
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Понеделник, 22 декември 2003 
Скопје 

Број 82                        Год.  LIX 

Претплатата за 2003 година изнесува
9.200 денари. Овој број чини 130
денари. Жиро сметка 300000000188798

 
1806. 
Врз основа на член 84 став 1 алинеја 9 од Уставот 

на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 52/91 и 91/2001), согласно 
член 1 од Законот за помилување (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 20/93), Претседателот на 
епублика Македонија донесе Р 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА  

I 
Потполно се ослободува од извршување на неиздр-

жаниот дел од казната затвор осуденото лице: 
1 . Фот Коста Атанасов од Штип. 

II 
Извршувањето на казната затвор им се замени со 

условна осуда за време од 1 година на осудените лица: 
1. Зоранчо Јосиф Тaлевски од с. Кравари, во траење 

од 5 месеци; 
2. Јованчо Ѓорѓи Филипов од с. Сурдовци, во 

траење од 4 месеци; 
3. Лиман Наип Лимани од Скопје, во траење од 3 месеци; 
4. Никола Михајло Илиев од Штип, во траење од 3 месеци. 

III 
Извршувањето на казната затвор му се замени со 

условна осуда за време од 3 години на осуденото лице: 
1. Слободан Димитар Бајлозов од Скопје, во траење 

од 6 месеци. 
IV 

Делумно се ослободуваат од натамошно извршува-
ње на казната затвор осудените лица: 

1. Ибраим Зекрија Јахија од с. Сингелиќ, во траење 
од 1 година и 6 месеци; 

2. Љупчо Добре Илиевски од с. Горно Соње, во 
траење од 6 месеци; 

3. Љупчо Петре Сунчевски од Битола, во траење од 6 месеци; 
4. Трајко Томе Витанов од с. Просениково, во 

траење од 6 месеци; 
5. Раде Трајко Ѓорѓиев од Скопје, во траење од 6 месеци. 

V 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�.  
           Бр. 07-1725  Претседател 
22 декември 2003 година       на Република Македонија, 
              Скопје  с Трајковски, с.р.        Бори

___________ 
1807. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговија ("Служ-

бен весник на Република Македонија" бр. 23/95, 30/95, 
43/95 и 43/99), член 28 од Законот за акцизите ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 32/01, 50/01, 52/01 и 
45/02) и член 28, 29 и 30 од Законот за данокот на 
додадена вредност (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01 и 21/03) 
Владата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 22 декември 2003 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА  
1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                         до 14,492 
- МБ - 98                                                         до 14,916 
-  БМБ - 95                                                       до 15,159 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д - 1                                                              до 15,271 
-  Д - 2                                                              до 14,847 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
-  екстра лесно (ЕЛ)                                        до 16,051 
г ) Мазут                                               до 9,202 ден/кг. 
2. Претпријатијата и другите правни лица, како и 

вршителите на дејност со личен труд што вршат про-
мет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот 
текст: претпријатија), ги формираат цените за одделни 
нафтени деривати, така што највисоките малопродаж-
ни ени да изнесуваат и тоа: ц 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                           до 51,00 
- МБ - 98                                                           до 51,50 
-  БМБ - 95                                                         до 48,50 
б) Дизел гориво                               ден/лит. 
- Д - 1                                                                до 37,00 
-  Д - 2                                                                до 36,50 
в) Масло за горење                                       ден/лит. 
-  екстра лесно (ЕЛ)                                         до 27,00 
г ) Масло за горење (мазут)            до 11,448 ден/кг. 
Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б" 

и "в" важат франко пумпна станица, а цената на пот-
точката "г" важи франко производител во земјата. 
Во малопродажните цени содржан е данокот на 

додадена вредност согласно Законот. 
3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците 
согласно Законот изнесуваат и тоа:  
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                              25,128 
- МБ - 98                                                              25,128 
- БМБ - 95                                                            22,343 
б) Дизел гориво                               ден/лит. 
- Д - 1                                                                   12,485 
-  Д - 2                                                                   12,485 
в) Масло за горење                                       ден/лит. 
-  екстра лесно (ЕЛ)                                               3,230 
г ) Масло за горење (мазут)                  0,100 ден/кг. 
4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на 

оваа одлука содржани се и трошоците за превоз од 
0,400 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат:  
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                             до 3,20 
- МБ - 98                                                             до 3,20 
-  БМБ - 95                                                           до 3,20 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д - 1                                                                  до 3,20 
- Д - 2                                                                  до 3,20 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
-  екстра лесно (ЕЛ)                                           до 3,20 
г ) Масло за горење (мазут)                 до 0,4 ден/кг. 
5. Од износот на платените акцизи од точка 3 на 

оваа одлука, Министерството за финансии ќе врши 
уплата во износ од 9,18% на сметка на Фондот за 
пензиско-инвалидско осигурување. 
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6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија", а ќе се применува од 00,01 часот на 
23.1 .2003 година. 2 
        Бр. 23-5724/1      Претседател на Владата 
22 декември 2003 година     на Република Македонија, 
             Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1808. 
Врз основа на член 196 став 3 од Законот за служба 

во Армијата на Република Македонија (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 62/2002, 98/2002, 
25/2003 и 71/2003), министерот за одбрана донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ПРОВЕРКА НА ФИЗИЧКАТА 
СПОСОБНОСТ ЗА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПРОФЕСИО-
НАЛНИТЕ ВОЈНИЦИ И ВОЕНИТЕ СТАРЕШИНИ  

Член 1 
Со овој правилник се пропишува одржувањето и 

проверката на физичката способност за служба во Ар-
мијата на Република Македонија на професионалните 
војници и воените старешини (во натамошниот текст: 
воените лица). 

Член 2 
Одржувањето на физичката способност на воените 

лица се реализира како составен дел на обуката, преку 
разни форми и облици на физичко вежбање, согласно 
наставните планови и програми.  

Член 3 
Со воените лица во текот на годината се спроведуваат 

две редовни и една дополнителна проверка на физичката 
подготвеност (во натамошниот текст: проверка) и тоа: 

- прва редовна проверка во месец април, 
- втора редовна проверка во месец септември, и 
- дополнителна проверка во месец ноември. 
Дополнителна проверка се спроведува со воените лица 

кои на првата и втората проверка не го положиле тестот. 
За воените лица кои од било кои причини биле 

спречени и не се јавиле во одредениот термин на про-
верка, како и за воените лица кои на денот на провер-
ката се јавиле, а биле ослободени од лекар, се спрове-
дува проверка во дополнителен термин, во периодот 
определен во ставот 1 на овој член.   

Член 4 
Од проверка се ослободени воените лица кои: 
- според член 51 став 4 од Законот за служба во Ар-

мијата на Република Македонија, не се оценуваат, 
- до крајот на одредените термини за проверка ќе 

приложат наод, оценка и мислење од Воено лекарската 
комисија дека се ослободени од проверка, 

- се упатени на служба во странство во воени прет-
ставништва, воени мисии и штабови на НАТО и други 
меѓународни организации и воени единици.  

Член 5 
Проверката на воените лица се спроведува по посебна 

наредба на старешината на положба на баталјон или пови-
сока команда, а ја спроведува Комисијата во состав: 

- одговорен старешина (офицер или подофицер), 
- надгледувач на настанот, 
- бројач, 
- демонстратор, 
-  персонал за поддршка (санитетска екипа). 

Член 6 
На првата, втората и дополнителната проверка на 

воените лица се спроведува проверка по дисциплините 
од стандарден тест и тоа: 

- склекови, 
- стомачни, 
- трчање на 3200 м. 
Доколку военото лице на дополнителната проверка 

ги исполни нормите во дисциплините склекови и сто-
мачни, а не ја исполни нормата во дисциплината трча-
ње на 3200 метри, му се дава можност по препорака на 

лекар оваа дисциплина да ја замени со било која дис-
циплина од алтернативниот тест и тоа: 

- пливање на 730 м., 
- возење ергометар или велосипед на 10 км., 
- пешачење на 4 км. 
Проверката по дисциплините од алтернативниот 

тест се спроведува пет дена по спроведувањето на до-
полнителната проверка на воените лица.   

Член 7 
Постигнатите резултати на проверката се искажува-

ат во бодови, согласно стандардите (нормите) кои се 
составен дел на овој правилник (Прилог бр. 1). 
Се смета дека воените лица го положиле тестот од член 

6 на овој правилник доколку во секоја од дисциплините ги 
постигнале следните минимум определени бодови: 

- за професионалните војници и воените  
  старешини-офицери и подофицери         60 бодови, 
- за припадниците на баталјонот за специјални  
  намени (професионални војници и воени 
   старешини-офицери и подофицери)  80 бодови. 

Член 8 
Воените лица кои и на дополнителната проверка 

нема да ги исполнат стандардите (нормите) во дисцип-
лините склекови или стомачни, како и нормата од дис-
циплината од алтернативниот тест, се смета дека не го 
положиле тестот. 

Член 9 
Воените лица кои до завршувањето на проверката 

не се јавиле на истата, а не приложиле наод, оценка и 
мислење од Воено лекарска комисија дека се ослободе-
ни д проверка, се смета дека не го положиле тестот. о 

Член 10 
Резултатите од проверката за секое воено лице поеди-

нечно се внесуваат на образец �Тест за физичка подготве-
ност�, кој е составен дел на овој правилник (Прилог бр. 2). 
Пополнетиот образец од став 1 на овој член, Коми-

сијата од член 5 на овој правилник, во рок од осум дена 
по спроведената проверка го доставува до старешините 
надлежни за оценување на военото лице.  

