар ги повикува сите оние 

лица кои знаат нешто за животот на лицето Лазиме Бе-
лули тоа да го соопштат во Основниот суд во Гостивар. 
Доколку повиканото лице не се јави во рок од 15 

дена по објавувањето на овој оглас во �Службен вес-
ник на РМ�, во Основниот суд во Гостивар истиот ќе се 
смета за умрен. 
Од Основниот суд Гостивар, Р. бр. 12/2003.    (3671) 

___________ 
 

Пред овој суд по предлог на предлагачот Беџети Зи-
то од с. Беловиште-Гостиварско, поднесен преку пол-
номошникот Старешки Велко, адвокат од Гостивар е 
заведен предметот Р. бр. 18/2003 за докажување на 
смртта на лицето Мерибе Беџети од с. Беловиште, од 
татко Веап Салии и мајка Аса Салии, родена 1925 го-
дина во с. М. Турчане. 
Основниот суд во Гостивар го повикува лицето Ме-

риме Беџети во рок од 15 дена по објавувањето на овој 
оглас во �Службен весник на РМ� да се јави во Основ-
ниот суд во Гостивар. 
Судот исто така ги повикува сите оние лица кои 

знаат нешто за животот на лицето Mерибе Беџети тоа 
да го соопштат во Основниот суд во Гостивар. 
Доколку повиканото лице не се јави во рок од 15 

дена по објавувањето на овој оглас во �Службен вес-
ник на РМ�, во Основниот суд во Гостивар истиот ќе се 
смета за умрен. 
Од Основниот суд Гостивар, Р. бр. 18/2003.    (3672) 

___________ 
 

Пред овој суд по предлог на предлагачот Шеху Аб-
дулџемил од Гостивар, ул. �Димитар Влахов� бр. 32, 
поднесен преку полномошникот Богдановски Владе 
адвокат од Гостивар, заведен е предметот П. бр. 
327/2002 за докажување на смртта на лицето Наијле 
Шеху од Гостивар од татко Абдул Караџи и мајка Па-
шо Караџи родена 3.04.1904 година во Гостивар. 
Основниот суд во Гостивар го повикува лицето На-

ијле Шеху во рок од 15 дена по објавувањето на овој 
оглас во �Службен весник на РМ� да се јави во Основ-
ниот суд во Гостивар. 
Судот исто така ги повикува сите оние лица кои 

знаат нешто за животот на лицето Наијле Шеху тоа да 
го соопштат во Основниот суд во Гостивар. 
Доколку повиканото лице не се јави во рок од 15 

дена по објавувањето на овој оглас во �Службен вес-
ник на РМ�, во Основниот суд во Гостивар истиот ќе се 
смета за умрен. 
Од Основниот суд Гостивар, П. бр. 327/2002. (3673) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 

Пред Основниот суд во Куманово, се води парнич-
на постапка, за развод на брак по тужба на тужителот 
Благоја Алексиќ од Куманово, ул. �Ѓуро Ѓаковиќ� бр. 
41, против тужената Габријела Алексиќ од Куманово, 
сега со непозната адреса на живеење. 
Бидејќи тужената е со непознато престојувалиште 

судот и поставува привремен застапник и тоа Славица 
Зафировиќ Петковска, адвокат од Куманово, која ќе ја 
застапува тужената во постапката се додека тужената 
или нејзиниот полномошник не се појават пред судот, 
односно додека Центарот за социјални работи не го из-
вести судот дека назначил старател. 
Од Основниот суд во Куманово, V. П. бр. 175/03.  
              (3070) 

Пред Основниот суд во Куманово е поведена пар-
нична постапка за развод на брак, по тужба на тужите-
лот Мустафи Фазли од с. Лојане, застапуван од полно-
мошник адвокат Лидија Велиновска од Куманово про-
тив тужената Јасмин Виоска со непозната адреса. Вред-
ност на спор 60.000 денари. 
Бидејќи тужената е со непозната адреса, судот по 

службена должност согласно Одредбите на ЗПП за 
привремен застапник до правосилно окончување на по-
стапката на тужената и го поставува адвокатот Мирја-
на Стојковска од Куманово. 
Трошоците за објавување на огласот во �Службен 

весник на РМ� ќе ги сноси тужителот. 
Од Основниот суд Куманово, Х. П. бр. 160/03. 
                                                                              (3544) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН 

Пред овој суд во тек е постапката по тужба на ту-
жителот Минур Реџепи од с. Грнчари-Ресен за утврду-
вање право на сопственост, против тужените Асани 
Фирдес, Аметовски Н. Тосум и Ислами Наиде сите од 
с. Грнчари, сега во САД со непозната адреса на живее-
ње. Вредност 40.000,00 денари. 
Се повикуваат тужените Асани Фирдес, Аметовски 

Н. Тосум и Ислами Наиде сите од с. Грнчари, сега во 
САД со непозната адреса на живеење во рок од 30 де-
на, сметано од денот на објавувањето на огласот на су-
дот да му достават точна адреса или да одредат свој 
полномошник, во кој ќе ги застапува нивните права и 
интереси, а се до окончувањето на постапката пред 
овој суд. 
Од Основниот суд во Ресен, П. бр. 134/02.      (3463) 

___________ 
 
Пред овој суд во тек е постапката на тужителот Ќе-

реместевски Бранко од Ресен, ул. �7-ма Македонска 
Бригада� бр. 23, по основ за сопственост, преку полно-
мошник Кристиновска Виолета адвокат од Ресен, про-
тив тужените Александар Ќереместевски, Андреј Ќере-
местевски, Валерија Ќереместевска, Николина Ќереме-
стевска и Ева Ќереместевска сите од Австралија и Нов 
Зеланд, со непозната адреса на живеење. Вредност 
40.000,00 денари. 
Се повикуваат тужените Александар Ќереместев-

ски, Андреј Ќереместевски, Валерија Ќереместевска, 
Николина Ќереместевска и Ева Ќереместевска сите од 
Австралија и Нов Зеланд, со непозната адреса на живе-
ење во рок од 30 дена од денот на објавувањето на ог-
ласот, на судот да му достават точна адреса или да 
одредат свој полномошник. Во спротивно, судот по 
службена должност ќе им постави привремен застап-
ник кој ќе ги застапува нивните права и интереси, а се 
до окончувањето на постапката пред овој суд. 
Од Основниот суд во Ресен, П. бр. 142/02.      (3674) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУГА 
Пред Основниот суд во Струга се води спор за 

равод на брак по тужба на тужителот Каим Лимани од 
с. Долно Татеши-Струшко., против тужената Линдита 
Лимани од истото село, сега со непозната адреса во 
Швајцарија. 
За привремен застапник на тужената се назначува 

адвокатот Вулнет Винца од Струга. 
Привремениот застапник во постапката ги има сите 

права и должности на законски застапник. 
Привремениот застапник правата и должностите ќе 

ги врши се додека тужениот или неговиот полномош-
ник не се појави пред судот, односно додека Центарот 
за социјална работа не го извести судот дека поставил 
старател. 
Од Основниот суд во Струга, П.бр. 838/02.     (3981) 
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ОСНОВЕН СУД СТРУМИЦА 
Пред Основниот суд во Струмица, се води постапка 

за долг, по тужба на тужителот Бежановски Фонче од 
с. Јабланица, општина Струга, преку полномошникот 
Славчо Петров, адвокат од Струмица, против тужениот 
Ѓоргиев Бранко од с. Босилово, општина Босилово, бр. 
161. Вредност на спорот 465.000,00 денари, а заведен 
под П. бр. 728/97. 
Се повикува тужениот Ѓоргиев Бранко од с. Боси-

лово, со непозната адреса да се јави во рок од 15 дена 
од денот на објавувањето на огласот.  
За негов привремен застапник се назначува Силва-

на Бајрактарова, стручен соработник во Основниот суд 
во Струмица. 
Привремениот застапник ги има сите права и долж-

ности на законски застапник, а тие права и должности 
ќе ги врши се додека тужениот или неговиот полно-
мошник не се појави пред судот, односно додека Цен-
тарот за социјални работи не го извести судот дека по-
ставил старател. 
Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 728/97. 
              (3770) 

___________ 
 

Пред Основниот суд во Струмица, се води постапка 
за физичка делба, под ВПП. бр. 5/03 за физичка делба,  
по предлог на предлагачот Упчева Блага од Струмица 
и др., против противничката Сапунџиева Цанка, време-
но во Вашингтон, САД. 
За привремен застапник на противникот Сапунџие-

ва Цанка од Струмица, сега со непозната адреса на жи-
веење во Вашингтон, САД, во предметот ВПП. бр. 
5/03, што се води во Основниот суд во Струмица, по 
предлог на предлагачите Упчева Блага, Урумовска Ве-
нера, Митев Илија, тројцата од Струмица, Чочоровска 
Зорка, Петрова Елена и Давидовска Оливера, трите од 
Скопје, се назначува Митева Валентина, стручен сора-
ботник во Основниот суд во Струмица. 
Привремениот застапник ќе ги застапува интереси-

те на противничката Сапунџиева Цанка, се до нејзино-
то појавување или испраќање полномошник пред Ос-
новниот суд во Струмица, со сите права, согласно член 
79 од ЗПП. 
Од Основниот суд во Струмица, ВПП. бр. 5/03. 
              (3771) 

___________ 
 
Основниот суд во струмица објавува дека за при-

времен застапник на тужениот Попов Ванчо од Стру-
мица, ул."Крушевска Република" бр. 178, сега со не-
позната адреса на живеење, по предметот П. бр. 
2326/2000, заведен по тужбата на тужителот"Алексан-
дар" ДОО од Струмица, за долг, се назначува Ванчо 
Велков, стручен соработник при Основниот суд во 
Струмица. 
Привремениот застапник ќе го застапува тужениот 

се додека истиот не се појави пред судот или не поста-
ви полномошник. 
Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 2326/2000. 
               (4085) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Основниот суд во Тетово, се води тужба за ре-
грес во износ од 5.330,00 денари, од тужителот АД за 
осигурување �Вардар� од Скопје, филијала Тетово, 
против Момировски Тихомир од Тетово, сега со непоз-
ната адреса. 
Се повикува тужениот Момировски Тихомир од Те-

тово со стан на ул �Маршал Тито� бр. 16/25, сега со не-
позната адреса, во рок од 30 дена, да се јави во Основ-
ниот суд во Тетово. 
Доколку во овој рок не се јави и не одреди свој пол-

номошник, судот ќе му постави времен старател кој ќе 
се грижи за неговите права и интереси во постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 448/2002. 
              (3373) 

Пред Основниот суд во Тетово, се води сопственич-
ки спор за сопственост, по тужба на Бошко Александар 
Нестороски од с. Ратае-Тетово, против тужените Загор-
ка вд. Стојан Николовска од с. Брезно, а сега живее во 
СРЈ и други. 
Се повикуваат тужените Загорка вд. Стојан Ни-

коловска од с. Брезно, а сега со непозната адреса во 
СРЈ и тужените Оливера Јовановиќ, родена Нико-
ловска и Мирјана Радуловиќ, родена Николовска 
двете од СРЈ, со непозната адреса, а кои се наслед-
ници од прв наследен ред на сега покојниот Стојан 
Манов Николовски, бивш од с. Брезно, да се јават во 
Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена од обја-
вувањето на огласот или да одредат полномошник. 
Во спротивно, преку Центарот за социјална работа-
Тетово ќе им биде одреден привремен застапник кој 
ќе ги застапува до правосилното завршување на спо-
рот. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1092/2002. 
              (3376) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по 

тужба на тужителот Мустафи Абидин од с. Милетино, 
Тетово, против тужениот Исмаили Муса од с. Милети-
но, Тетово, сега со непозната адреса во Германија по-
ради сопственост. 
Бидејќи тужениот е со непозната адреса за истиот 

да биде објавен оглас во �Службен весник на РМ� да 
во рок од 15 дена од објавувањето на огласот тужениот 
да се јави во судот или да одреди свој полномошник, а 
по истекот на овој рок на истиот ќе му биде поставен 
времен старател кој ќе ги застапува неговите интереси 
се до окончувањето на постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 136/2003.  

         (3978) 
___________ 

 
Пред Основниот суд во Тетово се води спор за раз-

вод на брак по тужба на тужителот Лазими Џевахир од 
с. Д. Лешница против тужена Серчен Каскин од Хам-
бург. 
Се повикува тужената Серчен Каскин на непозната 

адреса во Хамбург Германија да се јави на Основниот 
суд во Тетово во рок од 30 дена  од објавувањето на ог-
ласот или да одреди полномошник. Во спротивно, пре-
ку Центарот за социјална работа Тетово ќе и биде одре-
ден привремен застапник кој ќе застапува до правосил-
но завршување на спорот. 
Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 82/2003.   (3979) 

___________ 
 
Пред Основниот суд воТетово е во тек постапка за 

докажување на смрт на лицето Зеќири Исен, од татко 
Мустафа, од с. Џепчиште, на предлог на предлагачот 
Зеќири Јами од с. Џепчиште. 
Се повикува лицето Зеќири Исен да се јави во Ос-

новниот суд во  Тетово или секој друг што знае за не-
говиот живот во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот, а во спротивно судот на лицето Зеќири Исен 
ќе му постави времен старател кој ќе се грижи за не-
говите права и интереси се до окончувањето на по-
стапката. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 72/03.      (4086) 

 
ОСНОВНИОТ СУД ВО ШТИП 

Основниот суд во Штип поставувајќи во предметот 
П.бр. 647/02 по тужба на тужителот АД �Автосервис� 
Куманово против тужениот Зоран Јанев од Штип, сега 
со непознато престојувалиште и без полномошник, за 
долг во износ од 297.547,00 денари, согласно чл. 78 ст. 
2 т. 4 од ЗПП, за привремен застапник ја назначи Ани-
тка Милановска-стручен соработник во Основниот суд 
во Штип. 
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Привремениот застапник ги има сите права и 
должности на законски застапник во наведениот 
предмет, се додека тужениот или негов полномошник 
не се појави пред судот, односно додека Центарот за 
социјална работа не го извести судот дека назначил 
старател. 
Огласот се објавува во �Службен весник на Репуб-

лика Македонија� и на огласната табла во судот. 
Од Основниот суд во Штип, П. бр. 647/02.      (3980) 

___________ 
 
Пред овој суд се води спор по тужбата на тужител-

ката Лена Николов, Штип, против тужениот Димитрија 
Николов од Штип,со непозната адреса на живеење, за 
развод на брак. 
За привремен застапник на тужениот се назначува 

лицето Димова Евица, стручен соработник во Основни-
от суд во Штип која ќе го застапува тужениот до него-
вото појавување во судот или до окончување на по-
стапката. 
Се повикува тужениот Димитрија Николов во рок 

од 30 дена од објавувањето на овој оглас да се јави во 
судот или да постави свој полномошник. 
Доколку тужениот не се јави во судот или не поста-

ви свој полномошник, решението за назначувањето на 
привремен застапник ќе влезе во сила. 
Од Основниот суд во Штип, П. бр. 651/02.      (4084) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ  
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 418/03 од 11.02.2003 година, ја запиша во тр-
говскиот регистар на овој суд промената на директор 
во регистарска влошка бр. 02021998?-7-11-000, со след-
ните податоци: Јавно претпријатие Службен весник на 
Република Македонија ц.о. Скопје, бул. "Партизански 
одреди" бр. 29. 
Се врши промена на овластено лице за застапување. 
Се брише: Крум Коцарев, директор и одговорен 

уредник на Јавното претпријатие Службен весник на 
Република Македонија ц.о. Скопје, ќе застапува и пот-
пишува без ограничување. 
Се запишува: Борис Тренески, директор и одгово-

рен уредник на Јавното претпријатие Службен весник 
на Република Македонија ц.о Скопје, ќе застапува и 
потпишува без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

418/03.                                                                        (3815)   
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 314/2003 од 05.02.2003 година, во регис-
тарската влошка бр. 02005912?-4-03-000, ги запиша во 
трговскиот регистар измените и дополнувањата на Ста-
тутот на Фармацевтската хемиска козметичка инду-
стрија АЛКАЛОИД АД Скопје, бул. �Александар Ма-
кедонски� бр. 12. 
Запишување на Одлука за измена на Статутот и Од-

лука за именување на истите лица за членови на Надзо-
рен одбор и тоа: д-р Миодраг Мицајков, Илија Џонов и 
Бојанчо Кралевски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

314/2003.                  (3687) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 5032/2002 од 13.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048975?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД као ДОО на 
Друштвото за транспорт, производство, трговија и ус-
луги АЗ-ИГ ДОО експорт-импорт Гостивар, ул. �Инду-
стриска зона� бб. 

Друштвото е основано со Договор за основање од 
20.11.2002, а основачи се: Али Зендели, Гостивар и По-
пова Иванка Георгиева од Р Бугарија, Пловдив, ул. 
�Александар Стамболиски� бр. 73. 
Дејности: 20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 26.66, 45.21/1, 

45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64,  51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 
52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.22, 55.23, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 
63.30, 63.40, 74.13, 74.40, 74.84. Надворешна трговија: 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, кон-
сигнација, комисиона продажба, реекспорт, услуги на 
меѓународниот транспорт  на стоки и патници, услуги 
што се во врска со меѓународниот  транспорт (меѓуна-
родна шпедиција, складирање, агенциски услуги во 
транспортот и сл.) компензациони работи, малограни-
чен промет, угостителски и туристички услуги, посре-
дување и застапување  во прометот на стоки и услуги.  

 Во правниот промет со трети лица друштвото на-
стапува во свое име и за своја сметка. За обврските на-
станати во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со целиот свој имот.  
Лице овластено за застапување во внатрешното и 

надворешното работење е Попова Иванка Георгиева, 
управител  без ограничување. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.  

5032/2002.                                                                (33343)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4918/2002 од 24.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048861?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво-
то за трговија, услуги и угостителство БРАНЃОЛИЦА 
Влахо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Иво Рибар Ло-
ла� бр. 35/7.  
Дејности: 22.1, 22.13, 22.14, 22.15, 51.17, 51.18, 

51.19, 51.3, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.38, 
51.41, 51.42, 51.45, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.47, 52.48, 52.63, 55.11, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 74.40, 74.81, 74.83, 74.84, 92.11, 92.12, 92.31, 
92.31/1, 92.31/2, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, застапување и посредување на стоки и ус-
луги, реекспорт, малограничен промет со соседните 
земји.  

 Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторе-
ни во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со сиот свој имот.  Влахо Бранѓолица - управител 
без ограничување.  
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.  

4918/2002.                                                                (33344)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 5158/2002 од 12.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02049101?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на друштвото како ДО-
ОЕЛ  на  Друштвото за производство, трговија и услу-
ги СТАРТ-2002 ДООЕЛ увоз-извоз Илинден ул. �505� 
бр. 3, с. Марино, Илинден. 



18 февруари 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 10 - Стр. 13 
 

Основање на друштвото - ДООЕЛ , согласно ЗТД. 
Основач-содружник и управител на друштвото е 

Весна Спасовска од с. Марино - Илинден и овласте-
на за застапување на друштвото без ограничување. 
Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 

51.52, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 
15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98/1, 
15.98/2,  17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.2, 18.21, 18.22, 
18.23, 18.24, 19.20, 25.12, 25.13, 25.22, 25.23, 25.24, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 
50.3, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.1, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.2, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.3, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.4, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.5, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.6, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.1, 52.11, 52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.4, 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, 52.6, 52.61, 52.62, 52.63, 
52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.23, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 
70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 
71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.50, 72.60, 
74.12, 74.13, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.81, 74.82, 
74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.01, 93.02, 93.05. Надво-
решна трговија: комплет надворешно-трговски про-
мет со прехранбени и непрехранбени производи, за-
стапување и посредување во прометот со стоки и ус-
луги, шпедиција, реекспорт, консигнација, комисио-
на продажба, малограничен промет со соседните 
земји и меѓународен транспорт (превоз) на стоки и 
патници во земјата и странство.  
Друштвото во правниот промет со трети лица на-

стапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. 

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

5158/2002.                                                                (33345)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 5000/2002 од 10.12.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02048943?-8-03-000, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Друштвото 
за производство, трговија и услуги КАДЕЛИЈА ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Димче Милошевски� 
бр. 22. 
Единствен содружник на друштвото е Катерина Пе-

трова Митевска од Скопје, ул. �Димче Милошевски� 
бр. 22. 
Управител на друштвото е Катерина Петрова Ми-

тевска. Друштвото е основано со Изјава за основање 
на трговско друштво бр. 01/01 од 22.11.2002 година. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 

50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 
51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33,  51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 
52.72/1, 52.72/2, 60.22, 74.70, 93.05, 74.84. Надво-
решно-трговски дејности: надворешна трговија со п-
рехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, реекспорт, застапување  на 
странски фирми.  
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.  

5000/2002.                                                                (33346)     

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5193/2002 од 17.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02049136?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДАНИЕЛ 2003  
Друштво за трговија и услуги ДООЕЛ ул. �Партизан-
ски одреди� бб, Скопје. 
Скратен назив: ДАНИЕЛ 2003 ДООЕЛ Скопје. 
Основач е Олга Китановска од Скопје, с. Бардовци. 
Средства: средствата за основање изнесуваат вкуп-

но: 155.500 денари или 2.500 евра. 
Одговорност: не одговара, а ризикот го сноси во ви-

сина на основачкиот влог. 
Дејности: 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 

51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
63.30, 65.12/3, 74.40, 92.33, 92.34, 92.71, 93.02, 93.05, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи.  
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторе-
ни во правниот промет со трети  лица друштвото одго-
вара со сите свои средства. Олга Китановска с. Бардов-
ци - управител со неограничени овластувања.  
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.  

5193/2002.                                                                (33347)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4941/2002 од 28.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048884?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД како ДООЕЛ на 
Друштвото за производство, трговија, угостителство, 
транспорт и услуги ЗОМИКА-АС ДООЕЛ експорт-им-
порт, Гостивар, ул. �Панче Поповски� бр. 25.  
Дејности: 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.24, 01.25, 

01.30, 01.41, 01.42, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.41, 
15.51, 15.61, 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 
15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.98/1, 15.98/2, 16.00/2, 
17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.54/2, 17.72, 18.10, 
18.21, 18.22, 18.23, 19.10, 19.20, 20.10/1, 20.30, 20.40, 
20.51, 21.12, 24.16, 24.51, 24.52, 25.13, 25.22, 25.23, 
25.24, 26.13/1, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.40, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 
51.13, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 53.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52,50, 52,62, 52,63, 55,11, 
55,30/1, 55,30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.30, 63.40, 65,12/3, 71.21, 74.20/3, 74.84, 93.05, 
95.00, надворешна трговија со прехранбени произво-
ди, надворешна трговија со непрехранбени произво-
ди, реекспорт, меѓународна шпедиција, меѓународен 
транспорт на стоки, меѓународен превоз на патници, 
застапување и посредување во надворешниот  про-
мет, комисионо и консигнационо работење, тури-
стички и угостителски услуги, изведување на инве-
стициони работи во странство.  
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските наста-
нати во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со целиот свој имот.  
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот промет е Милошески Александар од Го-
стивар, ул. �Н. Парапунов� бр. 147, управител без огра-
ничување.   
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Содружници: Маркоска Катарина и Маркоски Зоран 
двајцата од Гостивар, ул. �Панче Попвоски� бр. 25. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.  

4941/2002.                                                                (33348)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4798/2002 од 11.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048741?-8-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за 
маркетинг комуникации ЛУНА/ТВБА ДООЕЛ Скопје, 
ул. �Никола Русински� бб, ТЦ Карпош, локал 80. 
Основање на Друштво за маркетинг комуникации 

ЛУНА/ТВБА ДООЕЛ Скопје, ул. �Никола Русински� 
бб, ТЦ Карпош, локал 80. Скратен назив: ЛУНА/ТВБА 
ДООЕЛ Скопје. 
Основач на друштвото е ЛУНА, друштво за кому-

никации ДОО Љубљана ул. �Копрска� бр. 106/а Р. Сло-
венија. 
Дејности: 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 

22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 51.16, 
51.19, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.47, 51.70, 63.30, 
70.13, 70.20, 70.10, 71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 
74.13, 74.14, 74.40, 74.81, 74.83, 74.84, 92.11, 92.62, 
92.72, надворешна трговија со непрехранбени произво-
ди, надворешна трговија со прехранбени производи, 
консигнациона продажба, застапување и посредување 
во областа на прометот со стоки и услуги.   
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторе-
ни кон трети лица друштвото одговара со сиот свој 
имот и  средства.  
Лицето Јанез Рајх од Љубљана, Р. Словенија е упра-

вител  без ограничувања. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.  

4798/2002.                                                                (33349)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4902/2002 од 11.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048845?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за 
производство, промет и застапништво за лифтови ДА-
КАЛИФТ ГРУП ДОО увоз-извоз Скопје, ул. �Парти-
занска� бр. 4.  
Дејности: 45.31, 45.34, 45.22, 45.45, 52.63, 51.71, 

51.62, 51.52, 51.54, 70.31, 28.11, 51.31, 74.20/2, 74.20/3, 
74.84, 63.40, 63.30, 51.33, 60.24, 60.23, надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, застапување и посреду-
вање во надворешнотрговскиот прометот, реекспорт, 
консигнациона продажба.  
Друштвото во правниот промет со трети лица на-

стапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. 

 Содружници: Стоилко Илиевски од Скопје и Дејан 
Илиевски од Скопје. 
Управителот Дејан Илиевски е управител без огра-

ничување и лице кое ќе го застапува друштвото во вна-
трешен и надворешен промет без ограничување. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.  

4902/2002.                                                                (33350)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 5063/2002 од 10.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02049006?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги БРАНДЕКС ДООЕЛ Екс-
порт-Импорт бул. �АСНОМ� бр. 46/3-5, Скопје. 
Дејности: 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 

51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 

51.55, 51.56, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 
50.10, 50.20, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 50.50, 55.11, 55.40, 
55.52, 15.31, 15.33, 15.81/1, 20.10/1, 34.30, 45.21/1, 
45.21/2, 45.45, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 71.10, 72.10, 72.20, 74.12, 74.14, 74.20/2, 
74.20/3, 74.40, 74.83, 80.42, 74.84, 92.34, 65.21, 72.60, 
93.02, 93.04, 22.22, 22.23, 22.25, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, застапување,  посредување 
во прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограни-
чен промет со СРЈ, Р Албанија, Р Бугарија и Р Грција, 
консигнација, меѓународен транспорт на стоки и пат-
ници во друмскиот сообраќај, туристички работи во 
странство, меѓународна шпедиција, изведување на гра-
дежни работи во странство. 
Неограничени овластувања, целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување е Шалевски Ивица - 
управител без ограничувања. Единствен содружник е 
Шалевски Ивица.  

 Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.  
5063/2002.                                                                (33352)     

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4663/2002 од 04.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02048606?-6-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ТП Бурекџилница 
ДЕКО ТП Султа Хамза Хабиб ул. �Ленинова� бр. Б-
32/6, Скопје. 
Трговец-поединец: Султа Хабиб од Скопје, ул. 

�Исаија Мажовски� бр. 40/2-20, Скопје. 
Дејности: 15.81/1- производство на леб и печива во 

свежа состојба, 52.24 - трговија на мало со леб, печива, 
колачи и слатки, 52.25 - трговија на мало со алкохол и 
други пијалаци, 55.30/2 - услуги на други угостителски 
објекти.  
Во правниот промет со трети лица трговецот-пое-

динец истапува во свое име и за своја сметка со неогра-
ничени овластувања. За преземените обврски   во прав-
ниот промет трговецот-поединец одговара лично со це-
локупниот имот. Со деловниот потфат на трговецот-
поединец ќе управува како прв управител лицето Сул-
тан Хабиб, без ограничување.   
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.  

4663/2002.                                                                (33353)     
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 
Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. Згф.бр. 

2/2003 од 31.01.2003 година, во Судскиот регистар на 
Здруженијата на граѓани и фондации го запиша основа-
њето на Здружението на граѓани Самостоен независен 
синдикат на единицата за брза интервенција �Лавови� - 
Прилеп. 
Цели и задачи на Здружението се: изградба и обез-

бедување социјална и демократска правна држава, еко-
номска демократија и нејзино слободно демократско 
уредување; остварување на уставното право на управу-
вање и учество во одлучување врз основа на трудот; за-
стапување на заедничките интереси на работниците во 
институциите на системот преку поднесување на бара-
ња, иницијативи, предлози и мислења  и со директно 
учество; остварување и унапредување на образовните, 
културните и научните интереси на работниците; еко-
номско-материјална сигурност и подобрување на оп-
штествено - економската и социјална положба на ра-
ботниците; подобрување на условите за работа, живее-
ње, животна средина и здравјето на работниците; за-
штита при работа и права стекнати врз основа на рабо-
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та; социјално и здравствено осигурување; остварување 
на заштита на синдикалните права и слободи и неза-
висност на синдикалното движење; ефикасно користе-
ње на средствата на синдикална борба, вклучувајќи го 
и правото на штрајк. 
Седиштето на Здружението е во Прилеп, на ул. 

�Партизански одреди� бр. 29, а истото се организира и 
делува, односно неговата дејност е на подрачјето на Ре-
публика Македонија. 
Лице овластено за застапување и претставување на 

Здружението е Златко Ерменоски од Прилеп, со стан 
на ул. �Партизански одреди� бр. 29 во Прилеп. 
Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 2/2003.

              (2748) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје со решение I. 