Член 11 
Старешините надлежни за оценување на военото 

лице, врз основа на резултатите од проверката искажа-
ни во образецот од член 10 став 1 на овој правилник, го 
оценуваат военото лице за физичката способност. 
Степенот на оценување на физичката способност на 

военото лице претставува аритметичка средина на 
вкупно освоените бодови по дисциплините од стан-
дардниот, односно алтернативниот тест и тоа за:  
а) воените старешини-офицери и подофицери и 

професионалните војници со степен: 
- �не задоволува�    до 59 бодови, 
- �задоволува�  од 60 до 64 бодови, 
- �добар�   од 65 до 74 бодови, 
- �се истакнува�  од 75 до 84 бодови, 
- �особено се истакнува� од 85 до 100 бодови. 
б) припадниците на баталјонот за специјални наме-

ни (професионални војници и воени старешини-офице-
ри и подофицери) со степен: 

- �не задоволува�  до 79 бодови, 
- �задоволува�  од 80 до 84 бодови, 
- �добар�   од 85 до 89 бодови, 
- �се истакнува�  од 90 до 94 бодови, 
-  �особено се истакнува�  од 95 до 100 бодови. 

Член 12 
Со степен �не задоволува� за физичката способност 

се оценуваат и воените лица кои не се јавиле за провер-
ка во определените термини за проверка.  

Член 13 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к 
        Бр. 01-6907/3        Министер за одбрана, 
9 декември 2003 година        д-р Владо Бучковски, с.р. 
             Скопје 
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1809. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите на катастарската општина Штурово-Општи-
на Радовиш. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

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

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

 
   Бр. 09-8098/1                                Директор, 

18 декември 2003 година         Бисера Јакимовска, с.р. 
       Скопје 

___________ 
1810. 
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. 70/1992), на седницата одржана на 10 и 11 де-
кември 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се укинува Статутот на Факултетот за ветери-

нарна медицина - Скопје од 15 мај 2002 година. 
2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 

на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 

3. Уставниот суд на Република Македонија со Ре-
шение У.бр. 148/2003 од 22 октомври 2003 година, по-
веде постапка за оценување на уставноста и законито-
ста на Статутот на Факултетот за ветеринарна медици-
на - Скопје, од 15 мај 2002 година, затоа што се поста-
ви прашањето за неговата согласност со Уставот и со 
Законот за високото образование. 

4. Судот на седницата утврди дека во постапката на 
донесувањето на Статутот на Факултетот за ветеринар-
на медицина - Скопје од 15 мај 2002 година, Наставно-
научниот совет на факултетот на седница од 20 март 
2002 година го усвоил текстот на статутарните норми 
кои биле усогласени со забелешките од Комисијата за 
нормативна дејност на Универзитетот �Св. Кирил и 
Методиј� - Скопје и врз основа на позитивното мисле-
ње на Комисијата, на 15 мај 2002 година Наставно-на-
учниот совет на факултетот го донел и верификувал 
Статутот. 
Универзитетскиот сенат на Универзитетот �Св. Ки-

рил и Методиј� - Скопје, на 47-мата седница одржана 
на 2 јули 2002 година донел Одлука за давање соглас-
ност на Статутот на Факултетот за ветеринарна меди-
цина - Скопје од 15 мај 2002 година и утврдил дека 
Статутот влегува во сила со денот на објавувањето во 
Универзитетскиот гласник. Имено, тој е објавен и вле-
гол во сила на 2 јули 2002 година.  

5. Судот, врз основа на увидот во Записникот од 
седницата на Наставно-научниот совет на Факултетот 
за ветеринарна медицина одржана на 20 март 2002 го-
дина, кога било извршено гласањето за усвојување на 
Статутот и од увидот во платните списоци за вработе-
ните на Факултетот, утврди дека Наставно-научниот 
совет бил составен од 27 членови од кои на седницата 

на 20 март 2002 година биле присутни 18, а отсутни 9 
членови. Од вкупниот состав на советот, 9 членови би-
ле вработени на Факултетот за ветеринарна медицина, 
а останатите кои биле вработени во други установи 
имале статус на хонорарни наставници на овој факул-
тет. Исто така, на самата седница на која бил усвоен 
Статутот, од присутните 18 членови само 7 од нив биле 
од вработените на Факултетот за ветеринарна медици-
на - Скопје. Наставно-научниот совет на Факултетот го 
усвоил Статутот со 17 гласови �за� и еден глас �про-
тив�, а воздржани немало. Оттаму, според Судот, про-
излегува дека постапката за нормирање на статутарни-
те прашања и усвојувањето на Статутот била спроведе-
на од орган на управување на оваа високообразовна 
установа во кој само делумно и во помал број членува-
ле вработени лица на факултетот. 

6. Според членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на 
Република Македонија една од темелните вредности на 
уставниот поредок на Република Македонија е владее-
њето на правото. 
Со членот 46 од Уставот е определено дека на уни-

верзитетот му се гарантира автономија, а условите за 
основање, вршење и престанок на дејноста на универ-
зитетот се уредуваат со закон. 
Согласно членот 51 од Уставот, во Република Ма-

кедонија законите мора да бидат во согласност со 
Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. 
Секој е должен да ги почитува Уставот и законите. 
Според определбата на член 58 од Уставот, сопс-

твеноста и трудот се основа за управување и учество во 
одлучувањето, а учеството во управувањето и одлучу-
вањето во јавните установи и служби се уредува со за-
кон и врз принципите на стручност и компетентност. 
Законот за високото образование (�Службен весник 

на Република Македонија� бр. 64/2000 и 49/2003) во 
членот 1 утврдил дека предмет на уредување на овој 
закон се условите и постапката за основање, финанси-
рање и престанок на високообразовните установи и се 
утврдуваат основите на организација, управување, раз-
вој и за вршење на високообразовна дејност. 
Согласно членот 2 став 1 точка 36 од Законот, уни-

верзитетот претставува највисока автономна високоо-
бразовна, научна, односно уметничка установа која ја 
сочинуваат високообразовни установи основани спо-
ред тој закон. 
Според членот 10 став 1 од Законот, високообразов-

ните установи ја вршат својата дејност врз принципот 
на академска автономија, а според став 3, автономијата 
на универзитетот вклучува академска слобода на висо-
кообразовните установи, автономија на управувањето 
со високообразовните установи и неприкосновеност на 
автономијата.  
Во рамките на овој законски концепт, со одредбите 

од Законот е уредено дека државните факултети како 
високообразовни установи имаат својство на правно 
лице, една сметка за редовно работење преку која рас-
полагаат со буџетските средства, како и една или пове-
ќе посебни сметки преку кои располагаат со средства 
од самофинансирачки активности, донации и кредити. 
Основен акт на високообразовната установа е статутот, 
со кој согласно членот 8 став 2 од Законот се уредуваат 
внатрешната организација, начинот на вршење на висо-
кообразовната дејност, овластувањата и начинот на ра-
ботата и одлучување на нејзините органи, други пра-
шања од значење за нејзината дејност и работење, за 
кои со тој закон е предвидено да се уредуваат со ста-
тут, како и други односи во согласност со остварување-
то на нејзината автономија. 
Според ставот 3 и ставот 4 од овој член од Законот, 

статутот го донесува органот на управување на високо-
образовната установа, а Сенатот на универзитетот дава 
согласност на статутите на државните факултети и ви-
соките стручни школи. Со одредбата од ставот 7 е 
предвидено општите акти на универзитетот и високоо-
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бразовните установи основани во негов состав да се об-
јавуваат во јавно гласило на универзитетот. Исто така, 
како една од надлежностите на Сенатот на универзите-
тот, во членот 67 став 1 алинеја 1 од Законот е опреде-
лено дека тој дава согласност на статутите на високоо-
бразовните установи во негов состав. 
Во однос на уредувањето на прашањата кои се од-

несуваат на органите на факултетот, според членот 73 
од Законот, како органи на факултетот се определени 
наставно-научен совет, декан и деканатска управа. 
Согласно членот 74 став 1  од Законот, наставно-на-

учниот совет е орган на управување и стручен орган на 
факултетот, а според одредбата од ставот 4, наставно 
научниот совет го сочинуваат редовните и вонредните 
професори и доцентите. Во наставно-научниот совет на 
факултетот, според ставот 5 од овој член свои прет-
ставници избираат соработниците и студентите и вре-
мето за кое се избираат се утврдува со статутот на ви-
сокообразовната установа. 
Со член 75 од Законот се уредени надлежностите на 