Рег. зг. бр. 106/02 од 30.01.2003 година во региста-
рот на здруженија на граѓани и фондации го запиша 
следното: 
Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 

граѓани и фондации на здружението под име Едукатив-
на организација за мултиетничка толеранција �Визија� 
од Скопје со седиште на здружението во Скопје на ул. 
�Рокомија� бр. 52 и со дејствување на здружението на 
територијата на Република Македонија. 
Основните цели и задачи на здружението се: про-

мовирање и афирмирање на идејата за развој на мулти-
етничко општество преку едукација на своите членови 
на полето на запознавање на етничките заедници во Ре-
публика Македонија, едукација на членовите на јази-
ците на етничките заедници и едукација на членовите 
на полето на компјутерската технологија. 
Со денот на запишувањето во регистарот на здру-

женија едукативната организација за мултиетничка то-
леранција �Визија� од Скопје се стекнува во својство 
на правно лице и отпочнува со работа од денот на упи-
сот 30.01.2003 година. 
Од Основниот суд во Скопје II - Скопје, I. Рег. бр. 

106/02.                                                                        (2669) 
___________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1467 се запишува фондацијата: �Фон-
дација за развој на информатичките технологии - Мла-
дински Информативен Центар - Скопје�, со седиште во 
Скопје, на ул. �Илинденска� бб. 
Работата и активностите на фондацијата ќе се одне-

суваат на промоција на информатичките технологии, 
унапредување на информатичките технологии во ло-
калната самоуправа преку остварување соработка со 
Град Скопје со вршење на обука во областа на компју-
теризацијата посебно за софтверските и хардверските 
решенија. 
Фондацијата стекнува својство на правно лице и 

може да започне со работа од 17.01.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Ф. бр.170/02. 
              (2884) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1468 се запишува здружението на 
граѓани: Кинолошко друштво �Канис-Скопје�, со седи-
ште во Скопје, на ул. �Жданец� бр. 9-а. 
Работата и активностите на здружението ќе се 

однесуваат на унапредување на Кинологијата преку 
одгледување и заштита на расни (педигрирани) ку-
чиња со помагање на развојот на автохтоните раси 
на кучиња. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 16.01.2003 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 6/03. 
                             (2885) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. број 1470 се запишува здружението на 
граѓани: Специјална Олимпијада - Македонија, со 
скратено име СОМ, со седиште во Скопје, на ул. �Ди-
митрие Чуповски� број 6. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на помагање на лицата со интелектуална попре-
ченост да учествуваат како продуктивни и почитувани 
членови на општеството и ги покажуваат своите спо-
собности и таленти преку спортски тренинзи и натпре-
вари. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 24.01.2003 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 270/02.

                                                                      (2886) 
___________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1472 се запишува здружението на 
граѓани: �Трајни заедници�, со скратено име ЗТЗ, со 
седиште во Скопје, на ул. �Даме Груев� бр. 3/5-7. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на унапредување на демократските процеси и 
развој на демократската свест во Р. Македонија, из-
градба, развој и зацврстување на демократските инсти-
туции во политичкиот, правниот и економскиот систем 
на Р. Македонија како и соработка и активности презе-
мени на локално ниво помеѓу различните етнички заед-
ници. 

 Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 27.01.2003 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 11/03. 
                             (2887) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1447 се запишува здружението на 
граѓани: �Пријатели на Македонија�, со седиште во 
Скопје, на ул. �Руди Чаевац� бр. 10/1-28. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на заштита и унапредување на животната среди-
на, промоција на демократијата и граѓанското образо-
вание, промоција на претприемаштвото и малото сто-
панство, јакнење на довербата меѓу граѓаните на РМ и 
унапредување на волонтеризмот како форма на граѓан-
ско делување. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 16.12.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 190/02. 
                             (2888) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1471 се запишува здружението на 
граѓани: Центар за Интегриран Развој и Соработка - 
ИРИС, со скратено име ИРИС, со седиште во Скопје, 
на ул. �Фјодор Достоевски� бр. 50. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на помош и поддршка на локални развојни ини-
цијативи од интерес на граѓаните, развој на демократ-
ските процеси и јакнење на свеста. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 24.01.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 9/03. 
                             (2889) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1469 се запишува здружението на 
граѓани: Здружение на граѓани Глобален форум Скоп-
је, со скратено име ГФ Скопје, со седиште во Скопје, 
на ул. �Даутица� бр. 15. 
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Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на успешно интегрирање на младиот образовен  
човек во општеството, подигање на културното и обра-
зовното ниво на младите, преку унапредување на сора-
ботката меѓу младите. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 21.01.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 4/03. 
                             (2890) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1477 се запишува здружението на 
граѓани: Македонска Асоцијација на Новинари МАН, 
со седиште во Скопје, на бул. �Климент Охридски� бб 
(Редакција на неделникот Национал). 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на афирмација на слободното новинарство: сло-
бодниот и рамноправен пристап до информации, сло-
бода на прибирањето, објавувањето, дискрецијата, ко-
ментирањето, автономијата и индивидуалноста во но-
винарската работа како и работа на обезбедување и по-
читување на работните, професионални права и обвр-
ски на македонските новинари во јавноста, пред инсти-
туциите, во редакциите и пред надлежните судски и 
државни органи. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 31.01.2003 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 263/02. 
                             (2891) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1476 се запишува здружението на 
граѓани: Скијачки клуб  ВАРДАР - ВВ Скопје, со скра-
тено име СК ВАРДАР - ВВ, со седиште во Скопје, на 
ул. �Рузвелтова� бр. 1/7. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на развивање и унапредување на работата на 
клубот во согласност со актите на Скијачкиот сојуз на 
Македонија, Европската скијачка федерација и Свет-
ската скијачка организација, да развива и негува спорт-
ски односи со клубовите во Р. Македонија и надвор од 
неа, да организира натпревари и скијачки турнири како 
и оспособување на сопствен стручен кадар преку висо-
кообразовните институции. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 30.01.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 13/03. 
                             (2895) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1444 се запишува здружението на 
граѓани: Студентски Консалтинг за Информатички тех-
нологии - СИТК, со седиште во Скопје, на ул. �Архи-
медова� бб. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на популаризирање на информатиката и да се 
бори за нејзино изучување и примена, консултации во 
областа на информатиката, трансфер на технологии, 
тестирање на софтвер и хардвер, изработка на мулти-
медијални проекти, изработка на интернет страници, 
популаризација на информатиката во Р.М., унапреду-
вање преку стручни собири, семинари, конгреси, сим-
позиуми, научни екскурзии и др. активности како и со-
работка со општествени институции и др. стопански и 
нестопански организации, здруженија и асоцијации. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 11.12.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 242/02. 
                             (2896) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. број 1473 се запишува здружението на 
граѓани: Друштво за научна и културна соработка по-
меѓу Македонија и Хрватска, со скратено име 
ДНКСМХ, со седиште во Скопје, на ул. �Ангел Димов-
ски� бр. 6/1-5. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на афирмација и унапредување на научните и 
културните достигнувања кои се однесуваат на природ-
но-математичките, техничко-технолошките, медицин-
ските, биотехничките, општествените и хуманистички-
те науки како и на културната соработка помеѓу Маке-
донија и Хрватска. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 27.01.2003 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 7/03. 
                             (2897) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1475 се запишува здружението на 
граѓани: Здружение на граѓани ЦИНЦИНАТУС-МА-
КЕДОНИЈА (ЦЦ-МАКЕДОНИЈА) Скопје, со седиште 
во Скопје, на ул. �Петар Дељан� бр. 2/6-3. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на работа и развивање на проекти, за масовно 
подигање на свесноста за: граѓанска култура, граѓански 
права и обврски, граѓанска етика, законитост, почиту-
вање на различните култури, осуда на дискриминација-
та, толеранција, почитување на економските закони 
(антикорупција), заштита на човековата околина, почи-
тување на човековите права и специфичните човекови 
права како и соработка со сродни невладини организа-
ции во Р. Македонија. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 30.01.2003 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 8/03. 
                             (2898) 

___________ 
 
Со решение Згф. бр. 15/02 од 08/10.2002 година, во 

регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основен суд во Штип под реден бр. 15 за 
2002 година се запишува: Општински сојуз на спорто-
ви - Пробиштип. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул. �Гоце 

Делчев� бр. 2, во Пробиштип, а здружението ќе дејс-
твува на територијата на Општина Пробиштип и тери-
торијата на РМ. 
Здружението е основано поради унапредување на це-

локупниот спорт во општините Пробиштип и Злетово, 
реализирање на утврдената програма за развој на спор-
тот, усогласување и координирање на програмските 
активности на спортските здруженија, организирање на 
спортски школи за пионери, кадети и младинци, грижа 
за развој на стручната работа и усовршување на струч-
ните кадри, утврдување на единствената платформа за 
определување на правата и обврските на спортските 
здруженија и клубови и остварување на соработка со 
други општински спортски сојузи на подрачјето на РМ. 
Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 15/02.     (2899) 

___________ 
 
Со решение Згф. бр. 30/02 од 14.11.2002 година во 

регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 30 
за 2002 година се запишува: Спортско друштво Цреше-
во топче - Пробиштип. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул. �Лени-

нов Плоштад� бр. 1 во Пробиштип, а здружението ќе 
дејствува на територијата на Општина Пробиштип и 
територијата на РМ. 
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Здружението е основано поради координирање и 
усогласување на програмите и активностите на здруже-
ните клубови, постојан развој и унапредување на спор-
тот врз принцип на аматеризам и професионализам, во-
дење грижа за квалитетен спорт. 
Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 30/02.     (2901) 

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

6/03 од 31.01.2003 година, во Судскиот регистар на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша основа-
њето на Здружението на граѓани-невладина организа-
ција "Ориент"-Прилеп. 
Цели и задачи на Здружението се: 
Градење на отворено граѓанско општество, обезбеду-

вање на демократските процеси, заштита на човековите 
права и слободи, афирмирање на добрите иницијативи на 
граѓаните поединци, стручни лица и млади луѓе со на-
предни идеи за што подобро вклучување во општеството;  
Следење на економската состојба во потесната око-

лина, регионот, како и на ниво на подрачјето на Репу-
блика Македонија: 
Покренување на иницијативи за придонесување на 

унапредување и заштита на човековата околина и жи-
вотната  средина; 
Поддржување иницијативи за развивање на демок-

ратските процеси во доменот на животот на граѓаните; 
Доставување на предлози, мислења и сугестии до 

надлежни органи и организации за поефикасна приме-
на за законите во делот за човековите права; 
Соработка со други здруженија со цел развивање на 

демократските и граѓанските права, меѓусебно разби-
рање и толеранција, грижа за градење на довербата, по-
читување на сите граѓани на Република Македонија без 
разлика на нивната национална и верска припадност; 
Активно делување и грижа за зачувување на мирот 

и правилна примена на законите во Република Македо-
нија, примена на склучени меѓународни договори и 
конвенции кои се однесуваат на заштита на правата на 
децата, мајката и семејната заедница и заштитата на те-
лесно инвалидизираните лица; 
Активно делување врз младата популација со цел 

нејзин правилен развој и отстранување на социопато-
лошките појави и девијации; 
Активно делување со иницијативи и програми со 

цел развој на производството на малите и средните 
претпријатија; 
Активно делување во рамките на своите можности 

за комуникација помеѓу градот и селото; 
Активно делување за развивање и напредок на иде-

ите кон европска ориентација, зближување со иселени-
ците од Македонија во Европа и другите континенти, 
со развивање на идеи и можности за вложување на 
нивни капитал за развој на земјата; 
Активно делување кон зачувување на културата и 

културното наследство на граѓаните на Република Ма-
кедонија, без оглед на националната и верската при-
падност ; 
Вршење и други работи во согласност со Законот за 

здруженија на граѓани и фондации и Статутот. 
Седиштето на здружението е во Прилеп, на ул. "Ан-

дон Слабејко" бр. 22, а неговата дејност е на подрачје-
то на Република Македонија. 
Лице овластено за застапување и претставување на 

Здружението е Стевче Костовски од Прилеп, со мати-
чен број 2807978440000 и со стан на ул. "Андон Сла-
бејко" бр. 22 во Прилеп. 
Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 6/03. 

         (3379) 
___________ 

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

4/03 година, во Судскиот регистар на здруженијата на 
граѓани и фондации изврши упис на промената на се-
диштето и на овластеното лице за застапување и прет-

ставување на Здружението на граѓани, именувано како 
Здружение на резервните воени обврзници-учесници 
во настаните 2001-2002-Прилеп, на начин што на ме-
стото на досегашното седиште на улица "Сава Коваче-
виќ број 44 во Прилеп, се запишува новото седиште на 
ул. "Браќа Ламески" бр. 41-а во Прилеп и на начин што 
на местото на досегашното лице овластено за негово 
застапување и претставување, односно досегашниот 
претседател Стојан Илиовски од Прилеп, со живеали-
ште во Прилеп, на ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 44, со ма-
тичен бр. 0803968440018, се запишува  новоизбраниот 
претседател Гоце Стефаноски од Прилеп, со живеали-
ште во Прилеп, на ул. "Вељко Влаховиќ" бр. 3/1 и ма-
тичен  број  0710968440001. 
Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 4/03. 
               (3380) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1446 се запишува здружението на 
граѓани: Научно здружение за менопауза и остеопоро-
за, со скратено име НЗМОМ, со седиште во Скопје, на 
адреса Клиника за ендокринологија и болести на мета-
болизмот, Медицински факултет, ул. "Водњанска" бр. 
17. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на давање поттик на научната и стручната рабо-
та во областа на перименопаузата и остеопорозата, да 
се грижи за сите прашања од заеднички интерес за 
струката, да им помага на органите на управата со да-
вање на стручни мислења при решавање на прашања 
кои се однесуваат од областа на перименопаузата и 
остеопорозата, како и да соработува со други струкови 
организации од научната и здравствената дејност. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 15.01.2003 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Зг. бр. 271/02. 

         (3381) 
___________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1465 се запишува здружението на гра-
ѓани: Центар за мултиетничко разбирање ЦМУ, со 
скратено име ЦМУ, со седиште во Скопје, на ул."Наро-
ден Фронт" бр. 23/1-14. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на решавање на проблемите поврзани со мулти-
етничкото разбирање, придонес за развој на мултикул-
турната соработка и развој, размена на информации за 
одредени култури, заштита на децата и младината, из-
градба на довербата меѓу луѓето, да организира курсе-
ви, семинари, конференции и саеми и да соработува со 
други здруженија и сојузи со сроден карактер. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 14.01.2003 година. 
Од основниот суд Скопје I - Скопје, Зг. бр. 2/03. 

         (3382) 
___________ 

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

3/03 од 31.01.2003 година, го запиша следното: Во ре-
гистарот на здруженија на граѓани и фондации под рег. 
бр. 3/03 се запишува здружението на граѓани-Друштво 
за психо-социјална помош и Центар за едукација Тето-
во, со скратено име ТП СП и ЦЕ Тетово, со седиште во 
Тетово, на ул. "Маршал Тито" бр. 55/5. 
Работата и активноста на здружението ќе се однесу-

ва на промовирање концепција за здрава психо-соци-
јална заедница и негување, развивање и афирмација на 
опшествените, научно образовните активности како и 
промовирање на мултиетничкиот и мултикултурниот 
состав како предност, а не пречка во градење на совре-
меното општество, поттикнување и развој на хумани-
тарни вредности. 
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Подрачјето на организацијата и дејствувањето е по-
драчјето на Општина Тетово. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да почне со работа од 31.01.2003 година. 
Од Основниот суд во Тетово, Рег. Згф. бр. 3/03. 
               (3383) 

___________ 
 

Основниот суд во Дебар, со решение Згф. бр.13/02 
од 09.12.2002 година, во судскиот регистар на здруже-
нијата на граѓани, го запиша основањето на здружение-
то Друштво за граѓанска перспектива "Прогрес"-Дебар, 
со седиште нас. "Венец 2" бб. 
Целта на основањето на здружението е решавање на 

основните проблеми на граѓаните кои се од областа на 
културното, образовното, научното, економското и соци-
јалното значење како услов за целосен интегритет на гра-
ѓанинот во модерните трендови на македонското општес-
тво со проевропска и просветска ориентација, создавање 
на услови за меѓуетничка и меѓуверска толеранција и со-
живот меѓу граѓаните, гаење на мирот и безбедноста на 
граѓаните во услови на меѓусебна доверба и љубов, под-
готвување и одржување на научни трибини за актуелните 
проблеми што ги засега граѓаните, предлагање на соод-
ветни научни мерки за санирање на состојбите во заштита 
на животниот стандард на граѓанинот, како и соработка 
во сродните здруженија во Републиката и вон неа. 
Од Основниот суд во Дебар, Згф. бр. 13/02.    (3686) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II-Скопје со решение I. Рег 
зг. бр. 177/99 од 05.02.2003 година, во регистарот на     
здруженија на граѓани и фондации го запиша следното: 
Се утврдува дека ТАЕКВОНДО СОЈУЗ НА МАКЕ-

ДОНИЈА од Скопје го менува името во МАКЕДОН-
СКА ТАЕКВОНДО ФЕДЕРАЦИЈА-СКОПЈЕ. 
Од Основниот суд Скопје II -Скопје, I. Рег. зг. бр. 

177/99.                                                                        (3697)    
___________ 

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

Зг. 3/03 од 7.02.2003 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша следново: 
Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 

граѓани и фондации на здружение за негување на древ-
ните традиции "КСАНТИКА",со седиште во Скопје, 
ул. "Жарко Зрењанин" бр. 123. 
Основни цели и задачи на здржението се: сознава-

ње, развивање и ширење на духовниот континуитет ма 
македонската култура, фолклор, обичаи и традиција; да 
ги поддржува, помага и штити интересите на членови-
те на здружението; со работа и размена на сознанија и 
учество и организирање на културни манифестации; 
создавање своја библиотека, збирка и фототека од до-
менот на областите кои го засегаат и нивно користење 
во понатамошното истражување на македонското ци-
вилизациско наследство; посета на духовни светили-
шта, археолошки локалитети и негување на единствени 
традиции од областа на фолклорот, обичаите, обреди и 
адети во земјата и надвор од неа; организирање на се-
минари и соработка со слични здруженија, клубови и 
организации на нашите иселеници привремено врабо-
тени во странство. 
Со денот на запишувањето во регистарот на здру-

женија на граѓани и фондации здружение за негување 
на древните традиции "КСАНТИКА" од Скопје, се сте-
кнува со својство на правно лице. 
Од Основниот суд Скопје II-Скопје, III Рег. Зг. 3/03. 
               (3777) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции на Основен суд ресен под рег. Згф. бр. 2/03 се за-
пишува здружение на граѓани со назив Асоцијација за 
фолклор "Кардешлик" Ресен. 

Здружението има за цел да ја утврдува и реализира 
културно уметничката дејност, да ги развива културни-
те традиции од Ресен и Преспа и други граѓани на РМ, 
кои имаат заеднички интерес за подобар соживот и по-
добра иднина. 
Седиштето на здружението е во Ресен, во Домот на 

култура "Драги Тозија". 
Лице овластено за застапување на здружението е 

Нелифер Алчевска од Ресен, претседател на здружени-
ето. 
Од Основниот суд во Ресен, рег. Згф. бр. 2/03.  (3975) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под рег. Згф. бр. 2/03, се запишува здружението на 
граѓани под име: Здружение за економски развој 
"ОБЦ" Охрид. 
Здружението на граѓани има за цел: развој, унапре-

дување и промоција на туристичката понуда; програми 
за деловно остручување на членството и други заинте-
ресирани лица преку курсеви, семинари и сл., давање 
на деловни информации, деловни совети и услуги; про-
мовирање на инвестиционите и стопанските можности 
на нашата држава со цел за економски развој и привле-
кување на домашни и странски инвестиции; развој и 
пристап на бизнисите до микро кредити и долгорочно 
кредитирање; развој и пристап на бизнисите до гарант-
ните фондови; асистенција при изработка на стратегии 
за развој; програми за работа со маргинални групи. 
Седиштето на здружението е во Охрид, на бул. "Ту-

ристичка" бр. 6/02, каде и дејствува. 
Овластеното лице за застапување на здружението е 

Петанова Елизабета од Охрид, со стан на ул."Димитар 
Влахов" бр. 35. 
Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 2/03.(3976) 

_______________________________________________ 
 

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

решение  на овој суд I. Ст. бр. 461/02 од 27.01.2003 го-
дина, се отвора стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за надворешна и внатрешна трговија �АНГ-
РО-ТРЕЈД� - Скопје, со седиште на ул. �Струшка� бр. 
16 А, со жиро сметка број 40120-601-44091 при Аген-
цијата за работа со блокирани сметки на учесниците во 
платниот промет на Република Македонија - Скопје и 
регистарска влошка број 1-5652-0-0-0 и истата не се 
спроведува  и се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје                 (2577) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение  на овој суд I. Ст. бр. 455/02 од 15.01.2003 го-
дина, се отвора стечајна постапка над должникот 
�МАК-ПРО� - Скопје, со седиште на ул. �27 Март� бр. 
5 и жиро сметка број 40100-601-264808 при Агенцијата 
за работа со блокирани сметки на учесниците во плат-
ниот промет на Република Македонија - Скопје 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                 (2578) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 2/03 од 03.02.2003 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство, трговија и услуги �ЛИДЕР-ПРОМ� Орце ДО-
ОЕЛ увоз-извоз, со седиште на ул. �Ѓоре Ѓоревски� бр. 
39, со жиро сметка 200000021752242 и  регистарска 
влошка 02033741?-8-01-000 при регистарот на Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува. 
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 Отворената стечајна постапка над должникот Друш-
тво за производство, трговија и услуги �ЛИДЕР-
ПРОМ� Орце ДООЕЛ увоз-извоз, 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.                (2580) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-
шение II. Ст. бр. 241/02 од 30.01.2003 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за производс-
тво, промет и услуги �ИЦКО� Ивица ДООЕЛ експорт-им-
порт со седиште на ул. �Сава Михајлов� бр. 10/2-3, 
Скопје, со жиро сметка 40110-601-86244 и  регистарска 
влошка 02008452?-8-09-000 при регистарот на Основниот 
суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува. 

 Отворената стечајна постапка над должникот Друш-
тво за производство, промет и услуги �ИЦКО� Ивица 
ДООЕЛ експорт-импорт од Скопје, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од  регистарот кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.                (2619) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 470/02 од 29.01.2003 година се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
трговија и услуги �ЏОГА� Никола ДООЕЛ со седиште 
на ул. �Јане Сандански� бр. 60/2-11 со жиро сметка 
300000000406272 и  регистарска влошка 02009611?-8-
01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје и истата не се спроведува. 

 Отворената стечајна постапка над должникот Друш-
тво за трговија и услуги �ЏОГА� Никола ДООЕЛ, 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.                (2652) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-
шение IV. Ст. бр. 12/03 од 03.02.2003 година се отвора 
стечајна постапка над должникот  Друштво за производс-
тво, трговија и услуги �Л.С.М.� Митиќ Шена ДООЕЛ 
увоз-извоз со седиште на бул. �Јане Сандански� бр. 12/4-
10, со жиро сметка  40100-601-385309 и  регистарска вло-
шка 02009342?-8-03-000 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје и истата не се спроведува. 

 Отворената стечајна постапка над должникот Друш-
тво за производство, трговија и услуги �Л.С.М.� Митиќ 
Шена ДООЕЛ увоз-извоз, 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.                (2654) 

___________ 
 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 3/2003 од 24.01.2003 година е отворена сте-
чајна постапка над Градежното занаетчиско претприја-
тие �Кале градба� ЦО Куманово со жиро-сметка 40900-
601-33717 при Агенцијата за блокирани сметки на РМ 
и рег. влошка 1-50681-0-0-0 и Срег. бр. 6929/94 од 
06.06.1994 година на  Основниот суд Скопје I- Скопје. 
Со истото решение е заклучена отворената стечајна 

постапка  над горенаведениот стечаен должник соглас-
но член 64 од ЗС поради немање на имот. 
По правосилноста на решението стечајниот должник 

да се брише од трговскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I- Скопје, а Агенцијата за блокирани сметки на РМ 
да изврши гаснење на жиро-сметката на должникот. 
Од Основниот суд во Куманово.                       (2655) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
ние Ст. бр. 77/2001 од 25.12.2002 година е заклучена сте-
чајната постапка над Претпријатието за производство, 
услуги и трговија ДСМ Трејд Цицибан ЦО Куманово, 
ул. �Франц Розман� бр. 22, со жиро-сметка 40900-601-
39149 при Агенцијата за блокирани сметки на РМ и  
број на рег. влошка 1-59279-0-0-0 и Срег. бр. 2249/98 од 
16.06.1998 година на  Основниот суд Скопје I- Скопје. 
По правосилноста на решението стечајниот долж-

ник да се брише од регистарот на претпријатија на  Ос-
новниот суд Скопје I- Скопје. 
Да се објави во �Службен весник на РМ� и на оглас-

ната табла во судот. 
Од Основниот суд во Куманово.                       (2656) 

___________ 
 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
ние Ст. бр. 193/2002 од 25.12.2002 година е заклучена 
стечајната постапка над ТД за производство и трговија  
�Александар Линеја�, Велика Живиќ ДООЕЛ експорт-
импорт од Куманово, ул. �11 Октомври� бб, со жиро-
сметка бр. 40900-601-49584 и  број на рег. влошка 1-
68968-0-0-0 и Срег. бр. 863/97 од 25.02.1997 година на  
Основниот суд Скопје I- Скопје. 
По правосилноста на решението стечајниот долж-

ник да се брише од трговскиот регистар на Основниот 
суд Скопје I- Скопје. 
Да се објави во �Службен весник на РМ� и на оглас-

ната табла во судот. 
Од Основниот суд во Куманово.                       (2657) 

___________ 
 
Со решение на Основниот суд во Велес, Ст. бр. 

11/2002 година се отвора стечајна постапка над долж-
никот Производно трговско и услужно претпријатие 
�Ангро Пром� ДОО експорт-импорт Велес со седиште 
на ул. �Киро Чучук� бр. 45, со жиро сметка 41600-601-
43778 и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Про-

изводно трговско и услужно претпријатие �Ангро 
Пром� ДОО експорт-импорт Велес со седиште на ул. 
�Киро Чучук� бр. 45, со жиро сметка 41600-601-43778, 
се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I- Скопје. 
Решението да се достави до Одделот за регистраци-

ја при Основниот суд Скопје I- Скопје поради запишу-
вање во судскиот регистар како и до Државниот завод 
за геодетски работи, одделение за премер и катастар 
Велес, заради запишување во јавните книги. 
Да се објави оглас на огласната табла на судот и во 

�Службен весник на Република Македонија�. 
Жалбата поднесена против решението не го задржу-

ва извршувањето на решението. 
Од Основниот суд во Велес.                              (2874) 

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

70/2002 година од 29.11.2002 година над ТП КОЛОНИ-
ЈАЛ НЕНО Ненад Бошко Трпчевски од с. Сиричино со 
жиро сметка 41500-601-81963 и регистарска влошка 
02025843-6-01-000, отвори стечајна постапка, не ја 
спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Тетово.                            (2875) 

___________ 
 

Основниот суд во Тетово, со решение Ст.бр. 
74/2002 година од 17.01.2003 година над Трговското 
друштво за производство, трговија, угостителство и ус-
луги ДОТО Славко ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, ул. �Ки-
ро Ристовски Дрнц� бр. 50 со жиро сметка 41500-601-
73270 и регистарска влошка 02016484-8-03-000, отвори 
стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Тетово.                            (2876) 
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Основниот суд во Тетово, со решение Ст.бр. 
62/2002 година од 29.11.2002 година над Друштвото за 
производство, трговија и услуги �ИБРО-КОМЕРЦ� 
Ибраим ДООЕЛ експорт-импорт с. Камењане  со жиро 
сметка 41500-601-46855 и регистарска влошка 02009-
529-8-03-000, отвори стечајна постапка, не ја спроведе 
и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Тетово.                            (2877) 

___________ 
 

Со решение на Основниот суд во Велес, Ст. бр. 
23/2002 година се отвора стечајна постапка над должни-
кот Трговец-поединец ТП за трговија на мало �Сидарта� 
Тодоровска Костадин Марија Велес со седиште на ул. 
�Благој Ѓорев� бр. 159, со жиро сметка 41600-601-79409 
ЗПП Велес и мигрирана сметка 220571100207253 на Ма-
кедонска банка АД Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот  Трго-

вец-поединец ТП за трговија на мало �Сидарта� Тодо-
ровска Костадин Марија Велес со седиште на ул. �Бла-
гој Ѓорев� бр. 159, со жиро сметка 41600-601-79409 
ЗПП Велес и мигрирана сметка 220571100207253 на 
Македонска банка АД Скопје се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I- Скопје. 
Решението да се достави до Одделот за регистраци-

ја при Основниот суд Скопје I - Скопје поради запишу-
вање во судскиот регистар како и до Државниот завод 
за геодетски работи, одделение за премер и катастар 
Велес, заради запишување во јавните книги. 
Да се објави оглас на огласната табла на судот и во 

�Службен весник на Република Македонија�. 
Жалбата поднесена против решението не го задржу-

ва извршувањето на решението. 
Од Основниот суд во Велес.                              (2878) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, објавува дека со решение 

Ст. бр. 100/01 од 03.02.2003 година, согласно со член 
40 од Законот за стечај свикува Собрание на доверите-
ли на стечајниот должник АД �Хемиски влакна� во 
стечај од Ресен со дневен ред: 

1. Информација за активностите на стечајниот 
управник по донесувањето на решението за впаричува-
ње на имотот на должникот. 

2. Предлог мерки и понатамошни активности до за-
вршување на стечајната постапка. 
Собранието ќе се одржи на ден 28.02.2003 година 

(петок) во 13,00 часот во Основниот суд во Битола, 
судница бр. 7. 
Свикувањето на Собранието на доверителите на сте-

чајниот должник да се објави во �Службен весник на 
РМ�, на огласната табла на судот и стечајниот должник. 
Од Основниот суд во Битола.                            (2879) 

___________ 
 
Основниот суд во Кичево, објавува дека со решение 

Ст. бр. 92/2002 од 27.12.2002 година, отвори стечајна 
постапка над должникот Претпријатие за производс-
тво, промет и услуги �САНИ� увоз-извоз ЦО М. Брод, 
ул. �Илија Игески Цветан� бр. 3, истата не се спроведу-
ва поради немање средства за стечајна маса, нити за 
намирување на трошоците по постапката, согласно 
член 64 став 1 од Законот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.                            (2880) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 7/03 од 
31.01.2003 година, над Трговското услужно и произ-
водно друштво ХЕЛЕНА увоз-извоз Битола ДООЕЛ, со 
дејност трговија на мало и жиро сметка 500-
0000001666-73 при Стопанска банка АД Битола, отво-
ри стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.           (2734) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решени II. Ст. бр. 12/03 од 29.01.2003 година, е отворе-
на стечајна постапка над должникот Трговско, произ-
водно и услужно претпријатие АЛСЕЛ ДОО увоз-извоз 
Скопје, со седиште на ул. �Бледски договор� бр. 3/1-2 и 
жиро сметка број 40120-603-23680 при Агенцијата за 
работа со блокирани сметки на учесниците во платниот 
промет на Република Македонија, со регистарска вло-
шка бр. 1-38060-0-0-0, и истата не се спроведува и се 
заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.          (2736) 

___________ 
 

Основниот суд во Тетово, со решение Ст. бр. 
82/2002 од 17.01.2003 година, над Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги ФИЛ КОМ Мирослав ДОО-
ЕЛ експорт-импорт од Тетово, ул. �Ј. Златановски� бр. 
94, со жиро сметка 41500-601-85109 и регистарска вло-
шка бр. 02023263-8-03-000, отвори стечајна постапка, 
не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Тетово.           (2737) 

___________ 
 

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст. бр. 157/02 од 21.01.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот Трговец-по-
единец Петров Петре Гоце т.п. од Струмица, со жиро 
сметка бр. 41300-601-69372, што се води при Агенција-
та за работа со блокирани сметки, но е одлучено истата 
да не се спроведува поради немање имот на должникот 
заради што истата и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ�, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното 

претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 
Од Основниот суд во Струмица.           (2738) 

___________ 
 

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст. бр. 181/2002 од 14.01.2003 година, 
е отворена стечајна постапка над должникот ДУТ На-
не-промет ДООЕЛ увоз-извоз од с. Дабиља, Струмица, 
со жиро сметка бр. 41300-601-71346, што се води при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки Струмица, 
ное одлучено истата да не се спроведува поради нема-
ње имот на должникот заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ�, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното 

претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 
Од Основниот суд во Струмица.           (2739) 

___________ 
 

Со решението на стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица под Ст. бр. 4/03 од 27.01.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ БОН-
ЧО увоз-извоз ДООЕЛ од Струмица, со жиро сметка бр. 
280-02-00000155-85, што се води при Алфа Банка АД 
Скопје, но е одлучено истата да не се спроведува поради 
немање имот на должникот заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ�, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното прет-

пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица.           (2740) 
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Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст. бр. 184/02 од 14.01.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ДТУ Наша 
Трговија ЕР ДООЕЛ увоз-извоз од Струмица, со жиро 
сметка бр. 200 0000210218-32, што се води при Стопан-
ска банка АД Скопје, Филијала Струмица, но е одлуче-
но истата да не се спроведува поради немање имот на 
должникот заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ�, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното прет-

пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица.           (2741) 

___________ 
 

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст. бр. 173/2002 од 21.01.2003 година, 
е отворена стечајна постапка над должникот ДУТ Мак-
мера-промет ДООЕЛ увоз-извоз од Струмица, со жиро 
сметка бр. 200000029308348, што се води при Стопан-
ска банка АД Скопје, но е одлучено истата да не се 
спроведува поради немање имот на должникот заради 
што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ�, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното прет-

пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица.           (2742) 

___________ 
 

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст. бр. 95/2002 од 17.01.2003 година, 
е отворена стечајна постапка над должникот трговец 
поединец Васка Георге Илиева тп од Струмица, со жи-
ро сметка бр. 41300-601-65700, што се води при Аген-
цијата за работа со блокирани сметки-Струмица, но е 
одлучено истата да не се спроведува поради немање 
имот на должникот заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ�, 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното 

претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 
Од Основниот суд во Струмица.           (2743) 

___________ 
 

Основниот суд во Кичево, со решението Ст. бр. 
9/2003 од 28.01.2003 година, отвори стечајна постапка 
над должникот Друштво за производство, трговија и 
услуги ХЕПИ-МАК увоз-извоз ДООЕЛ Кичево, со број 
на жиро сметка 40320-601-66690, при Агенцијата за 
блокирани сметки. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 

должник Трговско друштво ХЕПИ-МАК поради нема-
ње на средства согласно член 64. став 1 од Законот за 
стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.           (2744) 

___________ 
 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 
164/2002 од 16.01.2003 година, отвори стечајна постап-
ка над должникот Друштво за производство, промет и 
услуги Синадиноски Мире БОМИТА ТРАНС увоз-из-
воз Прилеп ДООЕЛ, со седиште во Прилеп, �Точила� 2 
Е1/1-2, запишан во регистарска влошка 01001617?-8-
01-000 во Основен суд Битола, со основна дејност пре-
воз на стоки во друмскиот сообраќај, со жиро сметка 
41100-601-28965 во Агенцијата за работа со блокирани 
сметки на учесниците во платниот промет на РМ. 

Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-
чува, поради тоа што должникот нема доволно имот ни 
за покривање на трошоците на стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Прилеп.           (2745) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 8/03 од 03.02.2003 година се отвора 
стечајна постапка над должникот  Друштво за промет, 
уметност, производство и услуги �АНА МАГДАЛЕНА� 
ДООЕЛ со седиште на бул. �Јане Сандански� бр. 62/2-
19, со жиро сметка  300000000704159 и регистарска вло-
шка 02034071?-8-01-000 при регистарот на Основниот 
суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува. 

 Отворената стечајна постапка над должникот Друш-
тво за промет, уметност, производство и услуги �АНА 
МАГДАЛЕНА� ДООЕЛ, 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.                (2894) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение I. Ст. бр. 435/2002 од 02.12.2002 година над 
должникот  �ТИКОН� Стојан и други-Скопје, со седи-
ште на ул. �Партизански одреди� бр. 70 б и жиро сме-
тка број 40100-601-140156, кај РМ, Агенција за работа 
со блокирани сметки на учесниците во платниот про-
мет - Скопје. 
Се определуваат следните мерки за обезбедување:  
За привремен  стечаен управник се определува Ацо 

Петров од Скопје, со адреса на ул. �Рузвелтова�бр. 1/3. 
Се задолжува привремениот стечаен управник да го 

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

обврски и должниковите солидарни содолжници и га-
ранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон 
должникот. 
Се задолжува должникот �ТИКОН� Стојан и други-

Скопје, да му овозможи на привремениот стечаен 
управник да влезе во неговите деловни простории за да 
може да ги спроведе потребните дејствија, како и да му 
допушти увид во трговскиот книги и неговата деловна 
документација. 
Решението да се објави на огласната табла на судот 

и во �Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.                 (3069) 

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

шение I. Ст. бр. 579/02 од 25.12.2002 година е отворена 
стечајна постапка над должникот  Друштво за промет и 
услуги �НО ИЛ� Новче и Илија увоз-извоз ДОО-Скопје 
со седиште на ул. �Јуриј Гагарин� бр. 85-а, и жиро сме-
тка 300000000965380 и  истата не се спроведува. 

 Отворената стечајна постапка над должникот Друш-
тво за промет и услуги �НО ИЛ� Новче и Илија увоз-из-
воз ДОО-Скопје со седиште на ул. �Јуриј Гагарин� бр. 
85-а, и жиро сметка  300000000965380, се заклучува. 
Да се објави оглас во �Службен весник на РМ� и на 

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

брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.                 (3146) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 6/03 од 03.02.2003 година се отвора 
стечајна постапка над должникот  Авто такси АЛАН-2 
ТП Диов Васил Ангелчо со седиште на бул. �Јане Сан-
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дански� бр. 36/1-12, со жиро сметка  40100-601-452616 
и  регистарска влошка 02022512?-6-06-000 при региста-
рот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се 
спроведува. 

 Отворената стечајна постапка над должникот Авто 
такси АЛАН-2 ТП Диов Васил Ангелчо, 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.                (3147) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 474/02 од 29.01.2003 година се 
отвора стечајна постапка над должникот  Претпријатие 
за трговија и услуги �ИНТЕРФОТО� ДОО со седиште 
на ул. �Рилски Конгрес� бр. 105, со жиро сметка  
40100-601-155717 и регистарска влошка 1-24281-0-0-0 
при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и 
истата не се спроведува. 

 Отворената стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија и услуги �ИНТЕРФОТО� ДОО, 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.                (3150) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II-Скопје објавува дека со 

решение II Ст. бр. 461/02 од 06.02. 2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за производство, трговија и услуги" СИТ-КОМ" ДОО 
увоз-извоз Скопје, со седиште на ул."Благоја Стефков-
ски 2" бр. 9, со жиро сметка 40110-601-415480 и реги-
старска влошка 1-63731-0-0-0 при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I-Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Прет-

пријатие за производство, трговија и услуги "СИТ-
КОМ" ДОО од Скопје 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.               (3343) 

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

шение II Ст. бр. 443/02 од 06.02.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Дисконт "ДЕЈАН" Дејан 
Благе Митевски, ТП Скопје, со седиште на ул. "Димче 
Милошевски" бр. 26, со жиро сметка 300000001308081 
при Комерцијална банка АД и регистарска влошка 
02016462?-6-01-000 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I-Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Диск-

онт "ДЕЈАН" Дејан Благе Митевски, ТП од Скопје 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.               (3350) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II-Скопје објавува дека со 

решение II Ст. бр. 407/02 од 06.02.2003 годијна, се 
отвора стечајна постапка над должникот ТП "М-Д" 
Драган Атанас Илиевски Скопје, со седиште на ул. 
"Фуштанска" бр. 8-а, со жиро сметка 40110-601-428134 
и регистарска влошка 1-68397-0-0-0 при регистарот на 
Основниот суд Скопје I-Скопје и истата не се спрове-
дува. 

Отворената стечајна постапка над должникот ТП 
"М-Д" Драган Атанас Илиевски од Скопје 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.               (3357) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II-Скопје објавува дека со 

решение II Ст. бр. 439/02 од 06.02.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство, трговија и услуги "ТИМЕКС КОМЕРЦ Е" Ди-
јана ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, со седиште на ул. "Јане 
Сандански" бр. 88-5/7, со жиро сметка 300000001-
034638 при Комерцијална банка и регистарска влошка 
02005211?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд  
Скопје I-Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за производство, трговија и услуги "ТИМЕКС 
КОМЕРЦ Е" Дијана ДООЕЛ извоз-увоз Скопје се зак-
лучува. 
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.               (3402) 

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

шение II Ст. бр. 580/02 донесено на ден 19.12.2002 го-
дина, се определуваат следните мерки за обезбедување: 
За привремен стечаен управник се определува Гогу-

шевска Ангелина од Скопје, со адреса на бул. "АС-
НОМ" бр. 58-1/24. 
Се задолжува привремениот стечаен управник да го 

заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водењето на претпријатието на должникот, да испи-
та дали постојат причини за отворање на стечајната по-
стапка и какви се изгледите за продолжување на долж-
никовиот деловен потфат, како и да испита дали од 
имотот на должникот можат да се намират трошоците 
на постапката. 
Се повикуваат должниците на должникот своите 

обврски и должниковите солидарни содолжници и га-
ранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон 
должникот. 
Се задолжува  должникот "ХЕМЗЕМ КОМПАНИ" 

ДОО Скопје, да му овозможи на привремениот стечаен 
управник да влезе во неговите деловни простории за да 
може да ги спроведе потребните дејствија како и да му 
допушти увид во трговските книги и неговата деловна 
документација. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (3675) 

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

шение II Ст. бр. 576/02 донесено на ден 19.12.2002 го-
дина, се определуваат следните мерки за обезбедување: 
За привремен стечаен управник се определува Гогу-

шевска Ангелина од Скопје, со адреса на бул. "АС-
НОМ" бр. 58-1/24. 
Се задолжува привремениот стечаен управник да го 

заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи со 
водењето на претпријатието на должникот, да испита да-
ли постојат причини за отворање на стечајната постапка и 
какви се изгледите за продолжување на должниковиот де-
ловен потфат, како и да испита дали од имотот на долж-
никот можат да се намират трошоците на постапката. 
Се повикуваат должниците на должникот своите 

обврски и должниковите солидарни содолжници и га-
ранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон 
должникот. 
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Се задолжува должникот Претпријатие за произ-
водство, градежништво, трговија и услуги "ДАМИ 
ПРОМЕТ" увоз-извоз ДОО Скопје, да му овозможи на 
привремениот стечаен управник да влезе во неговите 
деловни простории за да може да ги спроведе потре-
бните дејствија како и да му допушти увид во тргов-
ските книги и неговата деловна документација. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (3676) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст.бр.127/02 од 27.12.2002 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Друштво 
за производство, трговија, градежништво, транспорт, 
туризам и услуги ХУЗУР Јашар ДООЕЛ експорт-им-
порт од Гостивар, но истата не се спроведува поради 
немање на имот, па отворената стечајна постапка се 
заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                        (3677) 

___________ 
 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 6/03 од 14.01.2003 година, е от-
ворена стечајна постапка над должникот Авто такси 
ТП "ЈАСИН" Трговец поединец Умран Зулфи Миџаити 
од с. Врањовце-Врапчиште, но истата не се спроведува  
поради немање на имот, па отворената стечајна постап-
ка над должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                        (3678) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 1/03 од 31.01.2003 година, отво-
рена е стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за трговија на големо и мало увоз-извоз "СААТ КУЛА" 
ДОО од Гостивар, но истата не се спроведува поради 
немање на имот, па отворената стечајна постапка над 
должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                        (3679) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 5/03 од 31.01.2003 година, отво-
рена е стечајна постапка над должникот Друштво за 
трговија, транспорт, градежништво, угостителство и 
услуги "СЛОВАК-КРИСТАЛ" Муедин ДООЕЛ увоз-
извоз од Гостивар, но истата не се спроведува поради 
немање на имот, па отворената стечајна постапка над 
должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                        (3680) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 114/02 од 31.01.2003 година, от-
ворена е стечајна  постапка над должникот Друштво за 
трговија и одржување, нега на коли "МИШЕЛИН-КО-
МЕРЦ" Бешири Халил ДООЕЛ увоз-извоз од Гостивар, 
но истата не се спроведува поради немање на имот, па 
отворената стечајна постапка над должникот се заклу-
чува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                        (3681) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 118/02 од 31.01.2003 година, от-
ворена е стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, трговија, транспорт, угостителство, ту-
ризам и услуги "ТОНИ КОМПАНИ" Скендер и др. 
ДОО експорт-импорт од Гостивар, но истата не се 
спроведува поради немање на имот, па отворената сте-
чајна постапка над должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                        (3682) 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 8/03 од 31.01.2003 година, отво-
рена е стечајна постапка над должникот Трговец пое-
динец за занаетчиски услуги во градежништвото "ТЕР-
МО-БАДЕН" ТП Муса Неим Усеини од Гостивар, но 
истата не се спроведува поради немање на имот, па 
отворената стечајна постапка се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                        (3683) 

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

шение II Ст. бр. 616/02 од 05.02.2003 година, е отворе-
на стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
промет, производство и услуги увоз-извоз "Иго Компа-
ни" ц.о. Скопје, со седиште на ул. "Божидар Рајковиќ" 
бр. 57 и жиро сметка број 40100-601-223054 при Аген-
ција за работа со блокирани сметки на учесниците во 
платниот промет на Република Македонија, со реги-
старска влошка бр. 1-39957-0-0-0 и истата не се спрове-
дува па се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (3545) 

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

шение на овој суд I Ст. бр. 29/03 од 05.02.2003 година, 
се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, трговија и услуги "ЌУФО КОМПАНИ" 
Нухи ДООЕЛ експорт-импорт-Скопје, со седиште на 
ул. "Јајце" бр. 69, со жиро сметка број 41500-601-90990 
при Агенција за работа со блокирани сметки на учес-
ниците во платниот промет на Рапублика Македонија-
Скопје, со регистарска влошка број 02029892?-8-01-000 
и истата не се спроведува и се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.               (3557) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II-Скопје објавува дека со 

решение IV Ст. бр. 22/03 од 10.02.2003 година се отво-
ра стечајна постапка над  должникот Друштво за трго-
вија и услуги "ПРОТЕИН" Ранко ДООЕЛ Скопје, со 
седиште на ул. "Коста Новаковиќ" бр. 22/1-14 со жиро 
сметка 300000000370382 и регистарска влошка 02009-
831?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје 
I-Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за трговија и услуги "ПРОТЕИН" Ранко 
ДООЕЛ Скопје се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од  регистарот кој го води Основниот суд Скоп-
је I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (3563) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II-Скопје објавува дека со 

решение II Ст. бр. 465/02 од 06.02.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство и трговија на големо и мало "ИНА-
ТРЕЈД" експорт-импорт ДОО Скопје, со седиште на ул. 
"Алпска" бр. 7-б, со жиро сметка 40100-601-149809 и 
регистарска влошка 1-23056-0-0-0 при регистарот на 
Основниот суд Скопје I-Скопје и истата не се спрове-
дува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Прет-

пријатие за производство и трговија на големо и мало 
"ИНА-ТРЕЈД" ДОО од Скопје се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (3600) 
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Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица, Ст. бр. 5/03 од 03.02.2003 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот ДУТ Џокер 
ДОО увоз-извоз од Струмица, со жиро сметка бр. 
220421100423328 што се води при Македонска банка 
Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува 
поради немање имот на должникот, заради што и се 
заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во"Службен весник на РМ", 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното 

претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тијата. 
Од Основниот суд во Струмица.                       (3384) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица, Ст. бр. 7/03 од 03.02.2003 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот ППСТП на голе-
мо и мало, посредување и услуги увоз-извоз "МАЖЕ-
СТИК"од Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-
50337 што се води при Агенцијата за работа со блоки-
рани сметки Струмица, но е одлучено истата да не се 
спроведува поради немање имот на должникот, заради 
што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во"Службен весник на РМ", 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното прет-

пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица.                       (3385) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр.174/02 од 30.01.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ТП "Вукица 
Драги Стојанова"ТП од Струмица, но е одлучено иста-
та да не се спроведува поради немање имот на должни-
кот, заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во"Службен весник на РМ", 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното 

претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тијата. 
Од Основниот суд во Струмица.                       (3387) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица, Ст. бр.148/02 од 17.01.2002 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот Мешовито 
претпријатие за производство, трговија и транспорт 
"МАК-ЕСПАНА" увоз-извоз ДОО Струмица, со жиро 
сметка бр. 41300-601-51009 што се води при Агенција-
та за работа со блокирани сметки Струмица, но е одлу-
чено истата да не се спроведува поради немање имот 
на должникот, заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во"Службен весник на РМ", 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното 

претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тијата. 
Од Основниот суд во Струмица.                       (3388) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица, Ст. бр. 3/03 од 27.01.2003 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот ДТУ увоз-извоз 
Лазаров Миле и др. јтд Ице од Радовиш, со жиро сме-

тка бр. 200000028810447 што се води при Стопанска 
банка АД Скопје, но е одлучено истата да не се спрове-
дува поради немање имот на должникот, заради што и 
се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во"Службен весник на РМ", 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното прет-

пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата. 
Од Основниот суд во Струмица.                       (3389) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица, Ст. бр. 2/03 од 27.01.2003 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот ДПУТ експорт-
импорт Вамако ДООЕЛ од Радовиш, со жиро сметка 
бр. 200000013286955 што се води при Стопанска банка 
АД Скопје, но е одлучено истата да не се спроведува 
поради немање на должникот, заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во "Службен весник на РМ", 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното прет-

пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата. 
Од Основниот суд во Струмица.                       (3390) 

___________ 
 
Основниот суд во Кавадарци објавува дека со реше-

ние Ср. бр. 109/02 од 31.01.2003 година, се отвора сте-
чајна постапка над должникот Друштво за трговија и 
услуги "СПЛЕНДИД" Павлинка ДООЕЛ Кавадарци, 
ул. "Словенска" бр. 38, со жиро сметки бр. 
30004000001685 при Комерцијална банка АД Скопје-
Експозитура Кавадарци и бр. 200000021100790, при 
Стопанска банка АД Скопје-Филијала Кавадарци, ре-
гистрирано со решение Трег. бр. 2825/99 од 28.01.2000 
година и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над стечајниот дол-

жник Друштво за трговија и услуги "СПЛЕНДИД" 
Павлинка ДООЕЛ Кавадарци, ул. "Словенска" бр. 38, 
со жиро сметки бр. 30004000001685 при Комерцијална 
банка АД Скопје-Експозитура Кавадарци и бр. 
200000021100790, при Стопанска банка АД Скопје-Фи-
лијала Кавадарци, регистрирано со решение Трег. бр. 
2825/99 од 28.01.2000 година, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје.  
Од Основниот суд во Кавадарци.                      (3460) 

___________ 
 
Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 6/03 

од 04.02.2003 година, отвори стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за трговија на големо и мало 
и услуги во промет "М и М"-Комерц увоз-извоз од Ма-
кедонски Брод, ул. "Првомајска" бр. 15 и истата не се 
спроведува поради немање на средства за стечајна маса 
и се заклучува стечајната постапка над наведениот 
должник согласно член 64, став 1 од Законот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.                            (3461)        

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

ние I Ст. бр. 1/03 од 29.01.2003 година, е отворена стечај-
на постапка над должникот Трговско друштво за автоде-
лови и ремонтен центар "ГЕНЕКС" Муслија и др. ДОО 
експорт-импорт Скопје, со седиште во с. Долно Коњаре и 
жиро сметка број 300000000244282 при Комерцијална 
банка АД Скопје, со регистарска влошка бр. 02019386?-3-
01-000 и истата не се спроведува па се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (3665) 
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Основниот суд Скопје II-Скопје објавува дека со 
решение IV Ст. бр. 14/03 од 10.02.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство, трговија и услуги"ФОКС КОМПАНИ" Ристо 
и други ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на 
бул. "Кузман Јосифовски Питу"бр. 19/4-37 со жиро 
сметка 40100-601-287596 и регистарска влошка 
02032028?-3-03-000 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I-Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за производство, трговија и услуги "ФОКС 
КОМПАНИ" Ристо и други ДОО експорт-импорт се за-
клучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I-Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (3666) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II-Скопје објавува дека со 

решение IV Ст. бр. 18/03 од 10.02.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
промет и производство "СИМС" Ц.О. експорт-импорт 
Скопје, со седиште на ул."Афузпашина" бр. 14, со жи-
ро сметка 40100-601-176726 и регистарска влошка 1-
26992-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I-
Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Прет-

пријатие за промет и производство "СИМС" експорт-
импорт Скопје се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I-Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.               (3696)                

Отворената стечајна постапка над должникот 
Друштво за производство, услуги, транспорт и тровија 
на големо и мало увоз-извоз "ЕЛТА-ПРОМ" Нада и др. 
ДОО се заклучува. 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II-Скопје објавува дека со 

решение II Ст. бр. 5/03 од 11.02.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Трговско претприја-
тие"ПИНГВИН" експорт-импорт ДОО со седиште на 
ул."Палмиро Тољати"бр. 24, со жиро сметка 40110-
601-173883 и регистарска влошка 1-28388-0-0-0 при ре-
гистарот на Основниот суд Скопје I-Скопје и истата не 
се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Тр-

говско претпријатие "ПИНГВИН" експорт-импорт 
ДОО 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.               (3741) 

___________ 
 
Од Основниот суд Скопје II-Скопје објавува дека 

со решение II Ст. бр. 9/03 од 11.02.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, туризам, трговија, меѓународен превоз и 
услуги "КОШТАН-КОМЕРЦ" Авдуљ ДООЕЛ увоз-из-
воз со седиште во с. Батинци Скопје, со жиро сметка 
300000000279202 при Комерцијална банка АД и реги-
старска влошка 020011516?-8-03-000 при регистарот на 
Основниот суд Скопје I-Скопје и истата не се спрове-
дува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за производство, туризам, трговија, меѓунаро-
ден превоз и услуги"КОШТАН-КОМЕРЦ"Авдуљ 
ДООЕЛ увоз-извоз 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.               (3766) 

Основниот суд Скопје II-Скјопје објавува дека со 
решение II Ст.бр.433/02 од 11.02.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Трговско услужно 
претпријатие"ОЛИ КОМЕРЦ" увоз-извоз Ц.О. Скопје, 
со седиште на ул."Сава Ковачевиќ" бр. 2/22 со жиро 
сметка 40100-601-291020 и регистарска влошка 1-
28573-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I-
Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Тр-

говско услужно претпријатие"ОЛИ КОМЕРЦ" Ц.О. 
Скопје 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. 
Основниот суд Скопје II - Скопје.                     (3780) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II-Скопје објавува дека со 

решение II Ст. бр. 11/03 од 11.02.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство, услуги, транспорт и трговија на големо и мало 
увоз-извоз "ЕЛТА-ПРОМ" Нада и др. ДОО со седиште 
на ул. "Дабница" бр. 13, со жиро сметка 300000-
000173569 при Комерцијална банка АД и жиро сметка 
бр. 210-0496334201-45 при Тутунска банка АД Скопје 
и регистарска влошка 02004774?-3-03-000 при регис-
тарот на Основниот суд Скопје I-Скопје и истата не се 
спроведува. 