наставно-научните совети на факултетите. Наставно-
научниот совет донесува статут и програми за работа; 
избира и разрешува декан и продекани; утврдува сту-
диски предметни програми и програми за научно-
истражувачка или уметничка работа; врши избор во на-
ставно-научни, наставно-уметнички, научни, наставни 
и соработнички звања; предлага број на студенти кои 
се запишуваат во прва година на додипломски и пост-
дипломски студии; презема мерки за создавање и усо-
вршување на наставно-научниот и уметничкиот подм-
ладок и за работа со особено успешни и талентирани 
студенти; презема мерки за унапредување на наставна-
та, истражувачката и применувачката работа и за комп-
јутерската мрежа; на предлог на деканот од пријавени-
те кандидати на државен конкурс избира секретар на 
факултетот; формира комисија и донесува упатство за 
евалуација на факултетот; одлучува за имотот и мате-
ријалните средства над износот до кој одлучува дека-
натската управа односно деканот; донесува финансиска 
пресметка и усвојува завршна пресметка; одлучува за 
документационата дејност; формира стручни комисии 
за признавање на високообразовни квалификации стек-
нати во странство; одлучува за организирање на меѓу-
народни собири и за меѓународна соработка; предлага 
и презема мерки за унапредување и заштита на стан-
дардот на студентите и вработените и врши други ра-
боти утврдени со овој закон и статутот. 
Според членот 141 од Законот, лицата избрани во 

наставно-научно, научно и наставно звање, односно во 
соработничко звање засноваат работен однос и оства-
руваат права и обврски од работен однос во согласност 
со овој и друг закон и колективен договор склучен ме-
ѓу мнозинскиот синдикат организиран во државните 
високообразовни установи во Република Македонија и 
Владата на Република Македонија. Со извршениот из-
бор во наставно-научно, научно, наставно односно со-
работничко звање избраното лице заснова работен од-
нос за времето на кое е избрано. 
Законот за високото образование со членот 147 го 

уредил прашањето на правото на вршење дејност во 
друга високообразовна установа. Според ставот 1 од 
овој член, лице од една високообразовна установа мо-
же да врши високообразовна дејност во друга високоо-
бразовна установа во звањето во кое е избрано на иста 
или сродна наставно-научна област, врз основа на доз-
вола од високообразовната установа во која е избрано. 
Со одредбите од ставот 2 и 3 од овој член е определено 
дека лицето од ставот 1 може да врши високообразовна 
дејност во обем утврден со Правилникот за нормативи-
те и стандардите за основање на високообразовни уста-
нови  и за вршење на дејност, а условите под кои се ос-
тварува правото од ставот 2 на овој член се уредуваат 
со статутот на високообразовната установа. 
Според членот 148 од Законот, по покана од орга-

нот на управување на високообразовната установа, 
професори, признати научници од земјата и странство, 

можат како гости да извршуваат високообразовна и на-
учно-истражувачка дејност на определено време, под 
услови кои се утврдуваат со договор. 

7. Следејќи ја интенцијата на одредбите од Законот 
за високото образование, посебно во членот 74 каде е 
определено дека наставно-научниот совет на факулте-
тот како орган на управување го сочинуваат редовните 
и вонредните професори и доценти, Судот утврди дека 
неговиот состав произлегува од образовно-наставниот 
кадар вработен на факултетот, имајќи предвид дека со 
став 5 на овој член од Законот се допушта на студенти-
те и соработниците на факултетот да бидат претставу-
вани преку свои претставници во самиот наставно-нау-
чен совет на факултетот како што тоа ќе биде утврдено 
со статутот. 
Со оглед на изнесеното Судот утврди дека оспоре-

ниот Статут не е донесен од компетентен состав на 
членови во Наставно-научниот совет на Факултетот за 
ветеринарна медицина како што е тоа предвидено со 
членот 74 од Законот за високото образование, поради 
што тој не е во согласност со законот, а во поширока 
смисла и со принципот на владеење на правото утврден 
во членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република 
Македонија.  
Имено, владеењето на правото како темелна вред-

ност врз која се заснова уставниот поредок на Републи-
ката, заради остварување на академската автономија, 
треба да обезбеди постоење на правни претпоставки 
преку законска регулатива и други прописи и општи 
акти високообразовните установи да управуваат и од-
лучуваат во рамките на својата установа во која го соз-
даваат и реализираат образовниот и научен труд, што 
во конкретниов случај според Судот, во постапката на 
донесувањето на оспорениот Статут не е обезбедено. 

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

9. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот Лилјана Ин-
гилизова-Ристова и судиите д-р Трендафил Ивановски, 
Мирјана Лазарова Трајковска, д-р Бајрам Положани, 
Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.  
        У.бр. 148/2003   
10 и 11 декември 2003 година       Претседател 
             Скопје            на Уставниот суд на Република 
           Македонија, 
         Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р. 
_______________________________________________ 
Oгласен дел 
 

С У Д С К И   О Г Л А С И  
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ  II - СКОПЈЕ 

Пред Основниот суд Скопје  II - Скопје, тужителот 
Фератовски Тасим од с. Долно Количани - Скопје под-
несе тужба против тужениот Ѓуровски Стојче сега со 
непозната адреса на  живеење, а последно место на 
пријавено живеалиште на ул. �Владимир Комаров� бр. 
36/4, Скопје. 
Бидејќи тужениот Ѓуровски Стојче е  со непозната 

адреса на живеење, ЈУ Меѓуопштински центар за соци-
јална работа на град Скопје со решение бр. 3020-2 од 
16.01.2003 година му постави посебен старател од ре-
дот на адвокатите на град Скопје, адвокатот Стојанов-
ска Евда од Скопје ГТЦ Мавровка локал 51, која ќе се 
грижи за интересите на тужениот во постапката. 
Се повикува тужениот Ѓуровски Стојче да се јави 

во судот и да се вклучи во постапката како тужен во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во 
спротивно, за неговите интереси ќе се грижи посебни-
от старател адвокатот  Стојановска Евда од Скопје, се 
додека тужениот или негов полномошник не се појави 
пред судот. 
Од Основниот суд Скопје  II - Скопје, IX.П. бр. 

1757/01.                                                                    (33974) 
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Пред Основниот суд Скопје II -  Скопје, поведена е 

парнична постапка XI. П.бр. 2714/02 по тужба на тужи-
телот Миле Ѓошевски од Скопје, за утврдување на 
сопственост на недвижност, против тужениот Димитар 
Станковски од Скопје, со непозната адреса. 
Судот со решение XI. П. бр. 2714/02 од 11.12.2003 

година му постави на тужениот привремен застапник 
адвокат Тони Ристовски од Скопје, 
Се повикува тужениот Димитар Станковски  во рок 

од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во су-
дот лично или преку полномошник за да ја преземе по-
стапката, бидејќи во спротивно истата ќе продолжи 
преку поставениот привремен застапник. 
Од Основниот суд Скопје II � Скопје, XI. П.бр. 

2714/02.            (34083)  
ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ 

Пред Основниот суд во Кочани се води спор, по 
тужбата  на тужителот Јован Терзиски од Скопје, бул. 
�Јане Сандански� бр. 11-4/19, против тужениот Борис 
Николов од Кочани, ул. �С. Тасева� бр. 41, со непозна-
та адреса на престојување во странство.  
Се повикува тужениот Борис Николов од Кочани во 

рок од 15 дена, по објавувањето на огласот во �Службен 
весник на РМ�, да се јави во овој суд или да определи свој 
полномошник. Во спротивно, за привремен застапник му 
се назначува Силвана Мишева од Кочани, дипломиран 
правник со положен правосуден испит, вработена во Ос-
новното јавно обвинителство во Кочани која ќе ги штити 
интересите на тужениот до окончувањето на постапката, 
односно додека Центарот за социјална работа не го изве-
стил судот дека назначил старател. 

 Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 148/01.     (34017) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред овој суд е заведен парничен предмет по тужба 

на тужителот Авни Реџепи од с. Лојане, за развод на 
брак, против тужената Михаела Бергмајер од Минхен, 
Германија, со непозната адреса. 
За привремен застапник на тужената ќе биде поста-

вена адвокатот Лидија Велиновска од Куманово. 
Од Основниот суд во Куманово, П. бр. 2532/03. 
             (34079) 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 
 Основниот суд во Струмица во спорот за сопстве-

ност, постапувајќи по тужбата на тужителот Светлана 
Трендафилова од Струмица преку полномошникот 
Ѓорги Лазаров, адвокат од Струмица, против тужениот 
Здравко Трендафилов од Струмица со непозната адреса 
и престојувалиште во странство. Вредност на спорот 
неопределена. 
За привремен застапник на тужениот Трендафилов 

Здравко од Струмица во предметот П. бр. 1127/03, се наз-
начува Валентина Митева. 
Привремениот застапник ќе ги застапува интересите на 

тужениот согласно член 79 од ЗПП со сите права се до по-
јавување на тужениот или негов полномошник пред судот.  
Се повикува тужениот Трендафилов Здравко од Стру-

мица сега во странство со непозната адреса и престојува-
лиште во рок од 15 дена по денот на објавувањето на овој 
оглас, да се јави во Основниот суд во Струмица.  
Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 1127/03. (30198) 

_________________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР  

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр 
261/2000 од 02.03.2000 година, во регистарска влошка 
бр. 03007375?-1-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ЈТД на Друштвото за производство, 
услуги и трговија Тале Спасо Тодоров и др. јтд увоз-
извоз Радовиш ул. �Гоце Делчев� бр. 54. 
Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 01.12/2, 01.13/2, 

01.21, 01.22/1, 01.24, 01.25, 15.11, 15.81/1, 15.81/2, 

15.91, 15.98/2, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 18.22, 18.23, 
74.84, 45.31, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 52.74, 55.30/2, 
51.61, 51.62, 51.65, 51.63, 51.70, 51.41, 51.42/2, 51.43, 
51.54, 51.55, 52.11, 52.12, 52.21,  52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.62, 52.63, 51.66, надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, внатрешна и меѓународ-
на шпедиција, вршење на комисиони работи, реекс-
порт, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и 
патници, меѓународен транспорт на стоки и патници. 
За обврските на јавното трговско друштво секој со-