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

жува извршувањето на решението 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (3799)                

___________ 
 
Основниот суд Скопје II-Скопје објавува дека со 

решение II Ст. бр. 1/03 од 11.02.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Авто такси "АЛАН" 
ТП Диов Васил Александар, со седиште на бул. "Јане 
Сандански" бр. 36/1-12 со жиро сметка 40100-601-
452551 и регистарска влошка 02020538?-6-06-000 при 
регистарот на Основниот суд Скопје I-Скопје и истата 
не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Авто 

такси "АЛАН" ТП Диов Васил Александар 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.               (3800)              

___________ 
 
Основниот суд Скопје II-Скопје објавува дека со 

решение IV Ст. бр. 32/03 од 10.02.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство, трговија и услуги"СТЕФ КОМПАНИ" ДО-
ОЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Нико-
ла Грчето" бр. 4/33 со жиро сметка 30000000118938 и 
регистарска влошка 02031950?-8-01-000 при региста-
рот на Основниот суд Скопје I-Скопје и истата не се 
спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Друш-

тво за производство, трговија и услуги "СТЕФ КОМПА-
НИ" ДООЕЛ експорт-импорт Скопје се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје.                                                                   (3801) 
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Основниот суд Скопје II-Скопје објавува дека со 
решение II Ст. бр. 467/02 од 11.02.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Трговско претпри-
јатие на големо и мало "ПОЛИЛАК-КОМЕРЦ" Ц.О. 
увоз-извоз, со седиште на бул. "АВНОЈ" бр. 50/21 со 
жиро сметка 40100-601-329244 и регистарска влошка 
1-59301-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје 
I-Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Тр-

говско претпријатие на големо и мало "ПОЛИЛАК-
КОМЕРЦ" Ц.О. увоз-извоз 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.               (3811) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II-Скопје објавува дека со 

решение II Ст. бр. 463/02 од 06.02.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Трговско друштво 
за производство, трговија и услуги "ТЕОДОРА" Науно-
ви ДОО експорт-импорт с. Марино, Илинден Скопје, 
со седиште на ул.  "500" бр. 4 с. Марино, Илинден со 
жиро сметка 40110-601-403201 и регистарска влошка 
3-02001729-000-01 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I-Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Тр-

говско друштво за производство, трговија и услуги 
"ТЕОДОРА"Наумови ДОО Скопје 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.               (3805) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II-Скопје објавува дека со 

решение II Ст.бр.457/02 од 11.02.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство, земјоделство, промет и услуги "ДЕТЕЛИН-
КА" ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. 
"Призренска 2" бр. 19-а, со жиро сметка 3000000-
01282085 при Комерцијална банка АД и регистарска 
влошка 02034189?-8-03-000 при регистарот на Основ-
ниот суд Скопје I-Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стеајна постапка над должникот Друш-

тво за производство, земјоделство, промет и услуги 
"ДЕТЕЛИНКА" ДООЕЛ од Скопје 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.               (3828) 

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

шение II Ст. бр. 429/02 од 11.02.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Колонијал "ДЕНТОН-
АС"ТП Мирослав Стојан Тошевски Скопје, со седиште на 
бул. "Јане Сандански" бр. 32, со жиро сметка 
300000001184018 при Комерцијална банка АД и реги-
старска влошка 02041644?-6-01-000 при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I-Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Коло-

нијал "ДЕНТОН-АС" ТП Мирослав Стојан Тошевски 
од Скопје 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.               (3829)               Од Основниот суд во Охрид.                             (3970) 

Основниот суд Скопје II-Скопје објавува дека со 
решение II Ст.бр.385/02 од 06.02.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за трго-
вија и услуги на големо и мало"ПЕПСИ КРУНА"Жар-
ко ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. 
"Бутелска" бр. 35, со жиро сметка 300000001291397 
при Комерцијална банка АД и регистарска влошка 
02030649?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I-Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за трговија и услуги на големо и мало "ПЕП-
СИ КРУНА" Жарко ДООЕЛ од Скопје 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.               (3831) 

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

340/02 од 31.01.2003 година, над Друштво за произ-
водство, трговија и услуги Мирче Костовски "МИ-
КО" увоз-извоз Битола ДООЕЛ со дејност трговија и 
жиро сметка 500-000000885-88 при Стопанска банка 
АД Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе 
и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                            (3965) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 12/03 од 07.02.2003 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Автотакси 
ТП "УСКИ ТРАНС" Трговец поединец Имероски Илјаз 
Фикрет од с. Жировница-Гостиварско, но истата не се 
спроведува поради немање на имот, па отворената сте-
чајна постапка над должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                        (3966) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст.бр.13/2003 од 07.02.2003 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Претпри-
јатие за трговија, транспорт, угостителство и услуги 
"ОСКАР" ДОО увоз-извоз од Гостивар, но истата не се 
спроведува, поради немање на имот, па отворената сте-
чајна постапка над должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                        (3967) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 14/03 од 10.02.2003 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Друштво 
за производство, трговија и услуги "ЕУРОПРОГРАМ-
98" Таџедин ДООЕЛ увоз-извоз од Гостивар, но истата 
не се спроведува поради немање на имот, па отворена-
та стечајна постапка над должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                        (3968) 

___________ 
 
Основниот суд во Охрид објавува дека со решение 

Ст. бр. 71/02 од 29.01.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот ТП "АЛФ" Охрид со број на 
жиро сметка 200000026770073 при Балканска банка 
Охрид, но истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд во Охрид.                             (3969) 

___________ 
 
Основниот суд Охрид објавува дека со решение 

Ст. бр. 72/02 од 29.01.2003 година, е отворена стечај-
на постапка над должникот ТД "Шанел" ДООЕЛ 
Охрид со број на жиро сметка 240-1200000417-33 при 
Балканска банка Охрид, но истата не се спроведува и 
се заклучува. 
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Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 12/03 
од 31.01.2003 година, отвори стечајна постапка према 
должникот Друштво за производство, трговија и услу-
ги "Тодевски Компани"увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ, со 
седиште на ул. "Копарска" бр. 38, Прилеп запишан во 
регистарска влошка 01012114?-8-03-000 во Основниот 
суд во Битола со основна дејност трговија на мало во 
продавници претежно со храна, пијалаци тутун, со жи-
ро сметка 30002000131470 во Комерцијална банка АД 
Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, поради тоа што должникот должи само на един-
ствениот основач. 
Од Основниот суд во Прилеп.                           (3971) 

___________ 
 
Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 2/03 

од 30.01.2003 година, отвори стечајна постапка над 
должникот Јавно трговско друштво за производство, 
трговија, услуги, угостителство и превоз Весна Наумо-
ска и др."ХИП-ХИДРАУЛИК" увоз-извоз Кичево, ул. 
"Тренко Тасески" бр. 50, ЈТД и истата не се спроведува 
поради немање на средства за стечајна маса и се заклу-
чува стечајната постапка над должникот согласно чл. 
64 ст. 1 од Законот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.                            (3972) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II-Скопје објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 261/02 од 05.02.2003 година, се по-
ведува претходна постапка на постапката за утврдува-
ње на причините за отворање на стечајна постапка над 
должникот МЗТ ЕНЕРГОМОНТ ИНВЕСТ АД Скопје, 
со седиште на ул. "III Македонска бригада" бб, со жиро 
сметка бр. 40110-601-29481 при Агенцијата за работа 
со блокирани сметки на учесниците во платни-от про-
мет, Скопје.  
За стечаен управник се определува Снежана Тр-

повска, судија на овој суд и член на стечаен совет. 
Се закажува рочиште поради изјаснување по пред-

логот за отворање на стечајната постапка на ден 
27.02.2003 година во 10,00 часот, во судница број 
XXIII на III кат-нов дел на овој суд. 
Се определуваат следните мерки за обезбедување: 
За привремен стечаен управник се определува Ацо 

Петров од Скопје, со адреса на ул. "Рузвелтова" бр. 1/3. 
Се задолжува привремениот стечаен управник да го 

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

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

времениот стечаен управник да влезе во неговите де-
ловни простории за да може да ги спроведе потребните 
дејствија, како и да му допушти увид во трговските 
книги и неговата деловна документација.  
Од Основниот суд Скопје II-Скопје.                 (3716)      

___________ 
 

Основниот суд Скопје I-Скопје објавува дека со ре-
шение II Ст. бр. 20/03 донесено на ден 29.01.2003 годи-
на, е отворена стечајна постапка над должникот Друш-
тво за трговија на големо и мало ЕКОПРОДУКТ Мико 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Парти-
зански одреди" бр. 23, зграда А3, влез 1, стан 10, со 
сметка бр. 5000000001152-63 при Стопанска банка АД 
Скопје впишан во судскиот регистар во регистарска 
влошка 02018291?-8-01-000. 
За стечаен судија е определена Драгица Сапунџиева 

судија на овој суд.   

За стечаен управник се определува Ацо Дамчевски 
од Скопје, со адреса на ул. "Дрезденска" бр. 15-1/9. 
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 ис-

питување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на собрание на доверители на кое врз основа 
на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе 
одлучуваат за натамошниот тек на постапката (изве-
штајно рочиште) на 12.03.2003 година, во 12,00 часот 
во соба 72 во зградата на Апелациониот суд во Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (3753) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 331/02 

од 04.02.2003 година над ДПТ на големо и мало "Мер-
ковска Компани" ул."С. Нахмија" бр. 5б, Трег. бр. 
01009274?-03-000 со дејност трговија на мало и жиро 
сметка 290-2000000379-68 при Тетекс Кредитна банка 
АД Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и 
ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                            (3761) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 293/02 

од 04.02.2003 година, над Друштво за производство, 
трговија на големо и мало Ана Крис Комерц, Битола, 
ул. "Д. Влахов" бр. 12, Трег. бр. 01012185?-8-03-000 и 
жиро сметка 40300-601-107203 при Агенција за работа 
со блокирани сметки Битола, отвори стечајна постапка, 
не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                            (3762) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 284/00 

од 31.01.2003 година, над ПП за производство и промет 
ПП "Киро Фред" од Битола, ул."Трст" бр. 3 Трег. бр. 1-
7434 со дејност производство и жиро сметка 40300-
601-50891 при Агенција за блокирани сметки Битола, 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                            (3763) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 186/02 од 29.01.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот Трговско 
претпријатие "АНИ-САН" п.о. увоз-извоз од Струмица 
со жиро сметка бр. 41300-601-21072 што се води при 
Агенција за работа со блокирани сметки Струмица, но 
е одлучено истата да не се спроведува поради немање 
имот на должникот, заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во "Службен весник на РМ", 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното 

претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 
Од Основниот суд во Струмица.                       (3764) 

___________ 
 
На ден 25.02.2003 година во 10 часот во сала бр. 3 

во Основниот суд во Штип се повикуваат доверителите 
на ДОО Оранжерии блок А стечај с. Таринци на заврш-
но собрание. 
На завршното собрание ќе се расправа по завршните 

сметки и завршниот извештај на стечајниот управник. 
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Завршната сметка и завршниот извештај, доверите-
лите можат да ги разгледаат во стечајното досие на 
ДОО Оранжерии блок А во стечај с. Таринци, при Ос-
новниот суд Штип или да добијат препис по негово ба-
рање и трошоци. 
Од Основниот суд во Штип.                              (3765) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 332/02 

од 31.01.2003 година, над Друштво за производство, 
услуги, трговија на големо и мало "100" увоз-извоз, 
Трег. бр. 0100-2401?-8-03-000 со дејност трговија и жи-
ро сметка 290-2000000209-93 при Тетекс кредитна бан-
ка АД Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе 
и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                            (3768) 

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

шение IV Ст. бр. 48/03 од 12.02.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за про-
мет на мало и големо "БИЗАРО" експорт-импорт ДОО 
Скопје, со седиште на ул."Христијан Тодоровски Кар-
пош" бр. 159, со жиро сметка 40100-601-236145 и реги-
старска влошка 1-42348-0-0-0 при регистарот на Основ-
ниот суд Скопје I-Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Прет-

пријатие за промет на мало и големо "БИЗАРО" екс-
порт-импорт ДОО Скопје се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I-Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (3925) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II-Скопје објавува дека со 

решение IV Ст.бр. 456/02 од 29.01.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Трговско 
друштво за производство, трговија и услуги"ДИС-КО-
МЕРЦ ДООЕЛ Слободан, со седиште на ул."Георги 
Димитров"бр.66-1/20 и регистарска влошка 02015146?-
8-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I-
Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Тр-

говско друштво за производство, трговија и услуги 
"ДИС-КОМЕРЦ" ДООЕЛ Слободан 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.               (3930) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II-Скопје објавува дека со 

решение II Ст. бр. 31/03 од 13.02.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
промет на големо и мало увоз-извоз "МЕГАМАК ИН-
ВЕСТ" Ц.О. Скопје, со седиште на ул."Иван Тургењев" 
бр. 15, со жиро сметка 40100-601-127150 и регистарска 
влошка 1-18872-0-0-0 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I-Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Прет-

пријатие за промет на големо и мало увоз-извоз "МЕ-
ГАМАК ИНВЕСТ" Ц.О. Скопје 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.               (3961) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II-Скопје објавува дека со 

решение IV Ст. бр. 52/03 од 12.02.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Трговско друштво 
за градежништво, производство и трговија на големо и 

мало"ВАНЕСА" Барија ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со 
седиште на "Методи Митевски" бр. 1/2-20 со жиро сме-
тка 40100-601-271136 и регистарска влошка 02009037?-
8-09-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I-
Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Тр-

говско друштво за градежништво, производство и трго-
вија за големо и мало"ВАНЕСА" Барија ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I-Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (3963) 

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

шение на овој суд I Ст. бр. 545/02 од 13.01.2003 година, 
се отвора стечајна постапка над должникот Претприја-
тие за трговија на големо и мало увоз-извоз "ХЕРМЕС 
ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ДОО Скопје, со седиште на 
ул."Наум Наумовски Борче" бр. 29, со жиро сметка 
број 40100-601-95661 при Агенција за работа со блоки-
рани сметки на учесниците во платниот промет на Ре-
публика Македонија-Скопје, со регистарска влошка 
број 1-13431-0-0-0 и истата не се спроведува и се зак-
лучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.               (3955) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II-Скопје објавува дека со 

решение II Ст. бр. 35/03 од 13.02.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
трговија, производство и инженеринг"СИСКОМ" екс-
порт-импорт ДОО, со седиште на ул."Иван Козаров" 
бр. 4, со жиро сметка 40100-601-63524 и регистарска 
влошка 1-8723-0-0-0 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I-Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Прет-

пријатие за трговија, производство и инженеринг "СИ-
СКОМ" експорт-импорт 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 извршувњето на решението 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (3993)               

___________ 
 
Основниот суд Скопје II-Скопје објавува дека со 

решение IV Ст. бр. 50/03 од 12.02.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Трговско друштво 
за транспорт и шпедиција "БАЈТ 95" Билјана ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје, со седиште на ул."Перо Наков" 
бр. 2, со жиро сметка 40110-601-362428 и регистарска 
влошка 02004808?-8-01-000 при регистарот на Основ-
ниот суд Скопје I-Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Тр-

говско друштво за транспорт и шпедиција "БАЈТ 95" 
Билјана ДООЕЛ експорт-импорт Скопје се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (4015)               

___________ 
 
Основниот суд Скопје II-Скопје објавува дека со 

решение IV Ст. бр. 28/03 од 10.02.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за трго-
вија и производство Боро Гошев ДООЕЛ"ХОРИЗОН" 
увоз-извоз Скопје, со седиште на ул."Ѓорѓи Капчев 15" 
бр. 7, со жиро сметка 300000001088085 и регистарска 
влошка 02008970-8-01-000 при регистарот на Основни-
от суд Скопје I-Скопје и истата не се спроведува. 
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Отворената стечајна постапка над должникот 
Друштво за трговија и производство Боро Гошев ДОО-
ЕЛ "ХОРИЗОН" увоз-извоз Скопје се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (4060) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II-Скопје објавува дека со 

решение на овој суд Ст. бр. 1720/97 од 28.01.2003 годи-
на, заклучена е стечајната постапка на стечајниот дол-
жник Трговско претпријатие "КАПРИКОРН 1" увоз-
извоз Скопје, со седиште на ул."Перо Наков" бб, Скоп -
је, со жиро сметка 40110-601-386187. 
По правосилноста на решението стечајниот дол-

жник да се брише од регистарот на претпријатието при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (4077) 

_______________________________________________ 
 

Л И К В И Д А Ц И И 
 
Ликвидаторот Александар Николовски од Скопје, 

со стан на ул. �Брадфордска� бр. 1/3-7, Скопје, објаву-
ва дека Трговското друштво за промет, угостителство и 
услуги АЛЕНИК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Брад-
фордска� бр. 1/3-7, со жиро сметка бр. 40120-601-
473534, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по оба-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од три месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.            (2691)  

___________ 
 

Ликвидаторот Асани Ризах од Скопје, со стан на ул. 
�171� бр. 33, Скопје, објавува дека Друштвото за про-
изводство, промет и услуги МАК-АСИА Ризах екс-
порт-импорт ДООЕЛ Скопје, ул. �Маршал Тито� бр. 
58, Скопје, со жиро сметка бр. 300000000505309, е во 
ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот, со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од три месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.            (2692) 

___________ 
 

Ликвидаторот Исмаил Сељмановски од Скопје, со 
стан на ул. �Серава� бр. 33а, Скопје, објавува дека Друш-
твото за трговија и инженеринг МИСС КОМПАНИ Исма-
ил и други ДОО Скопје, ул. �Џон Кенеди� бб, Скопје, со 
жиро сметка бр. 300000001284025, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена, по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од три месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.            (2693) 

___________ 
 

Ликвидатор Глигор Ивановски од Штип, ул. �Ванчо 
Прке� бр. 48/8, запишан во судскиот регистар при Ос-
новниот суд во Штип, со решение П. трег. бр. 1039/02 
од 08.12.2002 година, објавува дека Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги ЛЕСКОМ Салтиров Вла-
до и др. ЈТД Виница, ул. �Димитар Влахов� бр. 72, е во 
ликвидација-прва објава. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена, од обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 денa од последната објава. 
Од ликвидаторот.            (2746) 

Ликвидаторот Глигор Ивановски од Штип, ул. 
�Ванчо Прке� бр. 48/8, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд во штип, со решение П. Трег. бр. 
1038/02 од 08.12.2002 година, објавува дека Друштвото 
за производство, трговија и услуги ХФЕ ДООЕЛ Коча-
ни, ул. �Никола Вапцаров� бр. 12 и жиро сметка бр. 
40400-601-48288, отворена при Агенцијата за работа со 
блокирани сметки Одделение во Кочани, е во ликвида-
ција-прва објава. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 денови, по об-
јавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 денови по последната објава. 
Од ликвидаторот.            (2747) 

___________ 
 

Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 
1119/02 од 20.12.2002 година, во регистарската влошка 
бр. 03001954?-3-03-000, го запиша во трговскиот реги-
стар уписот на ликвидатор на Друштвото за производс-
тво и трговија Коле 92 ДОО Свети Николе, ул. �Ангел 
Трајчев� бр. 28. 
Се запишува Снежана Балова, дипломиран еконо-

мист од штип за ликвидатор на Друштвото за произ-
водство и трговија Коле 92 ДОО Свети Николе, соглас-
но донесена Одлука за именување на ликвидатор и 
бришење на Друштвото од трговскиот регистар. 
Од Основниот суд во Штип.           (2794) 

___________ 
 

Ликвидаторот Панче Ристовски од Скопје, запишан 
во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - 
Скопје, со решение П. трег. бр. 4062/2002, објавува де-
ка Друштвото П и П инженеринг Панче и др. ДОО, со 
број на жиро сметка 200000029795288, отворена при 
Стопанска банка-Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена, по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази во 
рок од 15 дена од последната објава.  
Од ликвидаторот.            (2796) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I -Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 6161/2002 од 14.01.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02004076?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запирањето на постапката за ликвида-
ција на Друштвото за трговија и услуги АУДИОФОН 
ДООЕЛ Скопје, бул. �Партизански одреди� бр. 18/4. 
Запирање на постапка за ликвидација на Друштвото 

за трговија и услуги АУДИОФОН ДООЕЛ Скопје, бул. 
�Партизански одреди� бр. 18/4. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.          (2873) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I -Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 5897/2002 од 17.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02043020?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидатор на 
Друштвото за производство, трговија, угостителство и 
услуги МОМИМАРК ДОО експорт-импорт, ул. �Та-
шко Караџа� бр. 26/34, Скопје. 
Се запишува ликвидаторот Момир Степаноски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.          (2848) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I -Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 6046/2002 од 29.01.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02032341?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидатор на 
Друштвото за градежништво, производство, трговија и 
услуги ОРЦЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Првомај-
ска 1� бр. 19. 
Како ликвидатор се запишува Зоран Јовановски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.          (2849) 
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Основниот суд Скопје I -Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 165/03 од 29.01.2003 година, во регистарската 
влошка бр. 02032311?-8-03-000, ја запиша во  трговски-
от регистар ликвидацијата на Друштвото за трговија и 
услуги ТИРЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Але-
ксандар Македонски� бр. 11Д. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на Друштвото за трговија и услуги ТИРЕКС ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје.  
За ликвидатор се запишува Александар Бодрожа. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.          (2850) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I -Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 5814/2002 од 17.01.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02014912?-8-01-000,  го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидатор на 
Друштвото за трговија и производство Металис ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Гаврил Константиновиќ� 
бр. 33. 
Се запишува ликвидаторот Дејан Ванев. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.          (2851) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I -Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 6139/2002 од 27.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 020010695?-3-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на 
Друштвото за трговија и услуги ПАДЕДЕ Филип и др. 
ДОО увоз-извоз, ул. �Бит Пазар� бр. 64, Скопје. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на Друштвото за трговија и услуги ПАДЕДЕ Филип и 
др. ДОО увоз-извоз, ул. �Бит Пазар� бр. 64, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.          (2852) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I -Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 6044/2002 од 28.01.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02042827?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидатор на 
Друштвото за производство, трговија и услуги БИМ-
МАРКЕТ ДООЕЛ Скопје, ул. �Венијамин Мачуков-
ски� бр. 28/2. 
Се запишува ликвидаторот Арџелиева Марија. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.          (2854) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I -Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 48/2003 од 21.01.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 02008463?-8-01-000, го запиша во тргов-
скиот регистар запишувањето на ликвидатор на Друш-
твото за производство, трговија и услуги ГРАДИНА 
ИМПЕКС Мујо ДООЕЛ увоз-извоз с. Љубин, Сарај, 
Скопје. 
За ликвидатор на друштвото се запишува Мујо 

Шкријељ. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.          (2855) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 4707/2001 од 31.01.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02040072?-8-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар престанокот со работа на ДООЕЛ на 
Друштвото за трговија БИЖУ-ВЕС ДООЕЛ експорт-
импорт ул. �Смилева� бр. 1, Гевгелија. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на: Друштвото за трговија БИЖУ-ВЕС ДООЕЛ екс-
порт-импорт ул. �Смилева� бр. 1, Гевгелија. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

4707/2001.             (3103) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 5483/2002 од 11.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02038981?-8-01-000, го запиша во тр-

говскиот регистар престанокот со работа на Друштвото 
за трговија на големо и мало, посредување и застапува-
ње и услуги САНИТАРИЈА Душица ДООЕЛ увоз-из-
воз Скопје, ул. �Леринска� бр. 55-б, Општина Карпош. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на: Друштвото за трговија на големо и мало, посреду-
вање и застапување и услуги САНИТАРИЈА Душица 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Леринска� бр. 55-б. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

5483/2002.             (3104) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 5496/2002 од 23.01.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02035522?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар престанокот со работа на Трговско-
то друштво за промет, угостителство и услуги АЛЕ-
НИК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Брадфордска� бр. 
1/3-7, Скопје. 
Се врши запишување на престанок на друштвото со 

Одлука од 28.10.2002 година и запишување на ликви-
датор. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

5496/2002.             (3106) 
___________ 

 
Ликвидаторот Балова Снежана дипл. екк.  од Штип, 

ул. �Кочо Рацин� бр. 2, Штип запишан во судскиот регис-
тар при Основниот суд во Штип, со решение П.Трег. бр. 
1037/02, објавува дека Друштвото за производство, трго-
вија и услуги Пипе јтд Оливер Атанасов и др. Штип, ул. 
�Лески� бр. 116/3 со број на жиро-сметка 200000036024240 
отворена  при Стопанска  банка Штип, е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од  15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (3370) 

___________ 
 

Ликвидаторот Балова Снежана дипл. екк.  од Штип, 
ул. �Кочо Рацин� бр. 2, Штип запишан во судскиот регис-
тар при Основниот суд во Штип, со решение П.Трег. бр. 
1020/02, објавува дека Друштвото за трговија и услуги 
Салекс трејд јтд Пулковски Сашо и др. увоз-извоз Кочани 
со број на жиро-сметка 40400-601-42723 отворена при 
ЗПП Кочани, е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од  15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (3371) 

___________ 
 
Ликвидаторот Балова Снежана дипл. екк.  од Штип, 

ул. �Кочо Рацин� бр. 2, Штип запишан во судскиот регис-
тар при Основниот суд во Штип, со решение П.Трег. бр. 
1119/02, објавува дека Друштвото за производство и трго-
вија Коле 92 ДОО Св. Николе со број на жиро-сметка 
230040000006444 отворена  при Експорт-Импорт  банка, е 
во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од  15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (3372) 

___________ 
 
Ликвидаторот Момир Степаноски од Скопје, ул. 

�Ташко Караџа� бр. 26/34, запишан во судскиот реги-
стар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
П. Трег. бр. 5897/02, објавува дека Друштвото за про-
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изводство, трговија, угостителство и услуги МОМИ-
МАРК ДОО експорт-импорт, ул. �Ташко Караџа� бр. 
26/34, Скопје, со број на жиро-сметка 300000000892921, 
отворена при Комерцијална банка АД Скопје, е во ликви-
дација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот, со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.            (3267) 

___________ 
 
Ликвидаторот Жаклина Павиќевиќ, дипломиран 

економист од Радовиш, ул. �Вардарска� бр. 25, запиша-
на како ликвидатор под П. Трег. бр. 91/03, во трговски-
от регистар при Основниот суд во Штип, објавува дека 
Друштвото за производство, услуги  и трговија екс-
порт-импорт То-Ки Каракепелиева Ленче и др. јтд Ра-
довиш, ул. �Даме Груев� бр. 1, со број на жиро-сметка 
41310-601-8724, отворена во Заводот за платен промет 
во Радовиш, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот, со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.            (3464) 

___________ 
 

Ликвидаторот Жаклина Павиќевиќ, дипломиран 
економист од Радовиш, ул. �Вардарска� бр. 25, запиша-
на како ликвидатор под П. Трег. бр. 92/03, во трговски-
от регистар при Основниот суд во Штип, објавува дека 
Друштвото за производство, услуги  и трговија увоз-
извоз Герче ДОО с. Покрајчево, Подареш, со број на 
жиро-сметка 200000032654557, отворена при Стопан-
ска банка АД Радовиш, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот, со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.            (3465)  

___________ 
 
Ликвидаторот Маневска Соња  од Скопје, запишан во 

судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, 
со решение П.Трег. бр. 2387/02 година, објавува дека 
Друштвото УНИВЕРЗАЛ ТРЕЈД - МГ Соња со број на 
жиро-сметка 300000001229123 отворена  при Комерцијал-
на банка, е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од  3 месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (3550) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л. бр. 107/2002 од 23.07.2002 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало �ФАРМА-
КОН� ДОО Скопје,  бул. �Јане Сандански� бр. 110 влез 
II  стан 16 и жиро сметка 40100-601-250800. 
За ликвидатор се определува лицето Стојан Данилов 

од Скопје со стан на ул. �Васил Ѓоргов� бр. 29 II/39. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по об-
јавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, 
до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од  3 месеци од последната 
објава. 
Од  Основниот суд  Скопје  I -  Скопје.            (3553)     

Ликвидаторот Марија Илијева  од Скопје, ул. �Лени-
нова� бр. 14, запишан во судскиот регистар при Основни-
от суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 5127 од 
21.10.2002 година, објавува дека Друштвото за трговија и 
услуги ЕНВ 2000 увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, ул. �Прво-
мајска� бр. 15/14 и жиро-сметка бр.  260-0005341817-15, 
депонент  РАДОБАНК АД Скопје, е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето во �Службен весник на РМ�, до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна 
во рок од  15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (3586) 

___________ 
 

Ликвидаторот Филип Хаџиманов  од Скопје, ул. �Бит 
Пазар� бр. 64, запишан во судскиот регистар при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 
6139/2002 од 27.12.2002 година, објавува дека Друштвото 
за трговија и услуги ПАДЕДЕ Филип и др. ДОО увоз-из-
воз со број на жиро-сметка 300000001047927 отворена  
при Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од  3 месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (3592) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л. бр. 131/2002 од 29.04.2002 го-
дина, е отворена ликвидациона постапка над Претпри-
јатието за аудио, видео продукција и маркетинг �ВИ-
ДЕО ЛАБ ПРО� ДО - Скопје, со седиште на ул. �Архи-
епископ Ангелариј� бр. 52 и жиро-сметка 40120-601-
233381. 
За ликвидатор се определува лицето Душко Тодев-

ски од Скопје, ул. �Беровска� бр. 2/2-15. 
Ликвидаторот без одлагање, три пати во интервали 

не покуси од 15 дена ниту подолги од 30 дена, објавува 
дека претпријатието е во ликвидација и со објавите ги 
повикуваат доверителите да ги пријават своите побару-
вања, во рок кој не може да биде подолг од три месеци 
од денот на последната објава.  
Од  Основниот суд  Скопје  I -  Скопје.            (3597)     

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение  Л. бр. 

303/2002 од 15.01.2003 година, отвори ликвидациона 
постапка над должникот Производно, трговско и ус-
лужно претпријатие �БИС-ИВ� ДОО експорт-импорт 
Тетово, а за ликвидатор е определено лицето Симјанов-
ска Тања од Тетово. 
Ликвидаторот Симјановска Тања дипл. правник од 

Тетово,  ул. �120� лам. 3 лок.2, тел: 044/334-445, обја-
вува дека Производното, трговско и услужно претпри-
јатие �БИС-ИВ� ДОО експорт-импорт Тетово, ул. �Го-
стиварска� бр. 45, со жиро сметка 41500-601-50407 во 
ЗПП - Тетово, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од  три месеци од последната објава. 
Од  ликвидаторот.                                               (3668)     

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр.  5163/2002 од 30.10.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02038080?-3-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар  запишувањето на ликвидатор на 
Друштвото за производство на земјоделски производи, 
трговија и транспорт АГРО-СОКОЛ извоз-увоз ДОО 
Велес, ул. �Маршал Тито� бр. 22. 
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Се запишува ликвидаторот Светлана Стојанова во 
Друштвото за производство на земјоделски производи, 
трговија и транспорт АГРО-СОКОЛ извоз-увоз ДОО 
Велес, ул. �Маршал Тито� бр. 22. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје.          (3652)     

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр.  46/2003 од 17.01.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02042689?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидатор на 
Друштвото за производство, трговија и услуги КОМО 
ДООЕЛ ул. �11 Октомври� бр. 23 б, Скопје. 
Се запишува ликвидаторот Драги Трпевски. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје.          (3653)     

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 58/2003 од 22.01.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 02009751?-8-09-000, го запиша во трговски-
от регистар запишувањето на ликвидатор и престанок со 
работа на ДООЕЛ на Трговското друштво за производс-
тво, промет, посредување и услуги МАЛЕШ Славчо ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Шидска� бр. 24/3-7. 
За ликвидатор се запишува Славчо Јангеловски и се 

запишува престанок со работа на друштвото. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје.          (3654)     

___________ 
 
Ликвидаторот Билјана Јакимовска од Скопје, ул. 

"Маршал Тито" бр. 41, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I-Скопје, со решение П. 
Трег. бр. 200/03, објавува дека Друштвото за произ-
водство, трговија, услуги и шпедиција ЛУНА ФЕШН 
КОМПАНИ Билјана и Ленче ДОО Скопје и со број на 
жиро-сметка 200000014730024, отворена при Стопан-
ска банка АД Скопје е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-ву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ" до лик-
видаторот со пријава во два примероци со докази,  а 
најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                   (3779) 

___________ 
 

Ликвидаторот Љупчо Ковчегарски од Скопје, ул. 
"Бојмија" бр. 4, запишан во судскиот регистар при Ос-
новниот суд Скопје I-Скопје, со решение П. Трег. бр. 
3668/02, објавува дека Друштвото Агенција за финан-
сиски и правен консалтинг КОМКОНС ДООЕЛ Сто-
панска комора на Македонија, ул. "Димитрие Чупов-
ски" бр. 13, Скопје со број на жиро-сметка 3000000-
00719388, отворена при Комерцијална банка АД-Скоп-
је  е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-ву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ" до лик-
видаторот со пријава во два примероци со докази,  а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                   (3813) 

___________ 
 

Ликвидаторот Марика Дерибабова, ул. "Гемиџиска" 
бр. 2 од Скопје, запишан во судскиот регистар при Ос-
новниот суд Скопје I-Скопје, со решение П. Трег. бр. 
2462/01, објавува дека Друштвото за производство, тр-
говија на големо и мало, угостителски и други услуги 
Колпогросо-Коста ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Ге-
миџиска" бр. 2, со жиро-сметка 40110-601-89795 отво-
рена при ЗПП Филијала-Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-ву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ" до лик-
видаторот со пријава во два примерока со докази,  а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                   (3817) 

Ликвидаторот Стојанова Светлана од Велес, ул. "Са-
моборска" бр. 4, запишан во трговскиот-судскиот ре-
гистар при Основниот суд Скопје I-Скопје, со решение 
П. Трег. бр. 5163/02 од 30.10.2002 година, објавува де-
ка Друштвото за производство на земјоделски произво-
ди, трговија и транспорт АГРО-СОКОЛ извоз-увоз 
ДОО Велес, ул. "Маршал Тито" бр. 22 и со број на жи-
ро-сметка 200000000526023 отворена при Сто-панска 
банка АД Скопје е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-ву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ" до лик-
видаторот со пријава во два примерока со докази,  а 
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                   (3820) 

___________ 
 

Ликвидаторот Јованов Звонимир од Велес, ул. "9-ти 
Ноември" бр. 36, запишан во трговскиот-судскиот ре-
гистар при Основниот суд Скопје I-Скопје, со решение 
П. Трег. бр. 3489/02 од 11.06.2002 година, објавува де-
ка Друштвото за трговија на големо и мало "ВИКИ-
КОМЕРЦ" Јованче ДООЕЛ узвоз-извоз Велес, ул. 
"Благој Ѓорев" бр. 104 и со број на жиро-сметка 2000-
00033376237 отворена при Стопанска банка АД Скоп-
је, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-ву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ" до лик-
видаторот со пријава во два примерока со докази,  а 
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                   (3821) 

___________ 
 

Ликвидаторот Глигор Ивановски од Штип, ул. "Ван-
чо Прке" бр. 48/8, запишан во судскиот регистар при 
Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 
1067/02 од 21.11.2002 година, објавува дека Друштвото 
за производство, промет и услуги Ани-Мен Китанова 
Ратка и др. јтд Кочани, ул. "Иво Лола Рибар" бр. 9, е во 
ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-ву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ" до лик-
видаторот со пријава во два примероци со докази,  а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                   (3952) 

___________ 
 

Ликвидаторот Балова Снежана-дипломиран еконо-
мист од Штип, ул. "Кочо Рацин" бр. 2, Штип, запишан 
во судскиот регистар при Основниот суд во Штип, со 
решение П. Трег. бр. 1034/02, објавува дека Друштвото 
за производство, трговија, услуги и автошкола Пајтон 
ДООЕЛ узвоз-извоз, Штип, ул. "Борис Кид-рич" бр. 10 
, со број на жиро-сметка 300080000007016 отворена 
при Комерцијална банка-Штип, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-ву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ" до лик-
видаторот со пријава во два примероци со докази,  а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                   (3953) 

___________ 
 

Врз основа на член 651, став 1 од Законот за трговски-
те друштва ликвидаторот на БЕЛИЦА ДОО од Маке-
донски Брод, ја објавува ликвидацијата на друштвото.  
Се повикуваат сите доверители на БЕЛИЦА ДОО од 
Македонски Брод, да ги пријават своите побарувања во 
рок од еден месец од денот на последната објава. 
Побарувањата се доставуваат по писмен пат на адре-
са: БЕЛИЦА ДОО во ликвидација ул. "Маршал Тито" 
бб, Македонски Брод. 
Од ликвидаторот.                                                   (3954) 
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Ликвидаторот Симјановска Тања, дипломиран еконо-
мист од Тетово, ул. "120" ламела 3, локал 2, тел: 
044/334-445, запишан во трговскиот регистар при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 
468/02 од 04.11.2002 година, објавува дека Друштвото 
за трговија и услуги КУЛТ Драгиша ДООЕЛ експорт-
импорт Тетово, ул. "Б. Тоска" бр. 47/4, со број на жиро 
сметка 41500-601-76891 во ЗПП-Тетово, е во ликвида-
ција. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-ву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ" до лик-
видаторот со пријава во два примерока со докази,  а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                   (3987) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение Л. бр. 50/2002, донесено од овој суд на 
12.12.2002 година, е завршена ликвидацијата над Прет-
пријатието за производство, промет и услуги �АДРИА-
ТИК� увоз-извоз ДОО Скопје, со седиште на ул. �Ѓор-
ѓи Скрижевски� бр. 27 и жиро-сметка 40100-601-
224938, и истото се брише од регистарот на овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.          (3549) 

___________ 
 

Ликвидаторот Драги Трпевски од Скопје, ул. �Хри-
сто Чернопеев� бр. 1а, запишан во трговскиот регистар 
на Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
Трег. бр. 3333/2002 од 31.05.2002 година, објавува дека 
Трговското друштво за производство, промет, услуги, 
консигнација и застапување ЕУРО-ИВЕКО ДООЕЛ 
увоз-извоз, со седиште на ул. �Теодосие Гологанов� бр. 
43, Скопје и со сметка број 210-0547425601-07 во Ту-
тунска банка АД Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 

побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ� Скопје, до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна 
во рок од 3 месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                               (3690) 

___________ 
 

Ликвидаторот Драги Трпевски од Скопје, ул. �Хри-
сто Чернопеев� бр. 1а, запишан во трговскиот регистар 
на Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
Трег. бр. 3591/2002 од 08.07.2002 година, објавува дека 
Друштвото за производство, трговија и услуги РАК 2 
ДОО увоз-извоз, со седиште на ул. �Даме Груев� бр. 5, 
Скопје и со сметка број 210-0554809801-73 во Тутун-
ска банка АД Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 

побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ� Скопје, до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна 
во рок од 3 месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                               (3691) 

___________ 
 

Ликвидаторот Драги Трпевски од Скопје, ул. �Хри-
сто Чернопеев� бр. 1а, запишан во трговскиот регистар 
на Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
Трег. бр. 3353/2002 од 31.05.2002 година, објавува дека 
Трговското друштво за услуги, трговија и превоз БА-
РИСПРЕВОЗ ДООЕЛ увоз-извоз, со седиште на ул. 
�Алберт Станиќ� бр. 4, Скопје и со жиро сметка број 
40100-601-140340 во Агенцијата за работа со блокира-
ни сметки, Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 

побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ� Скопје, до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна 
во рок од 3 месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                               (3692) 

Ликвидаторот Драги Трпевски од Скопје, ул. �Хри-
сто Чернопеев� бр. 1а, запишан во трговскиот регистар 
на Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
Трег. бр. 5981/2002 од 18.12.2002 година, објавува дека 
Друштвото за производство и сервисирање на разладна 
и вентилациска опрема ФРИГОПАРТНЕР ДОО, со се-
диште на ул. �Трпе Петровски� бр. 4, Скопје и со сме-
тка број 300000001427488 во Комерцијална банка АД 
Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 

побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ� Скопје, до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна 
во рок од 3 месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                               (3693) 

___________ 
 

Ликвидаторот Драги Трпевски од Скопје, ул. �Хри-
сто Чернопеев� бр. 1а, запишан во трговскиот регистар 
на Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
Трег. бр. 46/2003 од 17.01.2003 година, објавува дека 
Друштвото за производство, трговија и услуги КОМО 
ДООЕЛ, со седиште на ул. �11 Октомври� бр. 23б, 
Скопје и со сметка број 300000000103147 во Комерци-
јална банка АД Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 

побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ� Скопје, до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна 
во рок од 3 месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                               (3694) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I Л. бр. 113/2002 од 17.04.2002 го-
дина, е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатието за инженеринг, консалтинг и услу-
ги �ИНФОЛАБ� ДОО - Скопје, ул. �Илинден� бр. 1/1, 
со жиро-сметка 40100-601-161534. 
За ликвидатор се определува лицето Драги Трпевски 

од Скопје, со стан на ул. �Христо Чернопеев� бр. 1-а. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот, со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на послед-
ната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.          (3695) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение II Л. бр. 197/2002 донесено од овој суд на 
10.02.2003 година, е завршена ликвидацијата над ДОО 
�СИГНУМ� за производство, промет и услуги експорт-
импорт Скопје, со седиште на ул. бул. �Партизански 
одреди� бр. 72 а/16 и жиро сметка 40100-603-26406, и 
истото се брише од регистарот на овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.          (3698) 

___________ 
 

Ликвидаторот Виолета Ангелова Геровска од Скоп-
је, ул. �Џумајска� бр. 40, запишана во судскиот реги-
стар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
П. Трег. бр. 5162/2002 од 28.10.2002 година, објавува 
дека Друштвото за транспорт, шпедиција, трговија и 
услуги МСМ КОМЕРЦ Чедомир ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, бул. �Јане Сандански� бр. 59/1-18, со број на 
жиро сметка 300000000522672, отворена при Комерци-
јална банка АД Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од послед-
ната објава. 
Од ликвидаторот.            (3703) 
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Ликвидаторот Павел Томашевски од Скопје, бул. 
�Стив Наумов� бр. 7/16, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
Трег. бр. 5149/2002, објавува дека Друштвото за трго-
вија, производство и инженеринг Баумаркет - Практи-
кер ДОО Скопје, со број на жиро сметка 40120-601-
491856, отворена при ЗПП Филијала - Скопје, е во ли-
квидација. 

 Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ� до ликвидаторот, со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                        (3723) 

___________ 
 

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 241/02 
од 07.02.2003 година, отвори ликвидациона постапка 
над Приватната здравствена организација Аптека Дес-
пина п.о. Пробиштип, и истата поради немање на имот 
се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар при Основниот суд во 
Штип. 
Од Основниот суд во Штип.           (3772) 

_______________________________________________ 
 

Н О Т А Р С К И   О Г Л А С И 
 
Се продава земјоделско земјиште-нива во површи-

на од 1129 м2, класа 5, која лежи на КП број 150/2, план 
3, скица 2, во КО Марино, во место викано "Јака", 
сопственост на Трпана Костова, со живеалиште на ул. 
"Шидска" бр. 20/3-4, Скопје, од Поседовен лист бр. 
1089, за купопродажна цена од 635.000,00 денари. 
Се повикуваат соседите чии земјишта граничат со 

земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на Ре-
публика Македонија", писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Билјана Пецовска, бул. "Кузман Јосифов-
ски-Питу" бб, локал 1 и 2 мезанин во Општина Кисела 
Вода, Скопје, телефон: 400-949, 400-950, 400-951. (3262) 

___________ 
 
Се врши продажба на земјоделско земјиште во 

Скопје, построено на КО Орланци, на КП 362, на м.в. 
"Кали бунар", неплодно во површина од 250 м2 и нива 
6 класа, во површина од 7969 м2 за цена од 30,00 дена-
ри за м2, на која е сопственик Мекиќ Рифат. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-

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

до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. "Палми-
ро Тољати" бр. 173.            (3356) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: 1/4 идеален 

дел од КП 291/1, план 2, скица 5, викано место "Пржи-
на", култура нива, класа 5, со површина од 1137 м2, за-
пишана во поседовен лист бр. 3085 за КО Волково, 
сопственост на Попеска Виолета и Баљак Соња, за 
вкупна цена од 234.980,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Златко Николовски, бул. "Партизански 
Одреди" бр. 68(барака 6), Карпош, Скопје.          (3432) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: КО Кава-

дарци 1(вон), КП. бр. 6690, дел 4, план 013, скица 013, 
место викано "Паркот", култура-нива, класа 5, со вкуп-
на површина од 510 м2, сопственост на Гоце Дамјанов-
ски од Кавадарци, евидентирано на Имотен лист бр. 
3404 издаден од Државен завод за геодетски работи 
Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 
60.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-

ствениците и соседи чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, 
Кавадарци.             (3392) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 
898-5-9 ов. градина од 4 класа на м.в. "Ограде" во повр-
шина од 470 м2 запишана во ПЛ бр. 113 за КО Неготи-
но, сопственост на Јашари Риза Накил, Јашари Риза 
Агим и Јашари Риза Ќерим сите од с. Неготино, за ку-
попродажна цена од 110.000,00 денари. 
Се повикуваат сите лица кои имаат право на пр-

венствено купување (заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во 
спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, кеј "Брат-
ство" бр. 5-А.             (3393) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 

1232/4-8-17 нива од 2 класа на м.в. "Парче" во површи-
на од 574 м2 и цела КП бр. 1232/5-8-17 нива од 2 класа 
на м.в. "Парче" во површина од 676 м2 запишани во ПЛ 
бр. 912 за КО Неготино, сопственост на Хајредини Су-
лејман Хајредин од с. Неготино за купопродажна цена 
од 45.000,00 денари. 
Се повикуваат сите лица кои имаат право на пр-

венствено купување (заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во 
спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, кеј. "Брат-
ство" бр. 5-А.             (3394) 

___________ 
  
Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 

општина Неготино-вон, парцела број 3260 во место ви-
кано "Дубровско"интензивно лозје со површина од 
2902 м2 во Катастарска општина Неготино-вон, соп-
ственост на Астарџиев Пане од Неготино, ул. "Маршал 
Тито" број 268. Цена на продажба 88.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-

ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", пи-
смено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Ти-
то" број 138.                                                               (3684) 
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Се продава недвижност: КП 2897, на место викано 
"Црвеник", нива, класа 3, во површина од 1998 м2 и КП 
2897, на место викано "Црвеник", нива, класа 3, во по-
вршина од 1998 м2 или вкупна површина од 3996 м2 кој 
имот е подробно опишан во поседовен лист 482 за КО 
Велушина, сопственост на Лутви Абдуловски од с. 
Острец, Битола, за вкупна купопродажна цена од 
81.000,00 денари. 
Се повикуваат лицата кои полагаат право на пр-

венство на купување и тоа сосопствениците, заеднич-
ките сопственици и соседите чие земјиште граничи со 
недвижниот имот предмет на продажбата во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето 
на понудата, во спротивно го губат правото на првенс-
тво на купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Виолета Ангеловска, ул."Јосиф Јосифов-
ски" бб, Битола.             (3685) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште нива во м.в. "Дол-

на корабица" лоцирана на КП бр. 43/1 за КО Лескоец 
со севкупна површина од 8529 м2, сопственост на Буџа-
коски Васил од Охрид, с. Лескоец, за продажна цена од 
80,00 денари по м2. 
Се повикуваат сосопствениците и сите соседи чие 

земјиште граничи со земјиштето што се продава пис-
мено да се изјаснат дали се заинтересирани за прифаќа-
ње на понудата во рок од 30 дена од објавувањето на 
понудата-огласот во"Службен весник на РМ". Во спро-
тивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Момана Иваноска од Охрид, ул."Македон-
ски просветители" бр. 8 (мезанин).           (3755) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 

општина Неготино-вон, парцела број 2249/4 во место 
викано "Црвеника"интензивно лозје со површина од 
5895 м2 во Катастарска општина Неготино-вон, соп-
ственост на Донева Вера од Скопје, ул."Рилски кон-
грес" број 42. Цена на продажба 166.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-

ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-

ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал 
Тито" бр. 138.                                                            (3756) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: илозје на 

КП бр. 1855/1 в.м. "Белите камења"кл. 4, со површина 
од 2155 м2 и пасиште на КП бр. 1855/3 в.м. "Белите ка-
мења" кл. 5, со површина од 530 м2, кој имот е заведен 
на Имотен лист број 1088 КО Ваташа за цена од 30.000 
денари, сопственост на Тодор Ралевски од Кавадарци. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско зем-

јиште право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои гра-
ничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на 
ул."7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно ќе се смета 
дека не се заинтересирани за купување.           (3757)                                                                 

Нива на КП бр. 713/2 во м.в. "Градски пат", класа 4 
во површина од 890 м

___________ 
 
Се продава недвижност по пат на усно јавно нада-

вање и тоа: КП бр. 789 со пл.ск. 13/40 м.в. "Град" под 
објект со П= 90 м2 и под двор со П=385 м2 и сите заве-
дени во поседовен лист бр. 3101 за КО Кичево издаде-

ни од ГРУ-Одделение за премер и катастар Кичево, 
сопственост на должникот Василески Ќире ул."Драге 
Богески" бр. 16, Кичево, по пат на усно јавно наддава-
ње со почетна најниска цена од 7.762.400,00 дена-
ри(согласно извештајот за извршена проценка бр. 1-
6/62 од 27.01.2003 година од Стопанска банка АД 
Скопје), кое ќе се одржи во просториите на нотарската 
канцеларија на нотарот Иса Ајдини, ул."Кузман Јоси-
фовски Питу" бб на ден 10.03.2003 со почеток во 15,00 
часот. Заинтересираните лица за купување за заложе-
ната недвижност ќе можат да учествуваат на усно јавно 
наддавање доколку најдоцна до денот на усното јавно 
наддавање положат 10% од утврдената најниска почет-
на цена на недвижноста. 
Заложената недвижност може да се разгледа од 

страна на заинтересираните лица секој работен ден од 
14,00 до 16,00 часот со одобрение на нотарот Иса Ајди-
ни. 
Наддавањето се заклучува по истекот на три мину-

ти непосредно по ставањето на најповолната понуда. 
Купувачот е должен да ја положи вкупната купопро-
дажна цена најдоцна во рок од 8 дена од денот на про-
дажбата, во спротивно го губат правото на враќање на 
гаранцијата. Данокот на промет на предметната недви-
жност го плаќа купувачот.            (3758) 

___________ 
 
Се продава недвижност по пат на усно јавно нада-

вање и тоа: КП бр. 835/1 со пл.ск. 12/33 м.в. "Град" под 
објект со П=95 м2 и под двор со П=500 м2, сите заведе-
ни во поседовен лист бр. 284 за КО Кичево, издадени 
од ГРУ-Одделение за премер и катастар Кичево, соп-
ственост на должникот Цветаноски Александар и Цве-
таноска Добрица, ул."Јанко Михајлоски" бр. 138, Киче-
во, по пат на усно јавно наддавање со почетна најниска 
цена од 2.294.000,00 денари (согласно извештајот за из-
вршена проценка бр. 1-5/54 од 24.01.2003 година од 
Стопанска банка АД. Скопје), кое ќе се одржи во про-
сториите на нотарската канцеларија на нотарот Иса Ај-
дини, ул."Кузман Јосифоски Питу"бб на ден 11.03.2003 
година со почеток во 15,00 часот. Заинтересираните 
лица за купување на заложената недвижност ќе можат 
да учествуваат на усно јавно наддавање доколку нај-
доцна до денот на усното јавно наддавање положат 
10% од утврдената најниска почетна цена на недвиж-
носта. 
Заложената недвижност може да се разгледа од 

страна на заинтересираните лица секој работен ден од 
14,00 до 16,00 часот со одобрение на нотарот Иса Ајди-
ни. 
Наддавањето се заклучува по истекот на три мину-

ти непосредно по ставањето на најповолната понуда. 
Купувачот е должен да ја положи вкупната купопро-
дажна цена најдоцна во рок од 8 дена од денот на про-
дажбата, во спротивно го губат правото на враќање на 
гаранцијата. Данокот на промет на предметната нед-
вижност го плаќа купувачот.           (3759) 

____________ 
 
Се продава 1/4 од земјоделско земјиште ливада кла-

са 4 на КП бр. 1128 во м.в."Ќош" класа 4 во површина 
од 13.974 м,2 заведено во поседовен лист број 193 за 
КО Крушеани, како и : 
Нива на КП бр. 14/4 во м.в. "Герамидница", класа 4 

во површина од 1600 м2; 
Нива на КП бр. 347 во м.в. "Чешлигански пат", кла-

са 4 во површина од 1555 м2; 
2; 

Градина на КП бр. 830/2 во м.в. "Чешлигански пат", 
класа 3 во површина од 2001 м2; 
Нива на КП бр. 1197/2 во м.в. "Среден пат", класа 6 

во површина од 1155 м2; 
Нива на КП бр. 1400/2 во м.в. "Подмртвица", класа 

5 во површина од 1638 м2; 
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Нива на КП бр.1838/1 во м.в. "Калугерица", класа 4 
во површина од 1705 м2; 
Пасиште на КП бр. 1902/1 во м.в. "Подмртвица", 

класа 1 во површина од 142 м2; 
Ливада на КП бр. 2517/1 во м.в. "Горни ливади", 

класа 4 во површина од 1128 м2; 
Нива на КП бр. 2760/1 во м.в. "Врпчов пат", класа 4 

во површина од 1000 м2, 
 заведени во поседовен лист број 431 за КО Круше-

ани, сопственост на Ѓорѓиоска Ленка од Прилеп, 
ул."Ладо Лапецот"бр.188, за цена од 90.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-

ствениците и соседите кои граничат со погоренаведе-
ните парцели, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во"Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата. Во спротивно го губат правото на првенстве-
но купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул."Сотка Ѓор-
ѓиоски" бб.                                                                 (3760) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште-овошна градина, 

во Скопје, на КО Идризово, построена на КП број 
187/6, план 2, скица 4, место викано "Оризиште", класа 
втора, во вкупна површина од 1072 м2, сопственост на 
Тричков Миле, ул."Коста Новаковиќ"бр. 42/2-17, Скоп-
је, евидентирано во поседовен лист број 529 за вкупна 
купопродажна цена од 100.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-

ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно го губат  правото на првенство на купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Весна Стојчева, ул."Иван Козаров" бр. 14, 
Општина Кисела Вода, Скопје.                               (3812) 

___________ 

Нотар Ленка Панчевска, со службено седиште во 
Општина Чаир, ги известува сопствениците на гранич-
ните парцели со парцелата КП бр. 1577/6 нива, втора 
класа во место викано"Долно Поле", со површина од 
вкупно 508 м2 КО Радишани дека сопственикот на на-
ведената парцела Гешев Владимир, со живеалиште во 
Радишани, Скопје, ја продава наведената парцела по 
цена од вкупно 150.000 денари. Доколку наведените 
лица сакаат да го користат предимственото право за 
купување предвидено во Законот за земјоделско земји-
ште, потребно е во рок од 30 дена од објавување на 
овој оглас, да ја депонираат купопродажната цена во 
нотарски депозит. Во спротивно, продавачот ќе ја про-
даде на друг купувач.                                   (3810)         

Се продава земјоделско земјиште-нива, на КП бр. 
328, класа 5, површина од 6681 м

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште, сопственост на 

Калајџиев Јордан, лозје во КО Усје, заведена во посе-
довен лист бр. 214 на КП 502 план 3, скица 5, во "По-
биен Камеб", кл. 3, во површина 4785 м2 и КП 616 
план 3, скица 5 во "Побиен Камеб", Кл. 6,  во површина 
4316 м2, сопственост на продавачот, за цена од 300 де-
нари по м2. Се повикуваат заедничките сопственици, 
сосопствениците и непосредните соседи, како и лица 
со првенствено право на купување, изјавите за прифа-
ќање на понудата да ги достават до нотарот Хакија Чо-
ловиќ,ул."НиџеПланина"бр.16,нас.Драчево,Скопје, во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, во 
спротивно го губат правото на првенство.             (3816) 

___________ 
 
Се продава 1/3 од нива на КП број 1556 во место 

викано "Г. Садово", нива класа 3, КО Селце по Пл. бр. 
518, во вкупна површина од 7013 м2 сопственост на Га-
леска Зора од Скопје, по цена од 40.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците, како и сопствениците кои граничат со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од објавува-
ње на оваа понуда во "Службен весник на РМ", да се 
изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го гу-
бат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да ги достават 

до нотарот Стојаноска Елизабета, ул."Јоска Јордано-
ски" бр. 2, Прилеп.                                                    (3983) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 

општина Долни Дисан, парцела број 1734 во место ви-
кано "Орашец" Пасиште со површина од 5199 м2 во Ка-
тастарска општина Долни Дисан, сопственост на Тане-
ва Виолета од с. Соколараци, Кочани, цена на продаж-
ба 20.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-

ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", пи-
смено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Ти-
то" бр. 138.                                                                 (3984) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште-катастарска култу-

ра интензивно лозје, втора бонитетна класа со површина 
од 4359 м2 на КП број 643, план 006, скица 043, викано 
место "Стевковица", запишана во Имотен лист број 604 
за КО Градско, сопственост на по 1/2 идеален дел на 
Чингарова-Фотева Соња од Скопје, ул. "Видое Смилев-
ски-Бато", бр. 11/2-11 и Чингарова-Матевска Елизабета 
од Скопје, бул."Јане Сандански" бр. 36/4-9 и тоа: 
Наведениот имот се продава за вкупна купопродаж-

на цена од 2.000 ЕУР во денарска противвредност. 
Согласно чл. 14 од Законот за земјоделско земјиште 

право на првенство на купување имаат заедничките 
сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат 
со земјиштето што се продава, и се повикуваат истите, 
доколку се заинтересирани, да достават писмени пону-
ди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до но-
тарот Елена Мартинова од Велес, со седиште на ул. 
"Маршал Тито" бб. Во спротивно го губат правото на 
првенствено купување.            (3985) 

___________ 
 

2, место викано "Ада-
та", заведена во ПЛ бр. 470 за КО Миравци, по цена од 
20.000,00 денари, сопственост на Цуклевски Костадин 
од Гевгелија. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-

ште, се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие што земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ", писмено да се изјаснат за понудата, во спротивно 
го губат правото на првенствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ѓорѓи Николов, ул. "Димитар Влахов"бр. 3, 
Гевгелија.                                                                   (3986) 

___________ 
 

   Се продава земјоделско земјиште и тоа: култура нива 
во вкупна површина од 3686 и тоа 345 м2, дел од КП 
бр. 699, место викано"Ушици", класа 4 за КО Раштани, 
сопственост на Ванчо Илиевски од Битола, ул. "М. 
Ацев". Наведената недвижност се продава за цена од 
34.500,00 денари. 
   Се повикуваат соседите чии имоти се граничат со 
наведената недвижност во рок од 30 дена од денот 
на објавување на огласот во "Службен весник на Р. 
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Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќање на 
истата, во спротивно го губат правото на предимс-
твено купување. 
   Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Билјана Дамјановска-Јанчевска,ул."Иван Ми-
лутиновиќ" бб, локал 9, Битола.                              (4083)            
_______________________________________________ 
 

М А Л И   О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважни следните документи: 
Пасош бр. 718034/93 издаден од СВР-Скопје на име 

Арсовски Томислав, ул."Е. Спространов" бр. 6, Скопје.
                                                                      (3536) 
Пасош бр. 1600713/01 издаден од СВР-Скопје на 

име Фидановски Драган, ул. "Козле 18" бр. 7, Скопје.
                                                                      (3537) 
Пасош бр. 1502779/01 издаден од СВР-Куманово на 

име Решат Шерифи, с. Оризаре, Куманово.            (3540) 
Пасош бр. 0446791 издаден од СВР-Скопје на име 

Ѓошиќ  Томислав, ул. "Ф. Клуз" бр. 4/7, Скопје.   (3542) 
Огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 

5/03  за пасош бр. 1193148 на име Мурсели Фарук, с. 
Љуботен, Скопје, се сторнира.                         (3543) 
Пасош бр. 1564669/01 издаден од СВР-Куманово на 

име Илиевска Лидија, ул. "Сутјеска" бр. 1, Куманово.
                                                                      (3546) 
Пасош бр. 1782378 издаден од СВР-Скопје на име 

Гола Вили, ул. "Гвадалахара" бр. 34, Скопје.        (3547) 
Пасош бр. 1763956/02 издаден од СВР-Скопје на 

име Александар Јовков, ул. "Вардарска" бр. 69, с. Тру-
барево, Скопје.                                                 (3554) 
Пасош бр. 599753/95 издаден од СВР-Скопје на име 

Стефоска Ерика, ул. "М. Тито" бр. 40/3-2/4, Скопје.                                                                       Пасош бр. 1262122/99 издаден од СВР-Скопје на 
име Реџепи Назим, с. Д. Свиларе, Скопје.             (3990)          (3555) 

Пасош бр. 1414096/00 издаден од СВР-Скопје на 
име Расим Исмаили, ул. "Чегевара" бр. 3, Скопје.(3556) 
Пасош бр. 1686122/02 издаден од СВР-Куманово на 

име Дејан Ѓорѓевиќ, ул. "Т. Думба" бр. 120, Куманово.
                                                                      (3558) 
Пасош бр. 0106118 на име Таировски Садула, с. Ла-

жец, Битола.                                                       (3562) 
Пасош бр. 1626593 на име Биос Дургут, ул. "М. 

Нестороски" бр. 44, Охрид.                         (3608) 
Пасош бр. 215564/94 издаден од СВР-Скопје на име 

Ховсеп Саркисјан, ул. "С. Ковачевиќ" бр. 192, Скопје.
                                                                      (3619) 
Во огласот објавен во "Службен весник на РМ" 

бр.8/03 за пасош бр. 0798974 на име Стаменковски 
Стојанче, ул. "М. Тито" бр. 151/33, Крива Паланка, 
наместо "Стојанче" треба да стои "Мијалче".        (2552) 
Пасош бр. 1808054/03 издаден од СВР-Скопје на 

име Демиќ Алма, ул. "П. Илиќ" бр. 1/1-9, Скопје.(3660) 
Пасош бр. 598174/95 издаден од СВР-Скопје на име 

Игњатовски Димитрије, ул. "И. Агоски" бр. 4, Скопје.
                                                                      (3661) 
Пасош бр. 1585123/01 издаден од СВР-Скопје на 

име Едис Рамадан, ул. "Слан Дол" бр. 25, Скопје.(3701) 
Пасош бр. 1708441/02 издаден од СВР-Скопје на 

име Сфетко Цвета, Албанија.                   (3702) 
Пасош бр. 1076642 на име Ибраимоски Назми, При-

леп.                                                                (3730) 
Пасош бр. 0313502 на име Переска Марија, ул. "Д. 