дружник одговара на доверителите непосредно со це-
лиот свој имот и солидарно со другиот содружник. 
За застапник на друштвото во надворешнотрговски-

от промет се именува Спасо Тодоров од Радовиш. 
Од Основниот суд  во Штип, П.Трег. бр. 261/2003. 
                                                                            (32995)     

__________ 
 
Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр 

1022/2003 од 28.10.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011754?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Друштвото за трговија, производс-
тво и услуги МЕЈТ-03 увоз-извоз ДООЕЛ ул. �Димитар 
Цветинов� бр. 38, Струмица. 
Дејности: 01.12/2, 01.13/1, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 

15.31, 15.32, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.85, 
15.93, 15.98/2, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 
18.23, 18.24, 51.21, 51.22, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.56, 
51.63, 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,  55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.22, 63.12, 65.12/3, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, малограничен промет со со-
седните земји, посредување, реекспорт, застапување и 
консигнација, меѓународна шпедиција. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка. 
Лице за застапување на друштвото во внатрешниот 

и надворешниот промет е Тимов Михаил - управител 
без ограничување. 
Единствен содружник е лицето Тимов Михаил. 
Од Основниот суд  во Штип, П.Трег. бр. 1022/2003. 
                                                                            (32997)     

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

Трег. бр. 3817/2003 од 17.11.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02004006?-8-06-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на фирма на Друштвото за 
сообраќај, туризам, производство, трговија и услуги 
КРАЛ-ТОУРС експорт-импорт Сулејман ДООЕЛ 
ул.�Маршал Тито� бр. 19, Тетово. 
Се менува името на Друштвото за сообраќај, туризам, 

производство, трговија и услуги КРАЛ-ТОУРС експорт-
импорт Сулејман ДООЕЛ ул.�Маршал Тито� бр. 19, Тето-
во, во Друштво за производство, трговија и услуги КРАЛ-
ЕКСИМ ДООЕЛ ул.�Маршал Тито� бр. 19, Тетово. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3817/2003.                                                                (33691) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 4388/2003 од 12.12.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02051203?-3-03-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на назив и управител на 
Друштвото за производство, трговија и услуги АРСИС 
ДОО увоз-извоз Скопје ул.�840� бр. 31. 
Новиот назив на друштвото е: Друштво за произ-

водство, трговија и услуги ФРУПЕР ДООЕЛ увоз-из-
воз Скопје. 
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Од 01.12.2003 година од друштвото истапува лице-

то Ибраими Зекир. 
Се  брише Ибраими Зекир и Ибраими Арсим - упра-

вители без ограничување. 
Се запишува Аземов Седат - управител без ограни-

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

4388/2003.                                                                (33693) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 4475/2003 од 15.12.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02013011?-3-09-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на лице овластено за заста-
пување на Друштвото за собирање и примарна прера-
ботка на индустриски отпадоци, промет и малограни-
чен промет НАША СУРОВИНА Никола ДОО Скопје 
ул. �Македонско Косовска бригада� бб. 
Се брише Томовски Никола - управители без огра-

ничување. 
Се запишува Раевски Слободан - управител без 

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

4475/2003.                                                                (33694) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 4381/2003 од 15.12.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02053996?-8-01-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на лице овластено за заста-
пување на Друштвото за трговија и услуги АТКО КО-
МЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт ул. �Борка Талески� 
бр. 5, Скопје. 
Се брише досегашниот управител Манушев Мето-

дија, а се запишува новиот управител Атак Џумхур. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

4381/2003.                                                                (33695) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 4305/2003 од 11.12.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02052833?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар проширувањето на дејности на 
Друштвото за производство, трговија и услуги АЛБА 
МЕДИКА ДОО експорт-импорт ул. �Џон Кенеди� бр. 
27/5-28, Скопје. 
Дејноста во внатрешен трговски промет се проши-

рува со: 51.46 - трговија на големо со фармацевтски 
производи (промет на големо со лекови и медицински 
помагала). 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

4305/2003.                                                                (33696) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 4430/2003 од 12.12.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02032070?-3-01-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на лице овластено за заста-
пување на Друштвото за производство, трговија и ус-
луги ЛАКИ М Фросинка и Савка ДОО увоз-извоз Ка-
вадарци ул. �Киро Спанџов� бр. 101. 
Содружниците донесоа одлука за промена на лице 

овластено за застапување. 
Се брише Петковска Фросина - управител со нео-

граничени овластувања, а се запишува Трајков Андон - 
управител со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

4430/2003.                                                                (33697) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 4179/2003 од 05.12.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02002371?-3-09-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на управител на Друштвото 
за трговија, производство и услуги АДРИАМЕД-НКР 
увоз-извоз ДОО Скопје ул. �Дренак� бр. 6. 

Се брише Русанда Пејкова - управител без ограни-
чување. 
Се запишува Коле Пејков - управител без ограничу-

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

4179/2003.                                                                (33698) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 4355/2003 од 09.12.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02009726?-3-01-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на управител на Друштвото 
за трговија, производство и застапништво МАКИМА-
ИНТЕРНАЦИОНАЛ Кирило и Маркус ДОО експорт-
импорт Скопје, ул. �Коле Неделковски� бр. 12а. 
Истапува Кирило Анѓелкоски - управител без огра-

ничување, а пристапува Шефки Арифовски - управител 
без ограничување. 
Пречистен текст: Шефки Арифовски - управител 

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

4355/2003.                                                                (33699) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 4272/2003 од 08.12.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02005155?-8-03-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на фирма, содружник и про-
ширување на дејности на Друштвото за производство, 
трговија и услуги ИНДУЛТ-ТЕМЕЛКОВСКИ Златко 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. �Востаничка� бр. 52. 
Се врши промена на фирма , и во иднина ќе гласи: 

Друштво за производство, трговија и услуги ИНДУЛТ 
ДОО увоз-извоз Скопје ул. �Востаничка� бр. 52. 
Од 21.11. 2003 година како содружници 

пристапуваат Благоја Крстевски од Скопје, Лундквист 
Валтер Хелмер од Шведска, Вреде. 
Дејноста во внатрешен трговски промет се проширува 

со: 01.1, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.41, 01.41/2, 01.41/3, 
01.42, 01.50, 02.01, 05.02, 15.31, 15.32, 15.33, 15.61, 15.51. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

4272/2003.                                                                (33700) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 3591/2003 од 30.10.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02039832?-1-01-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на управител на Друштвото 
за промет, услуги и инженеринг К. Г. Р. ЕЛМА ДОО 
експорт-импорт ул. �Франц Прешерн� бр. 112. 
Се брише Ристевска Елена со неограничени овла-

стувања, а се запишува Жупаноски Анѓелко со неогра-
ничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3591/2003.                                                                (33701) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 4411/2003 од 10.12.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02052379?-3-01-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на управител на Трговското 
друштво за трговија на големо и мало ХОБИ-ИН ДОО 
увоз-извоз Скопје ул. �Васил Ѓоргов� бр. 20/4. 
Се врши промена на управителот. Да се брише Елиза-

бета Блажевска - управител без ограничување, а се запи-
шува Горан Блажевски - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

4411/2003.                                                                (33702) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 1639/2003 од 26.03.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02026536?-8-03-000, ја запиша во тргов-
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скиот регистар промената на управител на Друштвото 
за производство, трговија и услуги РАН ПРОМЕТ Љу-
бе ДООЕЛ увоз-извоз с. Ранковце, Општина Ранковце. 
Се брише Мицевски Љубе - управител без ограни-

чување, а се запишува Ристевски Мирче - управител 
без ограничување. 
Пречистен текст: Ристевски Мирче - управител без 

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

1639/2003.                                                                (33703) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 2265/2003 од 25.06.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02011625?-8-03-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар запишување на Одлука за зголемување 
на основната главнина на Друштвото за производство, 
промет и услуги АНКО Андреја ДООЕЛ Скопје ул. 
�Жан Жорес� бр. 129, лок. 12. 
Се врши зголемување на основната главнина на друш-

твото во износ од 2.000.000,00 денари или 32.787 евра, 
што претставува паричен влог, извршен со пооделни уп-
лати за период од 25.12.2002 година до 27.05.2003 година. 
Со прифаќање на понудениот основачки влог од 

друштвото во износ од 2.000.000,00 денари односно 
32.787 евра, заедно со претходното вложување од 
329.100,00 денари или 5.395 евра, основачкиот влог на 
содружникот Андреја Андреев се зголемува на износ 
од 2.329.100,00 денари или 38.182 евра. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2265/2003.                                                                (33704) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 4249/2003 од 04.12.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 0200-625?-3-01-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на фирма, содружник и 
управител на Друштвото за производство, трговија и 
услуги СТОГОР Стојне и Горан ДОО извоз-увоз Скоп-
је ул. �Борис Бојаџиски� бр. 72. 
Се врши промена на назив, правен облик, истапува-

ње на содружник со конверзија на основната главнина и 
промена на лице овластено за застапување во внатреш-
ниот и надворешниот трговски промет на друштвото. 
Од Друштво за производство, трговија и услуги 

СТОГОР Стојне и Горан ДОО извоз-увоз Скопје во 
Друштво за производство, трговија и услуги СТОГОР 
ДООЕЛ извоз-увоз Скопје. 
Од Друштвото за производство, трговија и услуги 