Наредникот" бр. 1, Прилеп.                         (3731) 
Пасош бр. 1694991 на име Рамис Амберов, Радо-

виш.                                                                      (3732) 
Пасош бр. 0417323 на име Александар Иванов, 

Радовиш.                                                        (3733) 
Пасош бр. 0777066 на име Аврам Крстев, с. Шту-

рово, Радовиш.                                                 (3734) 
Пасош бр. 4672691 на име Арслани Лумни, Струга.

                                                                      (3736) 
Пасош бр. 1338653 на име Ибраими Шакир, Струга.

                                                                      (3737) 
Пасош бр. 1676350 на име Ајдароска Фатмире, 

Охрид.                                                                      (3738) 

Пасош бр. 1705470 на име Идризи Садит, Тетово.                                
         (3739) 

Пасош бр. 1809320 издаден од СВР-Скопје на име 
Рајчевски Никола, ул. "Шарпланина" бр.7, нас. "Даме 
Груев", Скопје.                                                 (3740) 
Пасош бр. 513641/94 издаден од СВР-Тетово на име 

Јакупи Исмаиљ, с. Бозовце, Тетово.          (3746) 
Пасош бр. 1477855/00 издаден од СВР-Куманово на 

име Зејадин  Биљали, ул. "Др. М. Стојановиќ" бр. 18, 
Куманово.                                                 (3751) 
Пасош бр. 1195174 издаден од СВР-Скопје на име 

Роман Мирчески, Скопје.                                  (3754) 
Пасош бр. 1311378/99 издаден од СВР-Гостивар на 

име Исеини Фаредин, с. Чегране, Гостивар.           (3769) 
Пасош бр. 1701370 на име Раде Иванов, ул. "С. Сто-

именовски" бр. 147, Кочани.                         (3802) 
Пасош бр. 1786545 на име Најденов Лазар, с. Мур-

тино бр. 246, Струмица.                                  (3803) 
Пасош бр. 0496470 на име Костадинов Костадин, 

ул. "С. М. Данко" бр. 61, Гевгелија.                   (3804) 
Пасош бр. 1626822 на име Уска Агнан, с. Радолиш-

та, Струга.                                                       (3910) 
Пасош бр. 1308112 на име Положани Дритан, с. 

Ливада, Струга.                                                       (3913) 
Пасош бр. 1131386/98 издаден од СВР-Тетово на 

име Емине Малику, с. Пирок, Тетово.          (3958) 
Пасош бр. 0155868 издаден од СВР-Скопје на име 

Ибрахими Зија, с. Бојане, Скопје.                   (3959) 
Пасош бр. 1019430 на име Атанасов Живко, с. Ко-

лешино бр. 97, Струмица.                                  (3960) 
Пасош бр. 385713/94 издаден од СВР-Скопје на име 

Неџмедин Алиу, с. Вртекица, Скопје.                 (3962) 

Пасош бр. 554984/95 издаден од СВР-Скопје на име 
Гаштаровски Тони, ул. "Хо Ши Мин" бр. 270-а, Скопје.
                                                                      (3992) 
Пасош бр. 819473/96 издаден од СВР-Скопје на име 

Имер Сефери, ул. "Ордан Чопела" бр. 40, Скопје.(3995) 
Пасош бр. 1412134/00 на име Ејупоски Адем, с. Ла-

буниште, Струга.                                                 (3996) 
Пасош бр. 1513430 издаден од СВР-Скопје на име 

Фати Исмаили, ул. "Џон Кенеди" бр. 9-б/1-16, Скопје.
                                                                      (4001) 
Пасош бр. 352838/93 издаден од СВР-Скопје на име 

Јуриќ Даница, Скопје.                                  (4009) 
Пасош бр. 1659107 на име Шеј Бесник, Струга. 
                                                                      (4063) 
Пасош бр. 1074180 издаден од СВР-Велес на име 

Дритан Сулеманов, с.Бузалково, Велес.          (4067) 
Пасош бр. 138144 на име Бајрамоски Бајрам, ул. "В. 

Змејкоски" бр. 32, Кичево.                                  (4068) 
Пасош бр. 1634329 на име Ферати Јетмир, с. Чајле, 

Гостивар.                                                       (4074) 
Чекови од тековна сметка бр. 15717-61 со бр. 107-

335 и бр. 107336 издадени од Македонска банка АД 
Скопје на име Васко Стојковски, Скопје.           (3539) 
Чекови од тековна сметка бр. 58060-48 со бр. 660-

782, 660783 и бр. 660784 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Миновски Љубе, Скопје.(3551) 
Чек од тековна сметка бр. 10952-64 со бр. 001800-

0355906 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Ристеска Љиљана, Скопје.                   (3744) 
Чекови од тековна сметка бр. 91526 од бр. 715814 

до бр. 715826 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Зафировска Фросина,Скопје.          (3776) 
Чекови од тековна сметка бр. 745936 од бр. 826823 

до бр. 826832 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Димчевски Киро, Скопје.             (3833) 
Чекови од тековна сметка бр. 12131-99 со бр. 105-

0589 до бр. 1050603 издадени од Македонска банка АД 
Скопје на име Драгица Танеска, Скопје.             (3964) 
Чекови од тековна сметка бр. 9434296 од бр. 116-

8408 до бр. 1168412 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Фидановска Славица, Скопје.  (3991) 
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Работна книшка на име Жарко Јанчевски, Скопје.
                                                                      (3533) 
Работна книшка на име Нермин Мустафа, Скопје.

                                                                      (3534) 
Работна книшка на име Ѓорѓиевска Татјана, Скопје.

                                                                      (3535) 
Работна книшка на име Зеќироски Ќанија, Струга.

                                                                      (3541) 
Работна книшка на име Мигена Главче, Скопје. 
                                                                      (3548) 
Работна книшка на име Ранко Петровиќ, Скопје.                                                                       Работна книшка на име Благоја Атанасовски, Ско-

пје.                                                                      (3794)          (3559) 
Работна книшка на име Бошковиќ Радица, Скопје.

                                                                      (3564) 
Работна книшка на име Ќелешов Ристо, ул. "Т. Дас-

кало" бр. 95-А, Битола.                                  (3565) 
Работна книшка на име Давчевски Никола, Скопје.

                                                                      (3566) 
Работна книшка на име Ѓорѓи Дурловски, с. Поро-

дин, Битола.                                                       (3583) 
Работна книшка на име Ибушоски Бујар, с. Октиси, 

Струга.                                                                 (3588) 
Работна книшка на име Адилоска Едита, с. Лабу-

ништа, Струга.                                                 (3591) 
Работна книшка на име Јасна Мојсовска, Струга.                                                                       Работна книшка на име Ангеловски Свето, ул. "Б. 

Радичевиќ" бр. 15, Куманово.                   (3875)          (3594) 
Работна книшка на име Емини Илаз Сулејман, с. 

Нераште, Тетово.                                                 (3605) 
Работна книшка на име Горан  Велковски, Скопје.

                                                                      (3662) 
Работна книшка на име Алексовска Јанинка, Ско-

пје.                                                                      (3663) 
Работна книшка на име Зоран Здравевски, Скопје.

                                                                      (3667) 
Работна книшка на име Кираца Трајковска, Скопје.

                                                                      (3670) 
Работна книшка на име Ангела Бошњаковска, Ско-

пје.                                                                      (3688) 
Работна книшка на име Мирјана Крстевска, Скопје.

                                                                      (3689) 
Работна книшка на име Талевски Николче, ул. 

"Иван Цанкар" бр. 20-А, Битола.                   (3704) 
Работна книшка на име Крстевски Младен, с. Но-

ваци, Битола.                                                 (3705) 
Работна книшка на име Љубе Секуловски, с. Рас-

тојца, Ккрушево.                                                 (3706) 
Работна книшка на име Рушити Јалдза, ул. "Сре-

дорек" бр. 100, Куманово.                                  (3709) 
Работна книшка на име Јованчо Андоновски, Бе-

рово.                                                                      (3712) 
Работна книшка на име Бранка Масларска, Берово.

                                                                      (3713) 
Работна книшка на име Саздов Јане, ул. "Ј. Стоја-

нов" бр. 36, Пробиштип.                                  (3714) 
Работна книшка на име Узунов Ангел, Гевгелија.                                                                      

Воена книшка на име Ристовски Костадинчо, ул. 
"О. Николова" бр. 112, Кавадарци.                   (3880) 

         (3715) 
Работна книшка на име Мемедоски Елвис, ул. "Бе-

ровска" бр. 46, Прилеп.                                  (3721) 
Работна книшка на име Стојаноска Снежана, ул. 

"Драган Талески" бр. 1, Прилеп.                   (3724) 
Работна книшка на име Алили Ервин, с. Жировни-

ца, Гостивар.                                                       (3725) 
Работна книшка на име Бошески Борис, Прилеп.                                                                       Свидетелство за 1 година издадено од ГМУЦ "Чеде 

Филиповски Даме"-Скопје на име Цековски Дејан, 
Скопје.                                                                 (3561) 

         (3726) 
Работна книшка на име Марјанчо Стевков, Скопје.

                                                                      (3727) 
Работна книшка на име Цветковски Коки, Скопје.

                                                                      (3729) 
Работна книшка на име Веселинка Миленковска, 

Виница.                                                                 (3750) 
Работна книшка на име Младеновска Јулијана, Ско-

пје.                                                                      (3767) 
Работна книшка на име Никола  Димоски, Скопје.

                                                                      (3773) 
Работна книшка на име Душко Витанов, Скопје. 
                                                                      (3774) 

Работна книшка на име Игор Грмашкоски, ул. "Д. 
Груев" К2/4, Охрид.                                        (3782) 
Работна книшка на име Минова Габриела, Кочани.

                                                                      (3783) 
Работна книшка на име Миле Василев, с. Кучичино, 

Кочани.                                                                 (3784) 
Работна книшка на име Мојсиева Тасевска Анета, 

ул. "С. Фронт" бр. 18/4, Штип.                                 (3787) 
Работна книшка на име Риска Брзанова, с. Стоја-

ково, Гевгелија.                                                 (3789) 

Работна книшка на име Нестороски Драго, с. Фа-
лиште, Тетово.                                                 (3795) 
Работна книшка на име Ненад Радоњанин, Скопје.

                                                                      (3809) 
Работна книшка на име Василевски Сашо, ул. "В. 

Брклевски" бр. 26, Г. Оризари, Битола.               (3850) 
Работна книшка на име Аца Јашаровска, с. Патиш-

ка Река, Скопје.                                                 (3853) 
Работна книшка на име Демири Меџаит, ул. "Бист-

рица" бр. 112, Охрид.                                  (3854) 
Работна книшка на име Абазоски Сафет, с. Лабу-

ниште, Струга.                                                 (3863) 

Работна книшка на име Усеинов Сунај, ул. "Ј. Х. К. 
Џинот" бр. 102, Велес.                                  (3888) 
Работна книшка на име Христијан Гогиќ, ул. 

"Страшко Арсов" бр. 10, Куманово.          (3892) 
Работна книшка на име Цветан Смилески, ул. "То-

ме Никуле" бр. 59, Крушево.                         (3896) 
Работна книшка на име Митровска Снежана, Ско-

пје.                                                                      (3905) 
Работна книшка на име Трајковска Мирјана, Ско-

пје.                                                                      (3927) 
Работна книшка на име Демировска Мирвете, ул. 

"Ј. Ј. Змај" бр. 3, Куманово.                         (3999) 
Работна книшка на име Арсова Габриела, Проби-

штип.                                                                 (4004) 
Работна книшка на име Мирческа Снежана, ул. "Н. 

Тесла" бр. 23, Прилеп.                                  (4014) 
Работна книшка на име Зора Ѓорѓевска, с. Непрош-

тено, Тетово.                                                 (4016) 
Работна книшка на име Насер Ракипи, с. Урвич, Те-

тово.                                                                      (4017) 
Работна книшка на име Сејед Мохаммад Реза Ах-

мади Кхалаји, Скопје.                                  (4027) 
Воена книшка на име Трајков Горан, Скопје.  (3664) 
Воена книшка бр. 014865 на име Тенев Панче, с. 

Соколарци, Кочани.                                        (3785) 
Воена книшка на име Андоноски Љупчо, ул. "Же-

лезничка" бр. 31, Охрид.                                  (3792) 

Воена книшка на име Боро Катановски, Велес. 
                                                                      (3885) 
Воена книшка на име Весели Севди, с. Поум, Ст-

руга.                                                                      (3893) 
Свидетелство за 7 одделение издадено од ОУ "25 

Мај" с. Синѓелиќ-Скопје на име Аги Метуши, Скопје.
                                                                      (3552) 

Свидетелство на име Додевска Јана, с. Нерав,  Кри-
ва Паланка.                                                       (3567) 
Свидетелство на име Јашари Абдулах, с. Ропалце, 

Куманово.                                                       (3569) 
Свидетелство од 8 одделение на име Киро Мицков, 

Берово.                                                                 (3570) 
Свидетелство на име Иле Веселинов, ул. "Скопска" 

бр. 32, Св. Николе.                                        (3572) 
Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "Ј. 

Смугрески" на име Сидороски Ице, с. Воѓани, Прилеп.
                                                                      (3578) 
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Свидетелство на име Ѓорѓи Дурловски, с. Породин, 
Битола.                                                                 (3580) 
Свидетелство на име Клековска Оливера, с. Бист-

рица, Битола.                                                 (3585) 
Свидетелство од 8 одделение на име Лаирије Дау-

ти, с. Џепчиште, Тетово.                                  (3602) 
Свидетелство на име Зенеловска Ениса, Ресен.(3611) 
Свидетелство за степен на стручна подготовка-

четврти степен издадено од УСО "Ј. Б. Тито"-Скопје на 
име Фотевска Жанета, Скопје.                   (3643) 
Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и диплома 

издадени од ДЦГУ "Здравко Цветковски"-Скопје на 
име Кирче Михаилов, с. Вељуса, Струмица.         (3699) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Бра-

ќа Рамиз Хамид"-Скопје на име Сејди Орхан, Скопје.
                                                                      (3700) 
Свидетелство од 8 одделение на име Даути Мус-

тафа, с. Липково, Куманово.                         (3707) 
Свидетелство од 8 одделение на име Рамадани Дри-

та, Куманово.                                                 (3708) 
Свидетелство на име Божиновски Игор, Куманово.

                                                                      (3710) 
Свидетелство од 4 одделение на име Деароски Ад-

мир, с. Дебреште, Прилеп.                                  (3719) 
Свидетелство од 8 одделение на име Пројчески 

Цане, Прилеп.                                                       (3720) 
Свидетелство за 4 одделение издадено од ОУ "Бра-

ќа Рамиз Хамид" на име Ќамиле Рустем, Скопје. (3728) 
Свидетелство од 4 година на име Грозданоска Зла-

таноска Ана, Прилеп.                                  (3752) 
Свидетелства за 5,6,7 и 8 одделение издадени од 

ЦОУ "Драга Стојановска"-с. Ракотинци - Скопје на име 
Стојановска Славица, Скопје.                    (3781) 
Свидетелство на име Мастева Јулијана, Кочани.                 

Индекс бр. 5713 издаден од Архитектонски факул-
тет-Скопје на име Тагасовски Михаил, Скопје.    (3632) 

                                                      Индекс бр. 4581 издаден од Архитектонски факул-
тет - Скопје на име Мишевска Лидија, Скопје.     (3658)          (3786) 

Свидетелство од 1 година медицинско училиште на 
име Карталева Ката, ул. "Никола Карев" бр. 8, Ст-
румица.                                                                (3788) 
Свидетелства за 1, 2 и 3 година издадени од ТУЦ 

"Цветан Димов"-Скопје на име Ристовски Љупчо, 
Скопје.                                                                      (3790) 
Свидетелство од 5 одделение на име Исмаил Ме-

меди, Гостивар.                                                 (3793) 
Свидетелство на име Премчески Сретен, Гостивар.

                                                                      (3797) 
Свидетелство на име Амзоска Мирадија, ул. "Бо-

гомила" бр. 5, Прилеп.                                  (3798) 
Свидетелство од 8 одделение на име Улбер Незири, 

Тетово.                                                                 (3865) 
Свидетелство од 5 одделение на име Реџепи Нур-

тен, с. Липково, Куманово.                                    (3871) 
Свидетелство од 5 одделение на име Реџепи Бле-

рим, с. Липково, Куманово.                         (3874) 
Свидетелство на име Шопов Иванче, с. Башино Се-

ло, Велес.                                                       (3884) 
Свидетелство на име Нагип Зиба, Струга.       (3895) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "26 

Јули"-Скопје на име Јетиши Зимер,Скопје.           (3957) 
Свидетелство на име Србиновски Небојша, с. Ратае, 

Тетово.                                                                 (3997) 
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година и диплома изда-

дени од УМЦ на име Гавриловска Весна, ул. "Ј. Зла-
тановски" бр. 94, Тетово.                                  (3998) 
Свидетелство од 7 одделение на име Мишева Гица, 

с. Новоселани, Берово.                                  (4000) 
Свидетелство на име Цекова Даниела, с. Калиман-

ци, Виница.                                                       (4002) 
Свидетелство од основно образование на име 

Илиевски Никица, Мак. Каменица.                         (4003) 
Свидетелство од 8 одделение на име Митева Сне-

жана, с. Ињево, Радовиш.                                  (4005) 
Свидетелство од 8 одделение на име Лилјана Ста-

нишкова, Радовиш.                                        (4007) 
Свидетелство од 6 одделение на име Сејдиноска 

Мифарет, с. Норово, Крушево.                         (4011) 

Свидетелство од 8 одделение на име Незиров Изби, 
с. Гостиражни, Прилеп.                                  (4012) 
Свидетелство на име Христина Наумоска, Прилеп.

                                                                      (4013) 
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година на име Дечев 

Атанас, ул" Јане Сандански" бр. 21, Велес.           (4075) 
Свидетелство од 1 година издадено од гимназијата 

"Јоси Броз"-Скопје на име Нина Калешовска, Скопје.
                                                                      (4081) 
Свидетелство за 1 година издадено од гимназијата 

"Орце Николов"-Скопје на име Георгиевска Емилија, 
Скопје.                                                   (4082) 
Ученичка книшка од основно образование издадена 

од ОУ "Кире Гавриловски Јане"-Прилеп на име 
Неделкоски Христијан, Прилеп.                   (3722) 
Ученичка книшка на име Петкоски Стеван, ул. "Б. 

Буха" бр. 10, Прилеп.                                  (3859) 
Ученичка книшка издадена од ОУ "Војдан Черно-

дримски"-Скопје на име Станчов Станчо, Скопје.(4006) 
Ученичка книшка издадена од ОУ "Димитар Ма-

кедонски"-Скопје на име Јовановски  Филип, Скопје.
                                                                      (4010) 
Диплома издадена од угостителското училиште 

"Лазар Танев"-Скопје на име Драгица  Нечковска, Ско-
пје.                                                                      (3669) 
Диплома издадена од гимназијата "Зеф Љуш Мар-

ку"-Скопје на име Ибраими Алинда, Скопје.        (3778) 
Диплома на име Михајловски Горан, ул. "Ѓорче 

Петров" бр. 371, Куманово.                         (3796) 
Диплома издадена од гимназијата "Браќа Милади-

новци"-Скопје на име Борче Никчевски, Скопје.  (4079) 

Индекс бр. 181/00 на име Тошески Пеце, Точила бр. 
2 Е1-5/9, Прилеп.                                                 (3855) 
Здравствена книшка на име Един Каралиќ, Велес.

                                                                      (3574) 
Здравствена книшка на име Донев Горан, Велес.                                

         (3717) 
Здравствена книшка на име Љокман Саклија, с. Бу-

залково, Велес.                                                 (3718) 
Здравствена книшка на име Николче Миланов, с. 

Лесново, Пробиштип.                                        (3847) 
Дозвола АДР бр. 2405 издадена од Министерство за 

транспорт и врски - Скопје на име Мите Јанев, ул. 
Благој Мучето бр. 48/19,Струмица.           (3988) 
Штедна книшка бр. 932478-96 издадена од Комер-

цијална банка на име Лазарова Ангелинче, Скопје.                                
         (4019) 

Даночна картичка бр. 4030995268648 издадена од 
УЈП-Скопје на име Сивал 1, Скопје.            (3538) 
Даночна картичка издадена од Управа за јавни при-

ходи на име Милица Манчева, Кавадарци.          (3735) 
Даночна картичка бр. 4026995103250 издадена од 

Управа за јавни приходи на име Цветановски Марјан, 
с. Лабуниште, Струга.                                  (3775) 
Даночна картичка бр. 4030952160940 издадена од 

Управа за јавни приходи Скопје на име Скијачки сојуз 
на Македонија, Скопје.                                  (3791) 
Даночна картичка ЕДБР.5020 издадена од Управа 

за јавни приходи на име СТД Рашанец Блажески Мите, 
с. Лескоец, Охрид.                                  (3924) 
Даночна картичка бр. 4030992246724 издадена од 

Управа за јавни приходи Скопје на име Југопроект, 
Скопје.                                                                (3989) 
Даночна картичка бр. 4030998353816 издадена од 

Управа за јавни приходи Скопје на име ОБА ДОО, 
Скопје.                                                                 (3994) 
Пасош бр. 169847 на име Зумбери Фаик, с. Слупча-

не, Куманово.                                                          (33547)  
Пасош бр. 1791940 на име Едхеми Агим, с. Жиров-

ница, Гостивар.                                                       (33012) 



Стр. 40 - Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 18 февруари 2003 
 

Пасош бр. 004079 на име Махмуди Садире, с. Гра-
дец, Гостивар.                                                            (4278) 
Пасош бр. 1141261/98 издаден од СВР-Скопје на 

име Муса Халили, с. Д. Свиларе, Скопје.          (4092) 
Пасош бр. 1274736/99 издаден од СВР-Скопје на 

име Авдилхави Адифи, с. Копаница, Скопје.        (4094) 
Пасош бр. 1551672 издаден од СВР-Скопје на име 

Али Али, с. Глумово, Скопје.                         (4102) 
Пасош бр. 562351/95 издаден од СВР-Скопје на име 

Ивица Алексовски, ул. "Бојмиа" бр. 6/1-53, Скопје.                                                                       Свидетелство за 1 година издадено од хемиско учи-
лиште "М.К.Склодовска"-Скопје на име Јовановски 
Александар, Скопје.                                  (4099) 

         (4106) 
Пасош бр. 785264 издаден од СВР-Скопје на име 

Максути Мевљуде, ул. "Алекса Дундиќ" бр. 111, Ско-
пје.                                                                      (4109) 
Пасош бр. 1711496 издаден од СВР-Скопје на име 

Митева Драгица, бул. "АВНОЈ" бр. 24/4-16, Скопје.                                                                       Свидетелство за 1 година издадено од машинското 
училиште "Гоце Делчев"-Скопје на име Смилковски 
Виктор, Скопје.                                   (4103) 

         (4111) 
Пасош бр. 1703324 издаден од СВР-Тетово на име 

Аљити Фадил, с. Ларце, Тетово.                   (4115) 
Пасош бр. 1452152/00 издаден од СВР-Скопје на 

име Ќенан Ќаили, ул. "О. Кершовани" бр. 20, Скопје.
                                                                      (4123) 
Пасош бр. 1057722 на име Дејан Паунов, ул. 

"АСНОМ" бр. 6, Кочани.                                  (4137) 
Пасош бр. 1674679 на име Коцева Данче, ул. "Кочо 

Рацин" бр. 19, Штип.                                  (4138) 
Пасош бр. 1366290 на име Пауновски Ванчо, ул. "4-

ти Јули" бр. 36, Неготино.                                  (4140) 
Пасош бр. 1437916 на име Тодороски Блаже, При-

леп.                                                                 (4141) 
Пасош бр. 1453880 издаден од СВР-Скопје на име 

Весна Стефановска, ул. "Вич"бр. 2/2-12, Скопје.  (4142) 
Пасош бр. 1351157/00 издаден од СВР-Тетово на 

име Амзаи Мурат, Тетово.                                  (4146) 
Пасош бр. 33135/93 издаден од СВР-Скопје на име 

Исмаили Шадије, ул."Тале Христов" бр. 3/34, Скопје.
                                                                      (4147) 
Пасош бр. 142874 на име Јадранка Тушевска, ул. 

"1-ви Мај" бр. 15, Валандово.                                  (4148) 
Пасош бр. 819922/96 издаден од СВР-Скопје на име 

Љоки Гиљнасе, ул. "7 Јули" бр. 38,Скопје.            (4149) 
Чекови од тековна сметка бр. 17143-76 од бр. 10-

91453 до бр. 1091460 издадени од Македонска банка 
АД Скопје на име Десанка Павловска,Скопје.      (4088) 
Чек од тековна сметка бр. 6568146 со бр. 0014001-

180369 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Стојчевски Стојанче, Скопје.                   (4107) 
Чек од тековна сметка бр. 05069913 со бр. 000300-

06362734 издаден од Комерцијална банка на име Васка 
Митева, Скопје.                                                 (4110) 
Работна книшка на име Решат Мемет, с. Студени-

чани, Скопје.                                                       (4090) 
Работна книшка на име Скендеровиќ Зекирија, 

Скопје.                                                                      (4096) 
Работна книшка на име Муниши Ариф, Скопје. 
                                                                      (4097) 
Работна книшка на име Бљерим Рамадани, с. Ара-

чиново, Скопје.                                                 (4100) 
Работна книшка на име Идис Јудие, ул. "К. Абра-

шевиќ" бр. 5-А, Битола.                                  (4114) 
Работна книшка на име Стојчевска Вера, ул. "Х. Т. 

Карпош" бр. 28, Битола.                                  (4116) 
Работна книшка на име Стеван Ѓорѓиоски, Прилеп.

                                                                      (4117) 
Работна книшка на име Пецо Павловски, Ресен. 
                                                                      (4118) 
Работна книшка на име Ибадет Метуши, с. Брест, 

Скопје.                                                                 (4122) 
Работна книшка на име Гоце Ристески, кеј. "4-ти 

Јули" бр. 1/11, Прилеп.                                  (4129) 
Работна книшка на име Диванисија Цонев, с. Гра-

дец, Виница.                                                       (4134) 
Воена книшка на име Фазлиевиќ Сефедин, Радо-

виш.                                                                      (4126) 

Свидетелства за 1 и 2 година издадени од МУЦ 
"Гоце Делчев"-Скопје на име Нуши Митад, Скопје. 

                                                                      (4089) 
Свидетелство за 4 година и диплома издадени од 

трговското училиште "Цветан Димов"-Скопје на име 
Боцевска Даниела, Скопје.                         (4093) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Лазо 

Ангеловски"-Скопје на име Јовановски Александар, 
Скопје.                                                  (4098) 

Свидетелство за 1 година издадено од економско  
училиште "Арсение Јовков"-Скопје на име Тачи 
Хатиџе, Скопје.                                                 (4101) 

Свидетелства за 2 и 3 година издадени од ДСУ "Ди-
митар Влахов"-Скопје на име Смилковски Виктор, 
Скопје.                                                                 (4104) 
Свидетелство за 1 година издадено од гимназијата 

"Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Ибрахими Бехаре, 
Скопје.                                                                 (4108) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Јо-

аким Крчоски"-Никиштани на име Амети Седат, 
Скопје.                                                                (4112) 
Свидетелство на име Изем Идризи, с. Матејче, Ку-

маново.                                                                 (4119) 
Свидетелство на име Зендели Бедри, с. Отља, Ку-

маново.                                                                 (4120) 
Свидетелство на име Петковска Наталија, Тетово.

                                                                      (4131) 
Свидетелства од 1 и 2 година на име Стоименова 

Јелена, с. Сујаклари, Велес.                         (4135) 
Диплома издадена од "П. Наков"-Куманово на име 

Фросина Јовановска, ул. "3-та МУБ" бр. 144, Ку-
маново.                                                                 (4124) 
Диплома на име Димов Горан, ул. "4-ти Јули" бр. 9, 

Штип.                                                                 (4125) 
Диплома на име Лајкоска Слаѓана,Струга.      (4130) 
Здравствена книшка на име Перков Дејан, Велес.                                

         (4127) 
Здравствена книшка на име Андов Драги, Велес.                                

         (4128) 
Здравствена книшка на име Марков Бранислав, Ст-

румица.                                                                 (4132) 
Даночна картичка бр. 4030997275080 издадена од 

Управа за јавни приходи Скопје на име Воден 97 ТД, 
Скопје.                                                                 (4087) 
Даночна картичка на име Атина ДООЕЛ, Струми-

ца.                                                                      (4139) 
_______________________________________________ 

 
  Согласно одредбите од Законот за трговски друштва 

(член 216 до член 220), Македонска авторска агенција 
ДОО-Скопје, бул. "Кочо Рацин" бр. 14, го објавува 
следниот:   

О Г Л А С 
  Се огласуваат за неважечки акциите на име Тихо-
мир Димитриевски од Скопје, во вкупен номинален из-
нос од 580.200,00 денари, односно 128 акции кои се во-
дат на име. Огласувањето се врши поради тоа што ли-
цето за своите акции не презело основен влог во пос-
тапка на преобразба на Акционерско друштво во 
Друштво со ограничена одговорност. 

  Наведениот износ депониран е во Основниот суд 
Скопје I-Скопје, во корист на лицето Тихомир Димит-
риевски по Р. бр. 20/02. 

  Огласот се објавува согласно член 220 од Законот за 
трговски друштва ("Службен весник на РМ" бр. 
28/1996). 

                                                       Директор, 
                                Нина Даскалова Старделова, с.р.   
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Ј А В Н И   П О В И Ц И 
 
Врз основа на член 11 и 17 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Министерс-
твото за одбрана на Република Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 16/3-104/9 

 
I. Предмет на  набавка: 
Колективно осигурување на припадниците на Ми-

нистерството за одбрана и АРМ од последици на не-
среќен случај (незгода) , односно смрт од несреќен слу-
чај, траен инвалидитет и за случај на смрт поради бо-
лест во три групи, според условите наведени во Прилог 
бр. 1 од овој повик. 

- Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите правни и физички лица регистрирани 
за дејноста во согласност со набавката, а ќе се спрове-
дува во согласност со Законот за јавни набавки, со јав-
но отворање на понудите. 
Прилогот бр. 1 може да се подигне во Министерс-

твото за одбрана на РМ, бул. �Јане Сандански� бр. 12, 
Скопје, ламела 1, соба бр. 2, во работен ден од 13,00 до 
15,00 часот. 

II. Понудата треба да содржи: 
1. Име, адреса и седиште на понудувачот; 
2. Висина на месечна премија по осигурено лице; 
3. Висина на осигурена сума по осигурено лице; 
4. Рок на исплата на осигурена сума; 
5.Начин и услови на плаќање; 
6. Посебни услови (наведени во Прилог бр. 1) и 
7. Рок на важноста на понудата. 
III. Со понудата потребна е да се достави докумен-

тација, согласно член 24, 25 и 26 од Законот за јавни 
набавки во (оригинал или заверена копија од нотар) и 
тоа: 

- документ за бонитет издаден од Централниот ре-
гистар, 

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

- доказ -извод од судска евиденција дека не е отво-
рена постапка за стечај или е во процес на ликвидација, 

- доказ-извод од судска евиденција дека со право-
силна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-
забрана на вршење на дејност, 

- доказ за  техничка способност на понудувачот 
(список на извршени услуги во последните 3 години со 
износи и примачи). 
Бараната документација не смее да биде постара од 

6 (шест) месеци. 
IV. Критериумите за избор на најповолен понуду-

вач се утврдени согласно член 27, став 1, алинеја втора 
од Законот за јавни набавки и тоа: висина на премија 
20 бода, висина на осигурена сума  30 бода, рок на исп-
лата на осигурената сума  5 бода,  начин и услови на 
плаќање 5 бода и посебни услови 40 бода. 

V. Доставување на понудата 
1. Понудата со назнака за Отворен повик бр. 16/3-

104/9 во еден оригинален примерок, потпишана од одго-
ворното лице на понудувачот и придружната документа-
ција од глава III треба да бидат уредно доставени соглас-
но член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки, на адре-
са Министерство за одбрана на РМ, ул. �Орце Николов� 
бб, преку пошта, со предавање во архивата на МО или 
со предавање на Комисијата на самото јавно отворање. 

2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

3. Претставниците на понудувачите на денот на јав-
ното отворање на понудите потребно е на Комисијата 
да и предадат писмено овластување од понудувачот за 
нивно учество на јавното отворање. 

VI. Рок за доставување на понудата 
1. Отворениот повик трае 15 дена од денот на обја-

вувањето во дневниот печат и �Службен весник на 
РМ�, а јавното отворање на понудите, во присуство на 

понудувачите ќе се одржи на 10.03.2003 година во 
10,00 часот, во просториите на Министерството за од-
брана на РМ, бул. �Јане Сандански� бр. 12, Скопје. 

2. Понудите кои не се доставени во утврдениот рок 
и кои не ги содржат бараните податоци и документаци-
ја од овој повик, согласно со одредбите од Законот за 
јавни набавки нема да се разгледуваат. 

3. Дополнителни појаснувања можете да добиете на 
телефон. 02/169-008 и 282-015. 

Министерство за одбрана 
___________ 

 
Врз основа на член 18 став 1 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Министерс-
твото за одбрана на Република Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК  БР. 16/3-108/7 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО  
ОТВОРАЊЕ 

 
I. За набавка на готови лекови за потребите на Вое-

ната болница. 
Набавката е делива. 
 
II. Список на потребните материјални средства за 

набавка може да се добие во Министерството за одбра-
на на Република Македонија, бул. �Јане Сандански� бр. 
12, оба бр. 35, во работен ден од 13,00 до 15,00 часот. с 

III. Понудата треба да содржи: 
1. Име, адреса и седиште на понудувачот. 
2. Цени во денари за наведените видови средства во 

списокот, франко краен корисник, без царина, со прес-
метан данок на додадена вредност (со посебно искажа-
на стапка). 

3. Начин и услови на плаќање. 
4. Рок на испорака. 
5. Производител, потекло и рок на употреба најмал-

ку 1 (една) година. 
6. Сите понудени готови лекови да имаат Одобре-

ние за ставање во промет согласно член 6 од Законот за 
лековите, помошните лековити средства и медицински 
помагала, освен оние готови лекови за кои не е издаде-
но ниту едно одобрение за ставање во промет во Ре-
публика Македонија. 
Одобренијата за ставање во промет кои не се обја-

вени во �Службен весник на РМ�, да се достават во ко-
пија во прилог на понудата. 

7. Рок на важност на понудата. 
Понудувачите се должни согласно член 58 од Зако-

нот за јавни набавки, заедно со понудата да достават и 
документ-доказ за обезбедена гаранција за учество во 
набавката, во вид на депонирани средства или банкова 
гаранција, која не смее да биде во износ помал од 5% 
од вкупната вредност на понудените средства, заедно 
со вклучен ДДВ и други јавни давачки.  

IV. Со понудата понудувачот е должен задолжител-
но да ја достави следната документација: 

- извод од регистрација на дејноста усогласен со За-
конот за трговски друштва; 

- техничка способност согласно член 25 од Законот 
за јавни набавки (список на главни испораки и вклуче-
ни стручни лица),  

- документ за бонитет од Централниот 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. 
Бараната документација да се достави во оригина-

лен примерок или заверена копија од нотар, а докумен-
тите од алинеите 3, 4, 5 и 6 не смеат да бидат постари 
од 6 (шест) месеци. 
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V. Критериумите за избор на најповолен понудувач 
согласно член 25 став 2 од Законот за јавни набавки: 
цена 60 бода, квалитет 30 бода, начин на плаќање 5 бо-
да, рок на испорака 5 бода. 

 
VI. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок заверена и потпишана од одговорното лице на 
понудувачот. Секој понудувач може да достави само 
една понуда. 
Понудите што не ги содржат бараните податоци и 

документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат во 
предвид за разгледување. 

 
VII. Понудувачите своите понуди да ги достават во 

рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето во 
последното средство за јавно информирање на адреса: 
�Министерство за одбрана на Република Македонија�, 
ул. �Орце Николов� бб, Скопје, по пошта или во архи-
вата на Министерството за одбрана. 
Понудата може да се предаде лично, на денот на 

јавното отворање, кое ќе се изврши на ден 11.03.2003 
година во 12,00 часот во просториите на Министерс-
твото за одбрана, Сектор за логистика бул. �Јане Сан-
дански� бр. 12. 
Понудата и придружната документација се доставу-

ва во затворен плик, на кој во горниот лев агол стои оз-
нака �не отворај� и број на ова барање. 
Пликот не смее да содржи никаква ознака со која 

би можело да се идентификува понудувачот. 
Во затворениот плик треба да има уште два затво-

рени и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја со-
држи понудата и носи ознака �понуда�, а другиот вна-
трешен плик ја содржи документацијата и носи ознака 
�документација� и точната адреса на понудувачот. 

 
VIII. Понудите што ќе бидат доставени или ќе при-

стигнат по истекот на дадениот рок нема да бидат разг-
ледувани. 
Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 

телефон 460-216. 
                                           Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 18 став 1 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Министерс-
твото за одбрана на Република Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК  БР. 16/3-108/8 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО  
ОТВОРАЊЕ 

 
I. За набавка на санитетски потрошен материјал за 

потребите на Воената болница. 
Набавката е делива. 
 
II. Список на потребните материјални средства за 

набавка може да се добие во Министерството за одбра-
на на Република Македонија, бул. �Јане Сандански� бр. 
12, соба бр. 35, во работен ден од 13,00 до 15,00 часот. 

 
III. Понудата треба да содржи: 
1. Име, адреса и седиште на понудувачот. 
2. Цени во денари за наведените видови средства во 

списокот, франко краен корисник, без царина, со прес-
метан данок на додадена вредност (со посебно искажа-
на стапка). 

3. Начин и услови на плаќање. 
4. Рок на испорака. 
5. Производител, потекло и рок на употреба најмал-

ку 1 (една) година. 

6. Рок на важност на понудата. 
Понудувачите се должни согласно член 58 од Зако-

нот за јавни набавки, заедно со понудата да достават и 
документ-доказ за обезбедена гаранција за учество во 
набавката, во вид на депонирани средства или банкова 
гаранција, која не смее да биде во износ помал од 5% 
од вкупната вредност на понудените средства, заедно 
со вклучен ДДВ и други јавни давачки. 

 
IV. Со понудата понудувачот е должен задолжител-

но да ја достави следната документација: 
- извод од регистрација на дејноста усогласен со За-

конот за трговски друштва; 
- техничка способност согласно член 25 од Законот 

за јавни набавки (список на главни испораки и вклуче-
ни стручни лица, каталози и проспекти),  

- документ за бонитет од Централниот 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. 
Бараната документација да се достави во оригина-

лен примерок или заверена копија од нотар, а докумен-
тите од алинеите 3, 4, 5 и 6 не смеат да бидат постари 
од 6 (шест) месеци. 

 
V. Критериумите за избор на најповолен понудувач 

согласно член 25 став 2 од Законот за јавни набавки: 
цена 50 бода, квалитет 40 бода, начин на плаќање 5 бо-
да, рок на испорака 5 бода. 

 
VI. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок заверена и потпишана од одговорното лице на 
понудувачот. Секој понудувач може да достави само 
една понуда. 
Понудите што не ги содржат бараните податоци и 

документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат во 
предвид за разгледување. 

 
VII. Понудувачите своите понуди да ги достават во 

рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето во 
последното средство за јавно информирање на адреса: 
�Министерство за одбрана на Република Македонија�, 
ул. �Орце Николов� бб, Скопје, по пошта или во архи-
вата на Министерството за одбрана. 
Понудата може да се предаде лично, на денот на 

јавното отворање, кое ќе се изврши на ден 12.03.2003 
година во 12,00 часот во просториите на Министерс-
твото за одбрана, Сектор за логистика бул. �Јане Сан-
дански� бр. 12. 
Понудата и придружната документација се доставу-

ва во затворен плик, на кој во горниот лев агол стои оз-
нака �не отворај� и број на ова барање. 
Пликот не смее да содржи никаква ознака со која 

би можело да се идентификува понудувачот. 
Во затворениот плик треба да има уште два затво-

рени и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја со-
држи понудата и носи ознака �понуда�, а другиот вна-
трешен плик ја содржи документацијата и носи ознака 
�документација� и точната адреса на понудувачот. 

 
VIII. Понудите што ќе бидат доставени или ќе при-

стигнат по истекот на дадениот рок нема да бидат разг-
ледувани. 
Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 

телефон 460-216. 
                                           Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни на-
бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комиси-
јата за јавни набавки на Министерството за внатрешни 
работи, објавува 

 
ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 7/2003 

 
I. Општи одредби 
1. Набавувач 
Министерство за внатрешни работи на Република 

Македонија, ул. �Димче Мирчев� бб, 1000 Скопје. 
2. Предмет на набавката 
Канцелариски материјал, знамиња, хартии и карто-

ни - по спецификација. 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое правно или фи-

зичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со 
набавката. На повикот може да се јави и група на пону-
дувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 18 од Законот за јавни набавки (�Службен 
весник на РМ� бр. 21/2002). 

6. Набавката е деллива. 
 
II. Содржина на повикот 
1. Назив на понудувачот односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок 

на додадена вредност и други давачки кон државата), 
со вклучен превоз до набавувачот. 

3. Начин на плаќање. 
4. Рок на испорака. 
 
III. Придружната документација која понудувачот, 

во согласност со член 46 од Законот за јавни набавки 
(�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), задолжително 
треба да ја приложи: 

1. Извод од регистрација на дејноста. 
2. Документ за бонитет од Централниот регистар во 

оригинален примерок или копија заверена од нотар. 
3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација. 
4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на 
дејност. 

5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки во оригина-
лен примерок или копија заверена од нотар. 

 
IV. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
- квалитет  40 бода, 
- цена  30 бода, 
- рок на испорака 15 бода, 
- начин на плаќање 15 бода. 
 
V. Рок и начин на доставување на понудите 
- Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано 

од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во 
последното средство за јавно информирање. 

- Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 
дена од денот на нејзиното отворање. 

- Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од 
Законот за јавни набавки, понудите треба да ги доста-
ват во еден оригинален примерок кој треба да биде за-
верен и потпишан од одговорно лице на понудувачот. 

- Понудата и другата документација се доставуваат 
во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки, 
преку Писарницата на Министерството за внатрешни 
работи или лично до Комисијата на 05.03.2003 година 
во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во при-
суство на овластени претставници на понудувачите. 

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
односно кон кои не е приложена бараната придружна 
документација и ненавремена понуда, ќе се сметаат за 
нецелосни и нема да се разгледуваат. 

- Спецификацијата може да се подигне од Пријав-
ницата на МВР. 

- Дополнителни појаснување можат да се добијат 
на телефон 112-141. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
Биро за стокови резерви 
ул. �Орце Николов� бр. 71, 1000 - Скопје, Република 
Македонија 
тел. + 389 2 116-249; Факс: + 389 2 298-273 
 
 

БРОЈ НА ТЕНДЕРОТ: 07-191/1 
ДАТУМ: 12.02.2003-02-18 

 
ПРЕДМЕТ: Глобален тендер за продажба на македон-
ски произведен тутун. 

 
Бирото за стоковни резерви ги поканува конкурент-

ните заинтересирани домашни и прекуморски купува-
чи да купат тутун од македонско потекло. Следат де-
тални рокови и услови: 

 
СТОКА: 
Македонски (ориентален) ферментиран тутун тип 

�Прилеп� и �Јака� од родот 1998 година, домашно пре-
работен во текот на сезоната која започнува од јануари 
1999 до мај 1999 година. 

 
СПЕЦИФИКАЦИИ: 
 
Тип �Прилеп�: 

Р.бр. Класа Килограми 
1. Уник 1/III сезонски 1.633.537 
2.  Уник 1/III вонсезонски 1.199.201 
3. Уник БГ 1/III 246.415 
4. Уник 1/IV 933.628 
5. Уник III 505.226 
6. Уник IV класа 701.881 
                ВКУПНО:  5.219.888 

 
Тип �Јака�: 

Р.бр. Класа Килограми 
1. Уник I/IV сезонски 324.341 
2.  Уник III  565.172 
                ВКУПНО:  889.513 

 
Тип �Џебел�: 

Р.бр. Класа Килограми 
1. Уник 1/III вонсезонски 100.000,00 
2.  Уник BG 210.772 
                ВКУПНО:  310.772 

 
СЕ ВКУПНО:                   6.420.173 
 
Со нормална влага за експедиција на тутуните. 
 
ПАКУВАЊЕ: 
Во тонга бали чија тежина е согласно светските нор-

мативи во зависност од типот и класата на тутуните. 
 
ИСПОРАКА: 
Во рок од 30 дена од датумот на прием на прифат-

лив акредитив, според наведените рокови и услови. 
 
УСЛОВИ НА ТРАНСПОРТ: 
Понудените цени за купување да бидат искажани: 
- Без транспорт; 
- Со транспорт до дестинацијата на купувачот; 
- Со транспорт до пристаниште Солун. 
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ПЛАЌАЊЕ: 
Со неотповиклив документиран акредитив прика-

жувајќи ја целосната вредност од 5% толеранција во 
корист на Бирото за стоковни резерви. 
Акредитивот треба да е од првокласна банка од 

светски размери, неотповиклив, пренослив, разменлив, 
делив кој овозможува делумна испорака и претовар и 
за кој ќе треба да се извести Бирото за стоковни резер-
ви во рок од 10 работни дена од датумот на прием на 
поединечната понуда од Бирото за стоковни резерви 
преку нашата овластена банка во Република Македони-
ја, Народна банка на Република Македонија. 

 
КВАЛИТЕТ И ИНСПЕКЦИЈА: 
Квалитетот и тежината се конечни на пристаниште-

то за утовар. 
Квалитетот на стоките според сертификатот изда-

ден од Јавната научна установа Институт за тутун - 
Прилеп, ул. �Кичевски пат� бб, Прилеп. Сепак доколку 
се побара може да се договори инспекција за квалитет 
од страна на меѓународна реномирана агенција, номи-
нирана од страна на купувачот на трошок на купува-
чот. По испораката нема да се одобри или прифати рек-
ламација за квалитетот. 

 
ОПШТИ УСЛОВИ: 
Осигурувањето треба да го обезбеди купувачот. 
Треба да  се овозможи делумна испорака. 
Продавачот и купувачот ќе бидат одговорни да ги 

задоволат барањата за извоз и увоз во нивните земји. 
Сите банкарски трошоци надвор од Република Ма-

кедонија ќе бидат на сметка на купувачот. 
Ќе се применуваат вообичаените услови за виша 

сила. 
Доколку има спор тој ќе се решава во арбитражни-

от суд во Париз во согласност со правилата на меѓуна-
родната трговска комора I.C.C. 

 
ВАЖНОСТ: 
Понудата треба да важи до 18,00 часот средное-

вропско време на 24.03.2003 година. 
 
ПОНУДИТЕ ТРЕБА ДА ВКЛУЧУВААТ: 
- Количини, типови и класи на тутун; 
- Период на испорака; 
- Цени без транспорт, франко магацин на утовар, 

цени на франко натоварено на брод (F.O.B.) во Солун и 
цена со возарина (CIF); 

- Испорака во дел, товар на брод големо или контеј-
нер; 

- Прифаќање на сите други услови наведени во овој 
документ за тендер. 
Вашата понуда која ќе опфаќа горенаведеното треба 

да се поднесе во затворен коверт обележан со: �ПОНУ-
ДА ЗА КУПУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКИ ТУТУН�, до 
Бирото за стоковни резерви - Скопје, ул. �Орце Нико-
лов� бр. 71, 1000 - Скопје, Република Македонија, тел. 
+389 2 116-249; Факс: +389 2 298 273, E-mail: 
birostokrez@mt.net.mk, или лично најдоцна до 24.03.2003 
година до 12,00 часот по централоевропско време. 
Долупотпишаниот го задржува правото да ја прифа-

ти или одбие целосно или делумно секоја понуда без 
наведување на причината за неговата одлука. 

 
Биро за стоковни резерви 

  В.д директор, 
          Петар Мирчески, с.р. 

 
REPUBLIC OF MACEDONIA 
MINISTRY OF FINANCE 
Commodity Reserves Bureau 
71 Orce Nikolov Street 1000 Skopje, the Republic of 
Macedonia 
tel. + 389 2 116 249, fax. + 389 2 298 273 

TENDER NO: 07-191/1 
DATE: 12.02.2003 

 
SUBJECT: Global tender for sale of tobacco produced in 
Macedonia 

 
Commodity reserves Bureau invites competitive 

interested domestic and overseas purchasers to purchase 
tobacco of Macedonian origin. The deadlines and 
conditions are as follows: 

 
GOODS:  
Macedonian (oriental) fermented tobacco, types 

"Prilep" and "Jaka" from the 1998 crops, domesticaly 
processed during the season commencing in January 1999 
and lasting until May 1999. 

 
SPECIFICATIONS: 
 
Type �Prilep� 

No. Class Kilograms 
1. Unik 1/III seasonal 1.633.537 
2.  Unik 1/III off-seasonal 1.199.201 
3. Unik BG 1/III 246.415 
4. Unik 1/IV 933.628 
5. Unik III 505.226 
6. Unik IV class 701.881 
                TOTAL:  5.219.888 

 
Type �Jaka� 

No. Class Kilograms 
1. Unik I/IV  324.341 
2.  Unik III  565.172 
                TOTAL:  889.513 

 
Type �Dzebel� 

No. Class Kilograms 
1. Unik 1/III off seasonal 100.000,00 
2.  Unik BG 210.772 
                TOTAL:  310.772 

 
OVERALL TOTAL:            6,420,173 
 
With a normal moisture for tobacco expedition. 
 
PACKAGING: 
In tong balas the weight of which is according to the 

world norms depending on the type anд class of tobacco. 
 
DELIVERY: 
Within 30 days from the day a satisfactory letter of 

credit is recieved, following the determined deadlines and 
conditions. 

 
TRANSPORTATION CONDITIONS: 
The offered purchasing prices should be presented in 

the following manner: 
- Transport exclusive; 
- Including the transport to the purchaser`s destination; 
- Including the transport to Thesallonica port. 
 
PAYMENT: 
By irrevocable documented letter of credit indicating 

the overall amount with 5% tolerance for the benefit of the 
Commodity Reserves Bureau. 

The letter of credit should be from a first class bank, 
recognized world wide, irrevocable, transferable, 
exchangeable, separable that provides partial delivery and re-
load and for which the Commodity Reserves Bureau will have 
to be informed witin 10 bussines days from the day the 
individual bid is received by the Commodity Reserves Bureau 
through our authorized bank in the Republic of Macedonia, 
the National Banka of the Republic of Macedonia. 
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QUALITY AND INSPECTION: 
The quality and the weight are final at the loading port. 
The quality of the goods is determined according to the 

certificate issued by the Public scientific institution - 
Tobacco Institute - Prilep, "Kicevski Pat" bb, Prilep. Still, if 
it is required, it can be agreed to arrange quality inspection 
by an international renowned agency, nominated by the 
purchaser at the expense of the purchaser. After the delivery, 
a complaint regarding the quality will not be approved. 

 
GENERAL CONDITIONS: 
The purchaser should provide insurance. 
Partial delivery should be provided. 
The seller and the purchaser will be responsible to meet 

export and import requirements in their respective 
countries. 

All banking expenses outside the Republic of 
Macedonia will be at the expense of the purchaser. 

The usual conditions for force majeure will be applied. 
Should there be a conflict it will be solved in the Court 

of Arbitration in Paris in accordance with the rules of the 
International Chamber of Commerce. 

 
VALIDITY: 
The bid should be valid until 6.00 p.m. Central 

European Time on 24.03.2003. 
 
THE BIDS SHOULD INCLUDE: 
- Quantities, types and classess of tobacco. 
- Delivery period. 
- Transport exclusive prices, ex-work for Prilep, Veles 

and Skopje, F.O.B. in Thessalonica and CIF. 
- Partial delivery, ship load, bulk load or container. 
- Acceptance of all other conditions listed in this 

bidding document. 
 
Your bid that meets the above-mentioned conditions 

should be submitted in a sealed envelope marked with 
"BID FOR PURCHASING MACEDONIAN TOBACCO", 
to the Commodity Reserves Bureau - Skopje, 71 Orce 
Nikolov Street, 1000 Skopje, the Republic of Macedonia, 
tel.: ++ 389 2 116-249; fax: ++ 389 2 298 273, e-mail: 
birozastokrez@mt.net.mk, or personally, by 24.03.2003 at 
the latest until 12,00 p.m. Central European time. 

 
The person signed below retains the right to either 

accept or reject fully or partially each bid without 
indicating the reason for his/her decision. 

 
                                 Commodity Reserves Bureau 

    Director, 
                   Petar Mirceski 

___________ 
 
Врз основа на член 11 и 16 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), А.Д. 
�Електростопанство на Македонија� - Скопје, објавува  

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 06-5/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПОДРУЖНИЦА РЕК  БИТОЛА  

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. Општи одредби 
1.1. Набавувач: А.Д. �Електростопанство на Маке-

донија�-Скопје, со седиште на ул. �11 Октомври� бр. 9, 
Скопје. 

1.2. Предмет на набавка:  - Прибирање на понуди за  
вршење на ремонтни активности за 2003 година во ПЕ 
Термоелектрани - Подружница РЕК  Битола. 
Обемот на работите и средствата за работа се даде-

ни во спецификациите кои ќе се подигаат од комерци-
јата на РЕК по уплатени 500 денари на благајна на РЕК  
Битола. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право 
на учество на сите правни и физички лица регистрира-
ни за дејност согласно набавката. 

1.4. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 
06.03.2003 година во 12 часот во просториите на По-
дружница РЕК  Битола. 

2. Технички карактеристики: 
2.1. Ремонтните активности на  Термоелктрани  Би-

тола за блок 1, 2 и 3 за 2003 година по спецификации: 
- Тендерската документација (техничките каракте-

ристики и спецификациите) понудувачите можат да ги 
подигнат во комерцијална служба секој работен ден до 
13 часот; 

- Обемот на работа по позиции ќе се дефинира со 
Записник од извршена дефектажа; 

- Да се конкурира по позиции на еуро/саат; 
- Изведувачот самостојно си обезбедува соодветен 

алат, потрошен материјал , ХТЗ опрема, сместување и 
исхрана; 

- Специјалниот алат и специфичниот потрошен ма-
теријал го обезбедува Термоелектрана Битола. 

3. Содржина на понудата 
Во понудата треба да биде дадена:  Единечна цена 

за секоја позиција од обемот на набавката по изработе-
на норма час изразена во еуро/ норма час со посебно 
искажан данок на додадена вредност. Во цената да би-
дат вкалкулирани трошоците за превоз на работниците 
до и од работно место, исхрана, ХТЗ опрема и алат за 
работа. 

- При одлучувањето, договарањето и реализацијата 
на набавката ќе се применува среден курс на Народна 
банка на Р. Македонија. 

- Список на извршители со квалификациона стру-
ктура. 

- Референцна листа за извршени работи од ваков ка-
рактер. 

3.2. Начин на плаќање. 
3.3. Рок на извршување на работите. 
3.4. Гаранција за квалитет. 
4. Критериум за избор на најповолен понудувач: 
4.1. Цена                                                         40 поени; 
4.2. Квалитет                                                  40 поени; 
4.3. Начин на плаќање и  
рок на извршување на работите                   20 поени. 
5. Начин и рок на доставување на понудата 
5.1. Понудата се доставува во 1 оригинален приме-

рок потпишан од одговорно лице на понудувачот на 
адреса Подружница РЕК  Битола - �Новачки пат� бб, 
Битола (за Комисија за јавни набавки). 

5.2. Со понудата понудувачот да ја достави следна-
та документација: 

- Документ за бонитет од Централниот регистар во 
оригинал или заверен препис кај нотар; 

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки; 

- Доказ за техничка способност-референцна листа; 
- Доказ дека подносителот на понудата не е под сте-

чај, односно не е во процес на ликвидација; 
- Доказ дека против понудувачот нема изречено 

безбедносна мерка �забрана за вршење на дејност�; 
- Странско правно или физичко лице кое ќе се јави 

како понудувач доставува ревизорски извештај за бо-
нитет издаден од реномирана ревизорска институција; 

- Решение за регистрација на дејност. 
Целокупната документација се поднесува во ориги-

нал или заверен препис. 
5.3. Рок на доставување на понудата - најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
5.4. Претставниците на понудувачите треба да да-

дат писмено овластување за учество на јавниот повик,  
согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки. 

5.5. Понудата и придружната документација се до-
ставуваат  во согласност со член 55, 56 и 57 од Законот 
за јавни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002). 
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6. Завршни одредби 
6.1. Понудите кои не се предадени во рокот како и 

оние кои не се изработени во согласност со барањата 
на Отворениот повик, односно во согласност со Зако-
нот за јавни набавки, нема да се разгледуваат. 

6.2. Секој понудувач учествува само со една понуда. 
6.3. Дополнителни појаснувања можат да се добијат 

во Подружница РЕК  Битола  на тел. бр. 206-220. 
 
                                            Подружница РЕК  Битола  

___________ 
 
Врз основа на член 11 и 16 од Законот за јавни на-

бавки (�Сл. весник на РМ� бр. 21/2002), АД �Електро-
стопанство на Македонија� - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 06-6/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА УСЛУГА ОД ПРЕ-
ВОЗ НА РАБОТНИЦИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПО-
ДРУЖНИЦА РЕК БИТОЛА СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

 
1. Општи одредби 
1.1. Набавувач: АД �Електростопанство на Македо-

нија� - Скопје, со седиште на ул. �11-ти Октомври� бр. 
9, Скопје. 

1.2. Предмет на набавка:  
Прибирање на понуди за вршење превоз на работ-

ници за Подружница РЕК Битола за тековната 2003 
година на релација согласно тендерската документа-
ција (спецификации за превоз на работници) кои мо-
жат да се подигнат од комерција на Подружница РЕК 
Битола.  

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите правни и физички лица регистрира-
ни за дејност во согласност со набавката. 

1.4. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 
ден 06.03.2003 година со почеток во 11 часот во про-
сториите на Подружница РЕК Битола. 

 
2. Технички карактеристики: 
- Превозот го врши превозникот со свои автобуси, а 

според распоред на автобусите утврден од РЕК Битола 
- возен ред со кој се определува бројот на линиите за 
релацијата, ознаката, време и место на поаѓање на 
автобусот; 

- Измени и дополнувања на возниот ред врши само 
овластено лице на РЕК Битола со писмено соопштение 
до превозникот; 

- При секое доаѓање и поаѓање на автобусите се 
потпишува евидентен лист врз основа на кој се врши 
контрола на превозот на крајот од секој месец и факту-
рирање на превозот; 

- Превозот го врши со автобуси во технички ис-
правна состојба, чисти, со парно греење и погодни за 
превоз на градскиот и приградскиот сообраќај во сог-
ласност со законските прописи; 

- Превозникот ќе врши превоз и на други работни-
ци на барање на РЕК Битола; 

- Превоз во секој автобус да се извршува со обезбе-
дување на место за седење за секој патник. 