СТОГОР Стојне и Горан ДОО извоз-увоз Скопје истапува 
содружникот Стојне Методиев, а својот основачки влог 
во износ од 310.000,00 денари или 5.082 евра, го отстапу-
ва без надоместок на содружникот Горан Методиев. 
Со прифаќање на понудениот основачки влог од со-

дружникот Стојне Методиев, во износ од 310.000,00 
денари или 5.082 евра, основачкиот влог на содружни-
кот Горан Методиев се зголемува на износ од 
372.000,00 денари или 6.098 евра и учествува со 100% 
во однос на основната главнина на Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги СТОГОР ДООЕЛ извоз-
увоз Скопје. 
Се врши промена на лице овластено за застапување 

во внатрешниот и надворешниот трговски промет на 
друштвото. 
Се разрешува лицето Стојне Методиев од управител 

со неограничени овластувања, а се именува лицето Горан 
Методиев за управител со неограничени овлстувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

4249/2003.                                                                (33707) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 4158/2003 од 01.12.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02010132?-8-09-000, ја запиша во тргов-

скиот регистар промената на седиште на Трговското 
друштво за производство, трговија, угостителство, ус-
луги и градежништво АСПРОМ Игор ДООЕЛ увоз-из-
воз Скопје, ул. �Партизански одреди� бр. 64-6-2/9. 
Се менува седиштето на друштвото и во иднина ќе 

се наоѓа на �Мајаковски� бр. 12, локал 4. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

4158/2003.                                                                (33708) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 2051/2003 од 16.12.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02000714?-000-03, го запиша во тргов-
скиот регистар уписот на одлуки на Гипс и гипсени 
префабрикати �КНАУФ РАДИКА� АД Дебар ул. �8-ми 
Септември� бб. 
Запишување на Одлука VII и VIII, седница на Собра-

ние на акционери бр. 02/91/6 од 04.04.2002 година и бр. 
02-50/5-1 од 17.04.2003 година, за зголемување на основ-
ната главнина, и одлуки за дополнување на истите бр. 
02/91/7 од 04.04.2002 и бр. 02-50/5-2 од 17.04.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2051/2003.                                                                (33701) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 4472/2003 од 12.12.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02053667?-3-03-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на управител на Друштвото 
за производство, трговија и услуги У.С. АЖУР ДОО 
увоз-извоз Скопје ул.�Новоселски пат� бб. 
Се брише Зоран Гавриловски - управител без огра-

ничување, а се запишува Зора Георгијевска - управител 
без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

4472/2003.                                                                (33711) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 3523/2003 од 09.12.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02013962?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар припојувањето на друштвото на Тр-
говското друштво за трговија со нафта и нафтени дери-
вати ПЕТРОЛГАС ДООЕЛ Тетово ул. �Видое Смилев-
ски Бато� бб. 
Припојување на: Трговското друштво за производс-

тво и пласман на технички гасови ТЕГАС ТЦМ Тетекс 
ДООЕЛ Тетово ул. �Браќа Миладинови� бр. 1, со рег. 
влошка бр. 02013963?-8-03-000 во  Трговско друштво 
за трговија со нафта и нафтени деривати ПЕТРОЛГАС 
ДООЕЛ Тетово ул. �Видое Смилевски Бато� бб, со рег. 
влошка бр. 02013962?-8-01-000. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3523/2003.                                                                (33712) 
___________ 

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

бр. 2104/2003 од 09.12.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02013963?-8-03-000, го запиша во трговскиот ре-
гистар бришење на Трговското друштво за производство 
и пласман на технички гасови ТЕГАС ТЦМ Тетекс ДОО-
ЕЛ - Тетово ул. �Браќа Миладиновци� бр. 1. 
Бришење на: Трговско друштво за производство и 

пласман на технички гасови ТЕГАС ТЦМ Тетекс ДООЕЛ 
- Тетово ул. �Браќа Миладиновци� бр. 1, со рег. влошка 
бр. 02013963?-8-03-000, поради припојување кон: Тргов-
ско друштво за трговија со нафта и нафтени деривати 
ПЕТРОЛ ГАС ДООЕЛ Тетово ул. �Видое Смилевски Ба-
то� бб, со рег. влошка бр. 02013962?-8-01-000. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2104/2003.                                                                (33715) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 4425/2003 од 11.12.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02010987?-8-01-000, ја запиша во тргов-
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скиот регистар промената на управител на Друштвото 
за внатрешна и надворешна трговија САПОНИА-КО-
МЕРЦ Сапониа ДООЕЛ Скопје бул. �Војвода� бб. 
Се брише Ференц Хаузер - управител без ограничу-

вање, се запишува Татјана Хорват - управител без огра-
ничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

4425/2003.                                                                (33716) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 4301/2003 од 12.12.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02051615?-3-09-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на податоци на содружник 
на Друштвото за туризам, угостителство и консалтинг, 
услуги ТЦЦ КОМПАНИ ДОО увоз-извоз Скопје ул. 
�Никол Вапцаров� бр. 6. 
Да се брише Емилија Дракулеска - управител без 

ограничување, да се запише Снежана Андреевска Фи-
липовска - управител без ограничување. 
Пречистениот текст гласи: Снежана Андреевска 

Филиповска - управител без ограничување. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот промет е: Снежана Анреевска Филипов-
ски - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

4301/2003.                                                                (33717) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 4097/2003 од 19.11.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02042614?-8-01-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на назив на Друштвото за 
производство, промет и услуги МЕРКО ДОО Скопје 
ул. �Антон Попов 3� бр. 2. 
Новиот назив на друштвото е: Друштво за произ-

водство, промет и услуги МЕРКО ДОО Скопје ул. �Ан-
тон Попов 3� бр. 2. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

4097/2003.                                                                (33718) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 4432/2003 од 11.12.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02007685?-8-01-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на лице на Друштвото за тр-
говија на големо и мало ДИДЕМ-ТРЕЈД Месут ДООЕЛ 
Скопје ул. �Славеј Планина� бр. 50. 
Се врши промена на управителот на друштвото и 

тоа се брише Месут Фејзулоски од Скопје, а се запи-
шува Љатиф Мемеши од Битола. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

4432/2003.                                                                (33720) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 4035/2003 од 25.11.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02041685?-6-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар бришењето на ТП на Самостоен ли-
ковен уметник МАЗНЕ ТП Антони Павле Мазневски 
Скопје ул. �Мите Богоевски� бр. 73. 
Бришење на: Самостоен ликовен уметник МАЗНЕ 

ТП Антони Павле Мазневски Скопје ул. �Мите Богоев-
ски� бр. 73. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

4035/2003.                                                                (33721) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 4436/2003 од 12.12.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02002790?-3-09-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на управител на Здравстве-
ната организација-ординација за општа медицина 
ОСТЕО-ПРО Љупчо и др. ДОО Скопје Т.Ц. Капиштец, 
ул. �Народен фронт� бр. 19-а, I. кат, локал 2, Скопје. 

Се разрешува Стојаноска Лидија- управител без 
ограничувања, а се запишува Митевски Зоран - управи-
тел без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

4436/2003.                                                                (33722) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 3941/2003 од 01.12.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02032873?-4-11-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на структурата на капитал на 
Македонска книга Акционерско друштво за издавачка 
дејност и трговија Скопје ул. �11 Октомври� бб. 
Се врши промена на структурата на капиталот и 

конверзија од ДЕМ во ЕУР. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3941/2003.                                                                (33723) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 4332/2003 од 10.12.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02015436?-8-01-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на управител на Друштвото 
за градежништво и трговија на големо и мало КИРК 
КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. �Еспе-
ранто� бр. 35. 
Се брише Кирковска Соња - управител без ограни-

чување, а се запишува Кирковска Цвета - управител без 
ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

4332/2003.                                                                (33726) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 4206/2003 од 02.12.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02053629?-8-01-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на седиште на Друштвото за 
трговија, услуги и производство ЛАЦИ ДООЕЛ извоз-
увоз Скопје бул. �Партизански одреди� бб,ламела Ц, 
деловен простор 10. 
Се врши промена на седиште: бул. �Партизански 

одреди� бр. 62, локал 9, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

4206/2003.                                                                (33728) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 4749/03 од 02.12.2003 година, во регистарска  
влошка бр. 02054283?-3-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото  за транспорт и  тр-
говија  УНИВЕРЗАЛ КОМ МС ДОО увоз-извоз Скопје, 
ул. �Места� бр. 2. 
Дејности: 60.24, 60.23, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 

51.36, 51.41, 51.42, 51.47, 51.55, 52.211, 52.12, 52.241, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.46, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, меѓународен превоз на стоки во 
друмскиот сообраќај.  
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторе-
ни во правниот промет друштвото  одговара со целиот 
свој имот. Изјадин Сулејмани - управител со неограни-
чени овластувања го застапува друштвото во внатреш-
ниот и надворешниот трговски промет. Содружници - 
Изјадин Сулејмани и Друштвото за трговија на големо 
и малоУНИВЕРЗАЛ КОМЕРЦ Миљаим ДООЕЛ извоз-
увоз Скопје. 

   Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.    
4749/2003.                                                                (33392) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 5073/03 од 09.12.2003 година, во регистарска  
влошка бр. 02054606?-6-01-000, го запиша во трговскиот 
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регистар запишувањето на ТП ЕНТЕРНИТИ Аида Ме-
медали Билали трговија на мало ул. �160� бр. 29, Тетово. 
Дејности: 52.12. 
За обврските  во правниот промет со трети лица од-

говара лично со целиот свој имот. Во правниот промет 
со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. 
Лице овластено за застапување и основач е Аида Била-
ли од Тетово, ул. �160� бр. 29. Седиште: ул. �160� бр. 
29, Тетово. 

   Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.    
5073/2003.                                                                (33393) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5029/03 од 09.12.2003 година, во регистарска  
влошка бр. 02054563?-3-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДОО на Друштвото  за трговија  
и услуги ФИНЕКС-С ДОО увоз-извоз Скопје, ул. �Бан-
ско� бр. 23, Скопје. 
Дејности: 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, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22,60.23, 60.24, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 72.10, 72.20,72.30, 72.40, 
72.60, 74.12, 74.82, 74.83, 74.84, 93.02, надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, застапување на странски 
фирми, посредување во надворешно трговскиот про-
мет, реекспорт, консигнација, меѓународна шпедиција, 
превоз на стоки и патници во меѓународниот друмски 
сообраќај, 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 сите свои средства. Содружници: Снежана Пи-
рова од Скопје, ул. �Банско� бр. 23 и Стевче Пиров од 
Скопје, ул. �Банско� бр. 23. 
Снежана Пирова - управител со неограничени овла-

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

5029/2003.                                                                (33394) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2992/03 од 14.07.2003 година, во регистарска  
влошка бр. 02052527?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото  за трго-
вија, услуги и производи ЗМ-ТРЕНД ДООЕЛ увоз-извоз 
Кавадарци, ул. �Страшо Пинџур� бр. 42. 
Основачот Атанасова Валентина од Кавадарци, ос-

нова Друштво  за трговија, услуги и производи ЗМ-
ТРЕНД ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, ул. �Страшо 
Пинџур� бр. 42. 
Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 

52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
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, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 74.12, 74.84, 92.34, 92.71, 92.72, 
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, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.70, 51.13, 51.16, 51.17, 51.19, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 01.11/1, 
01.11/2, 01.11/3, 01.12/2, 01.21, 01.25, 01.30, 15.51, 
15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.93, 15.98/1, 15.98/2, 02.01, 
15.51, 15.61, надворешна трговија со прехранбени и не-
прехранбени производи, малограничен промет со со-

седните земји, меѓународна шпедиција, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, посредување и застапу-
вање во областа на прометот со стоки и услуги, консиг-
национа продажба на стоки, реекспорт на стоки, коми-
сиони работи. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, за обврските сторе-
ни во правниот промет друштвото  одговара со сите 
свои средства. За управител е именувано лицето Атана-
сова Валентина и е со неограничени овластувања. 

   Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.    
2992/2003.                                                                (33395) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5067/03 од 08.12.2003 година, во регистарска  
влошка бр. 02054600?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото  за трговија, услуги 
и производство СОЛАРИС - КОМ ДООЕЛ увоз-извоз 
Кавадарци, ул. �16-ти Јуни� бр. 16. 
Основачот Снежана Ѓорчева од Кавадарци, основа 

Друштво  за трговија, услуги и производство СОЛАРИС 
- КОМ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, ул. �16-ти Јуни� 
бр. 16. 
Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 

52.25, 52.26, 52.27, 52.33,  52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
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, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.12, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.64, 51.66, 51.70, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.42/2, 
50.50, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 
74.34, 92.71, 92.72, 01.11/1, 01.11/3, 01.12/1, 01.12/2, 
01.13/1, 01.21, 01.24, 01.25, 02.01, 02.02, 05.02, 15.32, 
15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.81, 15.91, 15.93, 15.98/1, 
15.98/2, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.40, 28.51, 28.52, 
28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 29.12, 
29.13, 29.14, надворешна трговија со прехранбени и не-
прехранбени производи, малограничен промет со со-
седните земји, меѓународна шпедиција, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, посредување и застапу-
вање во областа на прометот со стоки и услуги, консиг-
национа продажба на стоки, реекспорт на стоки, коми-
сиони работи. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, за обврските сторе-
ни во правниот промет друштвото  одговара со сите 
свои средства. За управител е именувано лицето Сне-
жана Ѓорчева од Кавадарци и е со неограничени овла-
стувања. 

   Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.    
5067/2003.                                                                (33397) 
_________________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 

Основниот суд во Гостивар, со решение Рег. бр. 
23/03, во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции  се запишува Здружението - Организација за хен-
дикепирани лица ХЕНДИКЕП-УНИТЕТ Гостивар, се-
диште на ул. �Гоце Делчев� кула-локал бр. 25 Гости-
вар, а го застапува неговиот претседател Ефразим Ис-
маили од Дебреше.  
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат за згрижување и помагање на сите хендикепира-
ни лица од сите категории, возраст, пол, образование и 
национална припадност, без разлика дали хендикепра-
носта ја здобиле со раѓање или во сообраќајна несреќа, 
тешка болест или сл. 
Од Основниот суд во Гостивар.                      (34013) 
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Основниот суд во Гостивар, со решение Рег. бр. 

23/03, во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции  се запишува Здружението - фудбалски клуб ПЕ-
НАЛ-7 од с. Неготино - Полошко, со седиште во с. Не-
готино - Полошко, а го застапува неговиот претседател 
Мухареми Јетмир од с. Неготино - Полошко. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат во грижа за омасовување на фудбалот како 
спорт, работи на стручно усовршување на своето 
членство преку разни форми на дејности, учество на 
спортски натпревари и др.  
Од Основниот суд во Гостивар.                      (34014) 

___________ 
 
Основниот суд во Кавадарци, со решение Рег. бр. 

8/03, во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции  се запишува Здружението на граѓани �ДЕТСКИ 
ПАРЛАМЕНТ НА МАКЕДОНИЈА- КАВАДАРЦИ� од 
Кавадарци, кое се залага за следниве цели и задачи: да 
работи на развојот и заштита на детето и неговите зага-
рантирани права, заштита на детето од секаков вид на-
силство, борба против злоупотреба на детето, за поли-
тички и верски цели, чување и унапредување на здрав-
јето, развивање силни хуманистички чувства, беспо-
штедна активност за заштита на човековата средина за 
создавање висока свест за здраво живеење, употребува-
ње на заштита на семејство, борба против сите детски 
болести, борба за поголемо стекнување на знаење, да 
гради долготрајни односи на соработка, спроведување, 
следење и применување на меѓународните декларации, 
да го побуди јавното мислење дека детето е фактор, и 
има потреба од признавање на детска личност, форми-
рање разни клубови, и секции, да се организираат 
мировни и економски движења, преземање активности 
за здружување со невладини организации, да се рас-
права и влијае врз одлучувањето за документите и за-
конските акти со кои се уредува положбата на детето 
во семејство и училиште и грижа на граѓаните односно 
нивните деца кои живеат во странство со нивно вклу-
чување на активностите и манифестациите за деца од 
татковината. 
Седиштето на Здружението се наоѓа во Кавадарци, 

на ул. �Мито Хаџи Василев� во просториите на гимна-
зијата �Добри Даскалов�. 
Од Основниот суд во Кавадарци.                    (34015) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение III. 
Рег. Зг. бр. 90/03 од 17.12.2003 година, во регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации го запиша здру-
жението на граѓани Центар за Демократски Развој и 
Иницијатива (ЦДРИМ) - Скопје, со седиште на ул. 
�Виничка� бр. 10 - Општина Шуто Оризари - Скопје. 
Цели и задачи на здружението се: да го помага раз-

војот и благосостојбата на заедниците за задоволување 
на потребите на луѓето без остварување на профит за 
самата организација и дејствување во насока на реша-
вање на потребите на заедницата на локално ниво и да 
ги штити и одбрани основните човекови права и инте-
реси исполнувајќи ги конкретните цели и задачи како 
на пример обезбедување на финансиски средства од 
фондации и други донатори на РМ, спроведување на 
соодветни активности од областа на економијата, по-
магање во развојот на слободното пазарно стопанису-
вање, барање на алтернативи за намалување на невра-
ботеноста во градот Скопје, обезбедување на услови за 
заедничко живеење на сите граѓани од Скопје, органи-
зирање на активности за младите од Скопје, развивање 
и негување на старата изворна култура, организирање 
на помош на незгрижени мајки и деца и организирање 
активности од хуманитарен карактер, спроведување на 
советување, обука и едукација, информирање и едуци-
рање на јавноста за нејзините права и обврски согласно 
уставните закони на РМ, следење на секаков облик на 

прекршување на човековите права, заштита на основ-
ните граѓански, економски, социјално - културни права 
утврдени со Уставот на РМ, издавање на литература од 
областа на правото, донесување, почитување и приме-
на на правната регулатива за подигнување на свеста за 
заштита на животната средина. 
Со денот на запишување во регистарот на здруже-

нија и фондации здружението на граѓани Центар за Де-
мократски Развој и Иницијатива - (ЦДРИМ) - Скопје, 
се стекнува со својство на правно лице. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (33043) 

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

Рег. Зг. бр. 83/03 од 09.12.2003 година, во регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации го запиша здру-
жението на граѓани МЕДЦЕЛ - Скопје, со седиште на 
ул. �Томе Арсовски� бр. 31 - Скопје. 
Цели и задачи на здружението се: развојот на кул-