 
3. Содржина на понудата 
3.1. Понудата треба да содржи цена за превоз по ра-

ботник изразена во евра/работник: 
- Список на извршители со квалификациона стру-

ктура; 
- Референцна листа за извршени работи од ваков ка-

рактер. 
3.2. Да се прифатат сите услови од точка 2: 
- Понудувачот е слободен понудата да ја изрази во 

странска конвертибилна валута; 
- При одлучувањето, договарањето и реализацијата 

на набавката ќе се применува средниот курс на Народ-
на банка - Р. Македонија. 

4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
- Цена на чинење на превоз по работник    40 поени, 
- Квалитет на услугата      40 поени, 
- Начин на плаќање      20 поени. 
 
5. Начин и рок на доставување на понудата. 
5.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок потпишан од одговорното лице на понудувачот 
на адреса Подружница РЕК Битола - ул. �Новачки пат� 
бб - Битола (за Комисија за јавни набавки). 

5.2. Со понудата понудувачот да ја достави следна-
та документација: 

- Документ за бонитет од Централниот регистар во 
оригинал или заверен препис кај нотар; 

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки; 

- Документ за техничка способност - референцна 
листа; 

- Доказ дека подносителот на понудата не е под сте-
чај односно не е во процес на ликвидација; 

- Доказ дека против понудувачот нема изречено 
безбедносна мерка забрана на вршење на дејност; 

- Решение за регистрација на дејност. 
Целокупната документација се поднесува во ориги-

нал или заверен препис. 
5.3. Рок на доставување на понудата. 
Најдоцна до денот и часот на јавното отворање. 
5.4. Преставниците на понудувачите треба да подне-

сат писмено овластување за учество на јавниот повик 
согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки. 

5.4. Понудата и придружната документација се до-
ставуваат во согласност со член 55, 56 и 57 од Законот за 
јавни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002). 

 
6. Завршни одредби 
6.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 

оние кои не се изработени во согласност на барањата 
од отворениот повик, односно во согласност со Зако-
нот за јавни набавки, нема да бидат разгледувани. 

6.2. Секој понудувач учествува само со една понуда. 
6.3. Дополнителни појаснувања можат да се добијат 

на телефон 206-220 при Подружница РЕК Битола. 
 

Подружница РЕК Битола 
___________ 

  
Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комисијата за 
јавни набавки во АД �Електростопанство на Македо-
нија� - Скопје, објавува по втор пат 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-31/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА  
НА ЏИПОВИ �УАЗ� СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на јавниот повик бр. 01-31/2003 е 

АД �Електростопанство на Македонија�, со седиште на 
ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди 
за набавка на нови теренски возила �УАЗ� тип 31514, 
снага 55,9 KW (76 ks), 2445 sm3 со лимен покрив (по 
можност тип на мотор 4178), количина: 9 (девет) возила. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи. 

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

седиштето на понудувачот. 
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2.2. Понудата треба да го содржи називот на произ-
водителот на возилата. 

2.3. Понудата треба да содржи единечна и фиксна 
вкупна цена на целата набавка (со сите давачки соглас-
но член 57, став 3 од Законот за јавни набавки - ако на-
бавката е од странство), на паритет (нагласено во пону-
дата) ДДП Скопје, со посебно искажан ДДВ на вкупна-
та вредност на понудата изразена во МКД. Понудува-
чот е слободен, понудата да ја изрази и во странска ва-
лута. При одлучувањето, договарањето и реализацијата 
на набавката ќе се применува продажниот курс на де-
визна берза. 

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака 

на стоката. 
2.6. Понудувачот треба да даде понуда за целокуп-

ниот обем и количина на набавката. 
2.7. Понудата треба да ја содржи годината на произ-

водство на возилата. 
2.8. Понудата треба да има рок на важност. 
2.9. Понудувачот е должен да ги запази техничките 

карактеристики на набавка, при што истите треба да се 
во согласност со стандардите на Р. Македонија и со ме-
ѓународните стандарди кои се прифатени во Р. Македо-
нија. 

2.10. Понудите од странските понудувачи со про-
пратната документација освен техничката треба да би-
дат преведени на македонски јазик, од овластен преве-
дувач. 

 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиска и економска способност. 
Домашните понудувачи треба да приложат доку-

мент за бонитет од Централниот регистар, а странските 
понудувачи треба да достават ревизорски извештај од 
странска реномирана ревизорска институција, реги-
стрирана за вршење на ревизија, со податоци за пос-
ледните три години. 

3.2. 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. 

3.3. Потврда од управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 

3.4. Преставниците на понудувачите треба да дадат 
писмено овластување за учество на јавниот повик, сог-
ласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки. 

3.5. Сите документи треба да се оригинални или за-
верени копии, верни на оригиналот и не постари од 
шест месеци, освен ревизорскиот извештај. 

 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни 
набавки) 

4.1. Цена на набавката    50 бода, 
4.2. Начин и услови на плаќање  30 бода, 
4.3. Рок на испорака    10 бода, 
4.4. Постпродажни услуги и сервис  10 бода. 
 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки. 
5.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса АД �Електростопанство на Ма-
кедонија�, за Комисијата за јавни набавки, ул. �11 
Октомври� бр. 9, 1000 Скопје. 

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
06.03.2003 година, во 11 часот, во просториите на АД 
�Електростопанство на Македонија�, ул. �11 Октом-

ври� бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, по-
друмски простории во присуство на овластените прет-
ставници на понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та на Отворениот повик и оние кои немаат целокупна 
документација која се бара во отворениот повик нема 
да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комисијата за 
јавни набавки во А.Д. �Електростопанство на Македо-
нија� - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-42/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ОГ-
НООТПОРНИ МАТЕРИЈАЛИ, СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на јавниот повик бр. 01-42/2003 е 

А.Д. �Електростопанство на Македонија�, со седиште 
на ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди 
за набавка на огноотпорни материјали за потребите на 
РЕК Битола и РЕК Осломеј во се според тендер доку-
ментација. Тендер документацијата понудувачите ќе 
можат да ја подигнат во просториите на А.Д. �ЕСМ�, 
ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје (стара зграда) 9 спрат, 
соба бр. 1, секој работен ден од 8.00 до 9.30 часот и за 
истата е потребно да се уплати износ од 500,00 денари 
на жиро сметка бр. 2000000002447884 А.Д. �ЕСМ� 
Скопје (даночен број 4030989128346; депонент на Сто-
панска банка - Скопје) со назнака за кој повик е упла-
тата. Понудувачот треба да презентира доказ за извр-
шена уплата при подигање на тендер документацијата. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи. 

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

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на произ-

водителот на стоката. 
2.3. Понудувачот треба да ги исполни во целост та-

белите кои се доставуваат како тендер документација 
со единечни цени и фиксна вкупна цена на понудената 
набавка на паритет ДДП РЕК Битола, РЕК Осломеј, 
изразена во МКД со посебно искажан ДДВ. 
Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во 

странска валута. При одлучувањето, договaрањето и 
реализацијата на услугата ќе се применува продажен  
курс на девизна берза. 

2.4. Понудата треба да ги содржи начинот на плаќање. 
2.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките 

карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македонија 
и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Ре-
публика Македонија. 

2.6. Понудата треба да го содржи рокот на испорака 
на стоката. 

2.7. Понудата не мора да ги опфати сите табели 
(дозволена е делумна понуда-делива понудата но не е 
дозволена делумна понуда во рамките на една табела). 

2.8. Понудата треба да има рок на важност. 
2.9. Понудите со пропратна документација од 

странските понудувачи треба да бидат преведени на 
македонски јазик од овластен преведувач. 
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3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиска и економска способност. Домашните понудувачи 
треба да приложат документ за бонитет од Централни-
от регистар, а странските понудувачи треба да достават 
ревизорски извештај од странска реномирана ревизор-
ска институција, регистрирана за вршење на ревизија, 
со податоци за последните три години. 

3.2. Понудувачот треба да достави дека на понуду-
вачот не се однесува ниту еден од случаите наведени 
во член 26 од Законот за јавни набавки. 

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

3.4. Претставници на понудувачите треба да дадат 
писмено овластување за учество на јавниот повик, сог-
ласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки. 

3.5. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 23 од Законот за јавни 
набавки. 

3.5.1. Понудувачот треба да достави список на ис-
пораки на ваков вид стоки во последните 3 години со 
количини, датуми и примачи. 

3.6. Сите документи треба да се оригинални или за-
верени копии, верни на оригиналот и не постари од 
шест месеци, освен ревизорскиот извештај. 

 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни 
набавки) 

4.1. Цена   50 поени, 
4.2. Начин на плаќање  30 поени, 
4.3. Рок на испорака  20 поени. 
 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки. 
5.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса: А.Д. �Електростопанство на 
Македонија�, за Комисијата за јавни набавки, ул. �11 
Октомври� бр. 9, 1000 Скопје. 

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
03.03.2003 во 11 часот, во просториите на АД �Еле-
ктростопанство на Македонија�, ул. �11 Октомври� бр. 
9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски 
простории во присуство на овластените претставници 
на понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та на Отворениот повик, оние кои немаат целокупна 
документација која се бара во Отворениот повик и 
оние кои нема да ги пополнат прегледите кои се дадени 
како тендер документацијата, нема да се разгледуваат. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комисијата за 
јавни набавки во А.Д. �Електростопанство на Македо-
нија� - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-43/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА 
 НА МИНЕРАЛНА ВОЛНА СО  ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на јавниот повик бр. 01-43/2003 е 

А.Д. �Електростопанство на Македонија�, со седиште 
на ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е: минерална волна-ка-
мена волна 
Квалитет АЅ по AGI Q 135 со хексагонално плетиво 

и густина: 
g=100 кгр./1м3 
t0 C             20      100        200       300        400       500 
λ (w/m '0к)  0,037  0,050    0,069   0,099    0,138   0,179 
или подобра од наведените податоци волната треба 

да издржи работна температура од 5500С за РЕК Осло-
меј и тоа: 

- волна минерална δ= 50 мм       количина 1000 м2, 
- волна минерална δ= 100 мм     количина 1000 м2, 
За РЕК Битола 
- волна минерална δ= 50 мм       количина 1100 м2, 
- волна минерална δ= 80 мм       количина 2000 м2, 
- волна минерална δ= 100 мм     количина 3900 м2. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 

на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи. 

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

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на произ-

водителот на стоката. 
2.3. Понудата треба да содржи единечна и фиксна 

вкупна цена на целата набавка (со сите давачки соглас-
но член 57, став 3 од Законот за јавни набавки-ако на-
бавката е од странство), на паритет (нагласено во пону-
дата) ДДП РЕК Осломеј, РЕК Битола, со посебно иска-
жан ДДВ на вкупната вредност на понудата изразена 
во МКД. 
Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во 

странска валута. При одлучувањето, договарањето и 
реализацијата на набавката ќе се применува продажен 
курс на девизна берза. 

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака 

на стоката. 
2.6. Понудувачот треба да даде понуда за целокуп-

ниот обем и количина на набавката. 
2.7. Понудата треба да има рок на важност. 
2.8. Понудувачот е должен да ги запази техничките 

карактеристики на набавката, при што истите треба да се 
во согласност со стандардите во Р. Македонија и со меѓу-
народните стандарди кои се прифатени во Р. Македонија. 

2.9. Понудите од странските понудувачи со про-
пратната документација освен техничката треба да би-
дат преведени на македонски јазик, од овластен преве-
дувач. 

 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиска и економска способност. Домашните понудувачи 
треба да приложат документ за бонитет од Централни-
от регистар, а странските понудувачи треба да достават 
ревизорски извештај од странска реномирана ревизор-
ска институција, регистрирана за вршење на ревизија, 
со податоци за последните три години. 

3.2. 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. 

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

3.4. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки. 

3.5. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 23 од Законот за јавни 
набавки. 
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3.6. Понудувачот треба да достави список на испо-
раки на ваков вид стоки во последните 3 години со ко-
личини, датуми и примачи. 

3.7. Сите документи треба да се оригинални или за-
верени копии, верни на оригиналот и не постари од 
шест месеци, освен ревизорскиот извештај.  

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни 
набавки) 

4.1. Цена   50 поени, 
4.2. Начин на плаќање  20 поени, 
4.3. Квалитет   20 поени, 
4 .4. Рок на испорака  10 поени. 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки. 
5.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса: А.Д. �Електростопанство на 
Македонија�, за Комисијата за јавни набавки, ул. �11 
Октомври� бр. 9, 91000 Скопје. 

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
07.03.2003 во 11 часот, во просториите на АД �Еле-
ктростопанство на Македонија�, ул. �11 Октомври� бр. 
9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски 
простории во присуство на овластените претставници 
на понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок, оние кои не се изработени според барањата 
на Отворениот повик и оние кои немаат целокупна до-
кументација која се бара во Отворениот повик нема да 
се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комисијата за 
јавни набавки  во А.Д. �Електростопанство на Македо-
нија� - Скопје, објавува  

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-45/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
ЛАНЦИ И СПОЈКИ  СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на јавниот повик бр. 01-45/2003 е  

А.Д. �Електростопанство на Македонија�, со седиште 
на ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката  е прибирање на пону-
ди за  набавка на ланци и спојки за потребите на Тер-
моелктраната во Подружница РЕК Битола во се според 
тендер документација. 
Тендер документацијата понудувачите можат да ја 

подигнат во просториите на А.Д. �ЕСМ�, ул. �11 
Октомври� бр. 9, Скопје (стара зграда) 9 спрат соба бр. 
1 секој работен ден од 8.00 до 9.30 часот и за истата е 
потребно да се уплати износ од 500,00 денари на жиро 
сметка бр. 200000002447884 А.Д. �ЕСМ�, Скопје (да-
ночен број 4030989128346 депонент на Стопанска бан-
ка Скопје) со назнака за кој повик е уплатата. 
Понудувачот треба да презентира доказ за изврше-

на уплата при подигање на тендер документацијата. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право 

на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи. 

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

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на произ-

водителот на стоката. 
2.3. Понудата треба да содржи единечна и фиксна 

вкупна цена на целата набавка (со сите давачки соглас-
но член 57, став 3 од Законот за јавни набавки-ако на-
бавката е од странство), на паритет (нагласено во пону-
дата) ДДП Битола, со посебно искажан ДДВ на вкупна-
та вредност на понудата изразена во МКД. Понудува-
чот е слободен, понудата да ја изрази и во странска ва-
лута. При одлучувањето, договарањето и реализацијата 
на набавката ќе се применува продажен курс на девиз-
на берза. 

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испора-

ката на стоката. 
2.6. Понудувачот треба да даде понуда за целокуп-

ниот обем и количина на набавката. 
2.7. Понудата треба да има рок на важност. 
2.8. Понудувачот е должен да ги запази техничките 

карактеристики на набавката, при што истите треба да се 
во согласност со стандардите на Р. Македонија и со меѓу-
народните стандарди кои се прифатени во Р. Македонија. 

2.9. Понудите од странските понудувачи со пропрат-
ната документација освен техничката треба да бидат 
преведени на македонски јазик, од овластен преведувач. 

 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиската и економската способност. Домашните понуду-
вачи треба да приложат документ за бонитет од Цен-
тралниот регистар, а странските понудувачи треба да 
достават ревизорски извештај од странска реномирана 
ревизорска институција, регистрирана за вршење на ре-
визија, со податоци за последните три години. 

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачите не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во член 26 од Законот за јавни набавки. 

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

3.4. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки. 

3.5. Сите документи треба да се оригинални или за-
верени копии, верни на оригиналот и не постари од 
шест месеци, освен ревизорскиот извештај. 

 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни 
набавки) 

4.1. Цена - 40 поени. 
4.2. Квалитет - 30 поени. 
4.3. Начин на плаќање - 20 поени. 
4.4. Рок на испорака - 10 поени. 
 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки. 
5.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса А.Д. �Електростопанство  на 
Македонија�, за Комисијата за јавни набавки, ул. �11 
Октомври� бр. 9, 1000 Скопје. 

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
10.03.2003 година во 11 часот, во просториите на А.Д. 
�Електростопанство на Македонија�, ул �11 Октомври� 
бр. 9, Скопје, стара зграда, сала  за состаноци, подрум-
ски простории во присуство на овластените претстав-
ници на понудувачите. 
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5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според барањата 
на Отворениот повик, барањата наведени во тендер до-
кументацијата и оние кои немаат целокупна документа-
ција која се бара во Отворениот повик нема да се разгле-
дуваат. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

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

набавки - пречистен текст (�Службен весник на РМ� 
бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки на Град Скопје, 
објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 18-3/03 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Набавувач: Град Скопје - Градски комитет за урбани-

зам, комунално - станбени работи, сообраќај и заштита на 
човековата околина, ул. �Илинденска� бб, Скопје 

  Предмет на повикот е набавка, сечење и транспорт 
на камени блокови/плочи од травертин за изведување 
на конзервација и реконструкција на Камениот мост во 
Скопје. 
Тендерската документација се состои од опис, ди-

мензии и количина на камените елементи, текст на 
усвоени критериуми за потребниот квалитет на каме-
нот кој ќе се вградува во елементите на мостот и дета-
љи на камените елементи (блокови/плочи). Истата мо-
же да се подигне во Градскиот комитет (барака 11), се-
кој работен ден од 8 до 15 часот за време траење на јав-
ниот повик. 
Отворањето на понудите ќе се изврши јавно, во 

присуство на овластените претставници на понудува-
чите, на 03.03.2003 година  (понеделник) во 10 часот во 
просториите на Градскиот комитет. 

 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА  
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- назив и седиште на понудувачот, 
- единечна и вкупна цена за позициите од тендер-

ската документација, 
- вкупна цена со пресметан ДДВ, 
- рок на испорака, 
- начин  и услови на плаќање. 
 
III.ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (согласно 

член 24, 25 и 26 од Законот за јавни набавки) 
Со понудата, заради утврдување на економско-фи-

нансиската и техничката способност, понудувачите 
треба да достават: 

- извод од регистрација на дејноста; 
- документ за бонитет од Централниот регистар; 
- потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни  давачки; 
- доказ од надлежен суд дека понудувачот не е во 

стечај или во процес на ликвидација; 
- доказ од надлежен суд дека не му е изречена мер-

ка на безбедност-забрана за вршење на дејност; 
- доказ за технолошкиот бонитет на понудувачот и 

квалитетот на понудениот травертин, референтна ли-
ста, расположиви ресурси на понудувачот број и стру-
ктура на вработени и механизација што ќе се ангажира 
во реализација на набавката, податоци за наоѓалиштето 
на травертинот, податоци-атест за физичките и меха-
ничките својства, минеролошко-петрографска анализа, 
структура и текстура на травертинот (податоците за 
квалитетот на каменот треба да одговараат со утврде-
ните критериуми за квалитетот на каменот од тендер-
ската документација). 

 Изводот од регистрација, документот за бонитет и 
другите барани потврди треба да бидат доставени во 
оригинален примерок или копија заверена кај нотар, не 
постари од шест месеци.  

IV. КРИТЕРИУМ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НАЈПОДО-
БЕН ПОНУДУВАЧ 

- цена, 
- квалитет, 
- рок на испорака, 
- начин и услови на плаќање, 
 
V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
Рок за доставување на понудите е петнаесет (15)  

дена од денот на последното објавување во јавно гла-
сило, или до терминот на јавното отворање. 
Доставувањето на понудите, согласно член 55, 56 

и 57 од Законот за јавни набавки, се врши преку по-
шта на адреса: Град Скопје, ул. �Илинденска� бб, 
Скопје, или со предавање во архивата на Град Скопје 
односно на Комисијата за јавни набавки на самото 
јавно отворање на понудите, во затворен плик кој во 
горниот лев агол треба да носи ознака �не отворај�, 
бројот на јавниот повик и истиот не треба да содржи 
никаква ознака со која би можело да се идентификува 
понудувачот. 

 
VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Понудите кои нема да бидат доставени во утврде-

ниот рок, оние кои не се изработени согласно барањето 
за прибирање понуди и ја немаат севкупната докумен-
тација која со овој повик се бара, нема да се разгледу-
ваат. 
Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
Комисија за јавни набавки 

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

набавки - пречистен текст (�Службен весник на РМ� 
бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки на Град Скопје, 
објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 18-4/03 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик е Град Скопје - Град-

ски комитет за урбанизам, комунално - станбени рабо-
ти, сообраќај и заштита на човековата околина, ул. 
�Илинденска� бб. 

2. Предмет на јавната набавка е изведување на сле-
дните видови работи на подрачјето на Град Скопје во 
текот на 2003 година: 
ПОЗ А: проектирање на сообраќајни решенија за 

регулирање на сообраќај; 
ПОЗ Б: обележување на хоризонтална сообраќајна 

сигнализација по коловозите на сообраќајниците; 
ПОЗ Ц: набавка и монтажа на вертикална сообра-

ќајна сигнализација, знаци и патокази; 
ПОЗ Д: набавка и монтажа на светлосна сообраќајна 

сигнализација за регулирање на сообраќај на крстосници 
и набавка и монтажа на контролни рампи за паркинг про-
стор со компјутерски софтвер и додатна опрема; 

 ПОЗ Е: изработка и монтажа на метална заштитна 
ограда и метални заштитни столбчиња.  

3. Право на учество на јавниот повик имаат сите за-
интересирани правни и физички лица кои обавуваат со-
одветна стопанска дејност. Понудувачите можат да да-
дат свои понуди за една или повеќе позиции од пред-
метот на набавката. 

4. Постапката за јавна набавка, согласно член 36 од 
Законот за јавни набавки, се спроведува во две фази: 
фаза I- фаза на претквалификација т.е. прибирање на 
документација заради утврдување на подобност на по-
нудувачите за изведување на работи од предметот на 
набавката, и фаза II - прибирање на понуди од квали-
фикуваните понудувачи за изведување на работите од 
предметот на набавката. 
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II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА ЗА ФАЗА I - ФА-
ЗА НА ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА 

1. Понудувачите, со пријавата за понудата ги доста-
вуваат следните документи: 

- претставување на понудувачот: име, адреса, седи-
ште, овластено лице, телефон и факс; 

- документ за регистрација за вршење на соодветната 
дејност; 

- документ за техничко - технолошки бонитет: рас-
положива опрема и други физички капацитети потреб-
ни за реализација на набавката, досегашно искуство 
(референтна листа), стручен кадар (квалификација и 
број), производител, технички карактеристики, серти-
фикати и атести за понудената опрема; документот за 
техничко-технолошки бонитет треба да се однесува за 
позицијата од предметот на набавката за која понуду-
вачот дава своја понуда; 

- документ за економско-финансиски бонитет изда-
ден од Централниот регистар; 

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

- потврда од надлежен суд дека не е отворена по-
стапка за стечај или ликвидација; 

- потврда од надлежен суд дека нема изречена мер-
ка на безбедност-забрана за вршење на дејност. 

2.Потребните документи се доставуваат во ориги-
нал или копие заверено кај нотар, а економско финан-
сискиот бонитет и бараните потврди треба да бидат не 
постари од шест месеци. 

 
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�, 
број на јавниот повик и позициите од предметот на на-
бавката за кои се дава понуда. 

2. Рок за прием на понудите: 21 ден од денот на 
последното објавување во јавното гласило. 

3. Понудите се доставуваат преку пошта на адреса 
Град-Скопје - Градски комитет за урбанизам, комунал-
но - станбени работи, сообраќај и заштита на човекова-
та околина, ул. �Илинденска� бб, Скопје или се преда-
ваат во архивата на Град Скопје. 

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

делениот рок  и кои нема да бидат изработени според 
барањата содржани во повикот, како и несоодветното 
комплетираните, нема да се разгледуваат. 

2. Дополнителни појаснувања понудувачите можат 
да добијат на тел. 297-283, Градски комитет за урбани-
зам, комунално - станбени работи, сообраќај и заштита 
на човековата околина. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

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

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02) и Одлука 
бр. 02-1250/1 од 12.02.2003 година, Комисијата за јавни 
набавки на Јавното претпријатие за стопанисување со 
станбен и деловен простор на Република Македонија - 
ПЕ Куманово, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 8/2003 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 

 
1. Општи одредби 
1.1. Нарачател: Јавно претпријатие за стопанисува-

ње со станбен и деловен простор на Република Маке-
донија - ПЕ Куманово со седиште на ул. �Моша Пија-
де� бр. 14 во Куманово. 

1.2. Предмет на набавката: тековно одржување на 
хигиена на платото на гранични премини и објектите 
во него и тоа на граничен премин: �Табановце�, �Со-
пот�, �Пелинце�, �Деве Баир� и терминал на граничен 
премин �Деве Баир� во тек на една година. 

1.3. Количини се дадени во тендерска докуметнација. 
Документацијата може да се подигне во простории-

те на ЈП за стопанисување со станбен и деловен про-
стор на Република Македонија - ПЕ Куманово (технич-
ка служба). 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Право на учество имаат сите правни лица, да-
ночни обврзници, регистрирани за ваков вид на дејност 
на територијата на Република Македонија. 

1.6. Набавката ќе се врши сукцесивно. 
 
2. Содржина на понудата 
2.1. Име и адреса на понудувачот (седиште на пону-

дувачот). 
2.2. Единечни цени во денари без ДДВ. 
2.3. Услови на плаќање. 
2.4. Понудата треба да биде комплетна според ста-

вките од тендерската документација. 
2.5. Изјава од понудувачот дека е согласен доколку 

набавувачот пооделни позиции од тендерот не бара да 
се работат, во тој случај цените за останатите позиции 
од Понудата остануваат исти. 

 
3. Придружна документација 
3.1. Извод од регистрација на дејноста. 
3.2. Документ за Економско-финансискиот бонитет 

издаден од Централен регистар не постар од 6 (шест) 
месеци (оригинален примерок или копија заверена од 
нотар). 

3.3. Доказ од надлежен орган дека не е отворена по-
стапка за стечај или ликвидација, не постара од 6 
(шест) месеци (оригинален примерок или копија заве-
рена од нотар). 

3.4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му 
е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на 
дејност, не постар од 6 (шест) месеци (оригинален при-
мерок или копија заверена од нотар). 

3.5. Потврда од Управа за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, не постари 
од 6 (шест) месеци (оригинален примерок или копија 
заверена од нотар). 

 
4. Критериум за избор на најповолен понудувач 
4.1. Цена без ДДВ   60 бода; 
4.2. Подготвеност и способност на  
      понудувачот да одговори на 
      специфичноста на набавката 30 бода; 
4.3. Услови на плаќање  10 бода. 
 
5. Доставување на понуда 
5.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок, истата да биде потпишана и заверена од страна 
на одговорното лице на понудувачот. 

5.2. Понудата и придружната документација се до-
ставува во согласност со член 55, 56 и 57 од Законот за 
јавни набавки. 

5.3. Понудата и придружната документација се до-
ставува на адреса: Јавно претпријатие за стопанисување 
со станбен и деловен простор на Република Македонија-
ПЕ Куманово, ул. �Моша Пијаде� бр. 14 во Куманово, 
со назнака за Комисија за јавни набавки, препорачано по 
пошта или со предавање во архива на набавувачот. 

5.4. Рок за поднесување на понуда 15 (петнаесет) 
дена од денот на објавување. 

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
11.03.2003 година во 11 часот. 

5.6. Секој учесник може да учествува само со една 
понуда. 

5.7. Понудите кои се предадени по рокот, како и по-
нудите кои не се изработени според пропозициите на 
повикот и тендерската документација нема да бидат 
разгледувани. 

Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија (�Службен весник на 
РМ� бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/2001, 26/2002 и 46/2002), 
Министерството за труд и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
1. Стапката на трошоците на живот за месец јануа-

ри 2003 година во однос на месец декември 2002 годи-
на е повисока за 0,4%. 

2. Правото за пораст на платите за месец јануари 
2003 година во однос на месец декември 2002 година 
за работодавците од членот 3 став 1 изнесува 0,2%. 

 
                                     Министер, 

             Јован Манасијевски, с.р. 
___________ 

 
Врз основа на член 40 и 44 од Законот за данокот на 

добивка (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 80/93, 11/2001, 2/2002 и 44/2002), Државниот завод 
за статистика го утврдува и објавува 

 
ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ 

 ЈАНУАРИ 2003 ГОДИНА 
 
Движењето на цените на мало во Република Маке-

донија во периодот јануари-декември 2002 година и ја-
нуари 2003 година во однос на просечните цени на ма-
ло во 2001 година изнесува 1,5%. 

 
                       Заменик на директорот, 

                                                    Мелаим Адеми, с.р. 
___________ 

 
Врз основа на член 74 од Законот за сметководство 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
42/93), Државниот завод за статистика ги утврдува и 
објавува  

К О Е Ф И Ц И Е Н Т И Т Е 
ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ  
2003 ГОДИНА 

 
1. Месечниот коефициент на порастот на цените на 

производителите на индустриски производи во јануари 
2003 година во однос на декември 2002 година е 0.012. 

2. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на идустриски производи од почетокот на го-
дината до крајот на месецот е 0.012. 

3. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи во јануари 2003 
година во однос на истиот месец од претходната годи-
на изнесува 0.019. 

4. Коефициентот на пораст на просекот на живот-
ните трошоци во Република Македонија во перидот од 
почетокот на годината до крајот на јануари 2003 годи-
на во однос на просекот на животните трошоци во Ре-
публика Македонија во 2002 година е 0.007. 

 
        Директор,  
         Благица Новковска, с.р. 
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