турата особено во ликовните уметности и дизајнот во 
Р. Македонија, афирмација на македонската култура и 
творештво во меѓународни рамки, следење на случува-
њата на полето на културата и вклучување во совреме-
ните текови, афирмација на македонската ликовна тра-
диција, дизајнот и занаетите сврзани за ликовните об-
ласти преку нивно осовременување и редефинирање, 
печатење на информатори, публикации, книги и ЦД-а и 
други материјали, сестрано унапредување на културата 
во Р. Македонија до високи меѓународни стандарди, 
учество во стручни јавни расправи од областа на кул-
турата и културното наследство, организирање на 
стручни или друг вид на собири, предавања, советува-
ња, симпозиуми, конференции, стручно-научни триби-
ни и стручни едукативни курсеви, соработка со слични 
или сродни институции од земјата или странство или 
со други друштва на граѓани и фондации преку актив-
но учество во дел од нивните работни програми што се 
од посебен интерес за здружението, задоволување на 
специфичните интереси и афинитети на нејзините чле-
нови преку развивање на различни нивоа на издавачка 
дејност, организирање на стручни посети или екскур-
зии во места каде се случуваат битни настани од обла-
ста на културата во земјата и странство. 
Со денот на запишување во регистарот на здруже-

нија и фондации, Здружението на граѓани МЕДЦЕЛ - 
Скопје, се стекнува со својство на правно лице. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (34106) 

_______________________________________________ 
 

С Т Е Ч А Ј Н И   П О С Т А П К И 
 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-
ние Ст. бр. 107/2003 од 16.12.2003 година, се поведува 
претходна постапка на постапката за отворање на сте-
чајна постапка над должникот ЗЗ �КОЧО РАЦИН� од 
с. Лазарополе, со жиро сметка бр. 41510-601-705 при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесни-
ците во платниот промет Скопје. 
За стечаен судија се определува Љубе Ѓорѓиевски 

судија при овој суд и член на стечајниот совет. Се зака-
жува рочиште поради изјаснување по предлогот за 
отворање на стечајна постапка на ден 30.01.2004 годи-
на во 11 часот во сала бр. II при овој суд. 
Се определуваат следните мерки за обезбедување: 
За привремен стечаен управник се определува Дра-

ган Јованоски, ул. �Питарница� бр. 7, Гостивар, со моб. 
тел. 070-229-307.  
Се задолжува привремениот стечаен управник да го 

заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водење на претпријатието на должникот се до донесу-
вање на одлука за отворање на стечајна постапка и да 
испита дали од имотот на должникот можат да се нами-
рат трошоците на постапката. 
Се повикуваат должниците на должникот своите обвр-

ски и должниковите солидарни содолжници и гаранти без 
одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот. 
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Се задолжува должникот да му овозможи на стечај-

ниот управник да влезе во деловните простории за да 
може да ги спроведе потребните дејствија како и да му 
допушти увид во трговските книги и неговата деловна 
документација. 
Се определува општа забрана за располагање со имо-

тот на должникот односно располагањето со имотот на 
должникот, можно е само со претходна дозвола на сте-
чајниот судија или на привремениот стечаен управник. 
Се забранува исплата од сметката на должникот. 
Против ова решение не е дозволена посебна жалба. 
Од Основниот суд во Гостивар.                      (33731) 

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

шение II. Ст. бр. 733/03 од 16.12.2003 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за прое-
ктирање, производство, внатрешна и надворешна трговија 
МАКЕС Ц.О. Скопје, со седиште на ул. �Георги Динката� 
бр. 13-б, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-220528 при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците 
во платниот промет Скопје, и регистарска влошка бр. 1-
39566-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје  I  - 
Скопје. Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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.        (33900) 

___________ 
 
 Основниот суд Скопје II � Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. 342/03 од 27.10.2003 година се отвора 
стечајна постапка над стечајниот должник Трговско-
услужно претпријатие ВЕСПА ДОО Скопје, ул. �Мите 
Богоевски� бр. 59, жиро сметка бр. 40100-601-257495 
при Агенцијата за работа со блокирани сметки и реги-
старска влошка бр. 1-45172-0-0-0 при регистарот на 
Основниот суд Скопје I � Скопје. Истата не се спрове-
дува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје  II  - Скопје.        (33960) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II � Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 243/02 од 06.11.2003 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и 
компјутерски услуги, хардвер и софтвер �ПРО ЛИНЕА 
� КОМПЈУТЕРИ� Сашо и Иван ДОО експорт-импорт 
Скопје, со седиште на ул. �Тодор Чангов 33� бр. 15, со 
жиро сметка 300000001075281 при Комерцијална банка 
АД Скопје и регистарска влошка 02008999?-3-09-000 
при регистарот на Основниот суд Скопје I  - Скопје и 
истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II � Скопје.        (34022) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II � Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 724/03 од 09.12.2003 година се отво-
ра стечајна постапка над должникот Трговско претпри-
јатие ИРЕЈА увоз-извоз ДОО Скопје, со седиште на ул. 
�Кајларска� бр. 4-б, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-
601-2208124 при Агенцијата за работа со блокирани 
сметки на учесниците во платниот промет Скопје, и ре-
гистарска влошка бр. 1-36488-0-0-0 при регистарот на 
Основниот суд Скопје  I  - Скопје. Истата не се спрове-
дува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I � Скопје. 

Жалбата поднесена против решението не го задр-
жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II � Скопје.        (34023) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II � Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 688/03 од 18.12.2003 година се отво-
ра стечајна постапка над должникот Авто такси Г ГО-
РАН ЛАЗО КОЛЧЕВ ТП Скопје, со седиште на ул. 
�Венијамин Мачуковски� бр. 28 Скопје, со жиро сме-
тка бр. 300000000710173 при Комерцијална банка АД 
Скопје, и регистарска влошка бр. 02005269?-8-06-0-0-0 
при регистарот на Основниот суд Скопје  I  - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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.        (34025) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II � Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 741/03 од 17.12.2003 година се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за транс-
порт, шпедиција, трговија и услуги МСМ КОМЕРЦ ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Скопје со седиште на бул. �Јане Сандан-
ски� бр. 59/1-18 Скопје, со жиро сметка бр. 
300000000522672, и регистарска влошка бр. 02034566?-
8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје  I  - 
Скопје. Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I � Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II � Скопје.        (34009) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, постапувајќи во стечајната 

постапка над должникот АД �14-ти Септември� во сте-
чај-Свети Николе, заведена под Ст. бр. 53/02, ги известу-
ва доверителите на должникот дека на 12.01.2004 годи-
на, во 10,00 часот ќе се одржи седница на собрание на 
доверители во просториите на Основниот суд во Штип, 
заради разгледување состојби кај должникот во врска со 
продажба на имотот на истиот и донесување одлука за 
услови и начин на продажба на невпаричениот имот. 
Од Основниот суд во Штип.         (34006) 

__________ 
 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 
Ст. бр. 128/2003 од 24.11.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Трговско претпријатие ПАЛМА-
КОМЕРЦ ЦОО Д. Палчиште, Тетово, со жиро сметка бр. 
41500-601-54203 што се води при Агенцијата за работа со 
блокирани сметки Тетово-Тетово, запишано при Окруж-
ниот стопански суд во Скопје, со регистарска влошка бр. 
1-33943-0-0-0 и Срег. бр. 3037/93 од 19.03.1993 година. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва и се заклучува поради немање на имот согласно 
член 64 од Законот за стечај. 
По правосилноста на решението должникот ќе се 

брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.         (34000) 

__________ 
 

Со решение Ст. бр. 227/2003 од 08.12.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, услуги и трговија �АЛЕКСАНДРИЈА� ДО-
ОЕЛ Струмица, запишан во регистарот на Основниот суд 
во Штип со Трег. бр. 16/2000 година, регистарска влошка 
бр. 03007130?-8-01-000 и со жиро сметка бр. 
2000000032022990 која се води во Стопанска банка АД 
Скопје, но одлучено  е истата да не се спроведува поради 
немање на имот на должникот заради што и се заклучи. 
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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.        (34002) 

__________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 106/03 од 17.12.2003 година, е отворена стечај-
на постапка над должникот Производно, трговско 
претпријатие во приватна сопственост експорт-импорт 
�РЕНАТА� ЦО-Штип, ул. �Стојан Милевски� бр. 1, со 
жиро сметка бр. 41400-601-5278 кај Агенцијата за ра-
бота со блокирани сметки на учесниците во платниот 
промет, Одделение во Штип. 
Отворената стечајна постапка над должникот се 

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

брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во 
Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (34003) 

__________ 
 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Ст. бр. 117/03 од 17.12.2003 година, е отворена стечај-
на постапка над должникот Производно, услужно и тр-
говско претпријатие на големо и мало увоз-извоз АН-
ТОНИО-ИМПЕКС П.О. Пробиштип, ул. �Илинденска� 
бр. 41, Пробиштип, со жиро сметка бр. 41401-601-
33187 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на 
учесниците во платниот промет, Одделение во Штип. 
Отворената стечајна постапка над должникот се 

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

брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во 
Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (34004) 

__________ 
 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Ст. бр. 127/03 од 17.12.2003 година, е отворена стечај-
на постапка над должникот Трговско друштво за про-
изводство, трговија и услуги ВИЗО ДООЕЛ од с. Ле-
ски-Виница, со жиро сметка бр. 300050000022683, Ко-
мерцијална банка АД Скопје, Експозитура во Виница. 
Отворената стечајна постапка над должникот се 

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

ше од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (34005) 

__________ 
 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шение Ст. бр. 136/03 од 09.12.2003 година, е отворена 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за про-
изводство и трговија �АИРОВ КОМПАНИ� увоз-извоз 
ДОО Кавадарци, со седиште на ул. �Гоце Делчев� бр 9-
3/7, со жиро сметка бр. 41620-601-52581 во Агенцијата 
за работа со блокирани сметки, Подрачна единица Ка-
вадарци, регистриран со решение Срег. бр. 14495/95 од 
29.12.1995 година, на Окружниот стопански суд Скоп-
је, и истата поради немање имот на должникот не се 
спроведува и се заклучува. 
Стечајниот должник да се брише од регистарот при 

Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Кавадарци.        (34007) 

__________ 
 

Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 78/03 
од 03.10.2003 година, отвори стечајна постапка над 
должникот ТП �ТАРА 94� од Кичево и истата не се 

спроведува поради немање средства за стечајна маса и 
се заклучува стечајната постапка над наведениот долж-
ник согласно член 64 став 1 од Законот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.         (34008) 

__________ 
 

Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 85/03 
од 12.11.2003 година, отвори стечајна постапка над 
должникот Друштво за трговија, промет и услуги и ЛБЈ 
увоз-извоз Бобан Лубески ДООЕЛ од Кичево 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.         (34010) 

__________ 
 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 79/2003 од 12.12.2003 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Трговско 
друштво за производство, трговија и услуги �ШАМ 
КОМ� Нуредин Џелили и други ДОО Гостивар, со се-
диште на ул. �Драге Тодороски� бр. 30 и истата не се 
спроведува поради немање на имот и се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.         (34011) 

__________ 
 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 
Ст. бр. 125/2003 од 24.11.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над должникот Производно, трговско, 
услужно, претпријатие ГАНИ-КОМ експорт-импорт 
ДОО Тетово, со жиро сметка бр. 41500-601-47831 при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки Тетово-Те-
тово, запишан при Окружниот стопански суд Скопје, 
со регистарска влошка бр. 1-61816-0-0-0 и Срег. бр. 
6150/95 од 18.04.1995 година. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва и се заклучува поради немање на имот, согласно 
член 64 од Законот за стечај. 
По правосилноста на решението должникот ќе се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.         (34073) 

__________ 
 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 
Ст. бр. 130/2003 од 24.11.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над должникот Претпријатие за тргови-
ја на големо и мало, угостителство, туризам и услуги 
�СТЕФАН ДАВИД� ДОО увоз-извоз Тетово, ул. �Иво 
Лола Рибар� бр. 275 со жиро сметка бр. 41500-601-
31247 при Агенцијата за работа со блокирани сметки 
Тетово-Тетово, запишан при Окружниот стопански суд 
Скопје, со регистарска влошка бр. 37800-0-0-0 и Срег. 
бр. 5853/93 од 04.02.1993 година. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва и се заклучува поради немање на имот, согласно 
член 64 од Законот за стечај. 
По правосилноста на решението должникот ќе се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.         (34074) 

__________ 
 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 
209/2003 година отвори стечајна постапка спрема 
должникот Трговец поединец за трговија на мало Кире 
Блаже Дојчиноски �АНИТА� Прилеп Т.П., со седиште 
на ул. �Димче Антулески� бр. 50-а, во Прилеп, запиша-
но во регистарска влошка  бр. 000665, форма 6, МБС 
01000665 бр. на дејност1, со решение Трег. бр.  560/97 
од 06.10.1997 година на Основниот суд во Битола, со 
основна дејност трговија на мало со обувки, кожа, гума 
и пластика, со жиро сметка бр. 300020000201310, во 
Комерцијална банка АД Скопје филијала Прилеп. 
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Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува, но се заклучува поради немање на имот. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (34067) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 121/03 од 17.12.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Трговско претпријатие на голе-
мо и мало во приватна сопственост �АЛГОСТ КО-
МЕРЦ� П.О.- Пробиштип, ул. �Гоце Делчев� бр. 4, Про-
биштип, со жиро-сметка бр. 41400-601-5278 кај Агенци-
јата за работа со блокирани сметки на учесниците во 
платниот промет - Одделение во Штип. 
Отворената стечајна постапка над должникот Тр-

говско претпријатие на големо и мало во приватна 
сопственост �АЛГОСТ КОМЕРЦ� П.О.- Пробиштип, 
ул. �Гоце Делчев� бр. 4, Пробиштип, се заклучува за-
тоа што друштвото не располага со имот доволен да ги 
покрие трошоците по постапката. 
По правосилноста на ова решение должникот  да се 

брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во 
Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (34069) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. 

бр. 122/03 од 17.12.2003 година, е отворена стечајна постап-
ка над должникот Претпријатие  за промет и услуги �ДЕН-
ЧЕВСКИ� ДОО увоз-извоз Пробиштип, ул. �Браќа Мила-
динови� бр. 22, Пробиштип, со жиро-сметка бр. 41401-603-
3114 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учес-
ниците во платниот промет - Одделение во Штип. 
Отворената стечајна постапка над должникот Прет-

пријатие  за промет и услуги �ДЕНЧЕВСКИ� ДОО увоз-
извоз Пробиштип, ул. �Браќа Миладинови� бр. 22, Проби-
штип, се заклучува затоа што друштвото не располага со 
имот доволен да ги покрие трошоците по постапката. 
По правосилноста на ова решение должникот  да се 

брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во 
Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (34070) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 363/03 

од 16.12.2003 година над Друштвото за производство, 
услуги и трговија на големо и мало МАГРЕБ увоз-из-
воз Васко Д. увоз-извоз ДООЕЛ Битола, ул. �Охрид-
ска� бр. 158, запишан во  регистарска влошка на Ос-
новниот суд во Битола бр. 01006351?-8-03-000, со жиро 
сметка  бр. 500-0000000949-90, при Стопанска банка 
АД Битола, со дејност шифра 52.46, стечајната постап-
ка се отвора, стечајната постапка не се спроведува и се 
заклучува. 
Од Основниот суд во Битола.                          (34071) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 339/03 

од 16.12.2003 година над Друштвото за производство, 
трговија и услуги увоз-извоз Живка Наумовска и др. 
ММ-Естетика Битола ДОО, ул. �Довлеџик� бр. 14-а, за-
пишан во  регистарска влошка на Основниот суд во Би-
тола бр. 01010767?-3-03-000, со жиро сметка  бр. 290-
2000000544-58, при Тетекс Кредитна банка АД Скопје, 
ф. Битола, со дејност шифра 52.46, стечајната постапка 
се отвора, стечајната постапка не се спроведува и се 
заклучува. 
Од Основниот суд во Битола.                          (34072) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Ст. бр. 791/03 од 02.12.2003 го-
дина, се поведува претходна постапка за утврдување на 
причините за отворање на стечајна постапка над долж-
никот Друштво за меѓународна трговија МАРКОНИ 

МАРКОНИ ОВЕРСЕАС ЛИМИТЕД и др. ДОО увоз-
извоз Скопје, со седиште на ул. �Скопска Црвена Оп-
штина� бб, со жиро сметка бр. 40100-601-53365 кај РМ, 
Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците 
во платниот промет-Скопје. 
За стечаен судија се определува Дејан Костовски, 

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

логот за отворање на стечајна постапка на 21.01.2004 
година во 09,15 часот, во соба бр. 70, во зградата на 
Апелациониот суд во Скопје. 
Се определуваат следниве мерки за обезбедување: 
За привремен стечаен управник се определува Ма-

ринко Саздовски од Скопје, со адреса на ул. �Елисие 
Поповски� бр. 15. 
Се задолжува привремениот стечаен управник да го 

заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водење на претпријатието на должникот се до доне-
сување 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 гаран-
ти 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. 
Решението да се објави на огласна табла на судот и 

во �Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (33820) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд I. Ст. бр. 779/03 од 28.11.2003 година, 
се поведува претходна постапка за утврдување на причи-
ните за отворање на стечајна постапка над должникот 
КЛУБ-77 Петковски Зоран и Симеон Скопје, со седиште 
на ул. �Антоние Грубишиќ� бр. 5, со жиро сметка бр. 
40100-685-15094 кај РМ, Агенција за работа со блокирани 
сметки на учесниците во платниот промет-Скопје. 
За стечаен судија се определува Дејан Костовски, 

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

логот за отворање на стечајна постапка на 12.01.2004 
година во 12,00 часот, во соба бр. 70, во зградата на 
Апелациониот суд во Скопје. 
Се определуваат следниве мерки за обезбедување: 
За привремен стечаен управник се определува Ма-

ринко Саздовски од Скопје, со адреса на ул. �Елисие 
Поповски� бр. 15. 
Се задолжува привремениот стечаен управник да го 

заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водење на претпријатието на должникот се до доне-
сување 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 гаран-
ти 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. 
Решението да се објави на огласна табла на судот и 

во �Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (33820) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Ст. бр. 717/03 од 28.11.2003 го-
дина, се поведува претходна постапка за утврдување на 
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причините за отворање на стечајна постапка над долж-
никот Претпријатие за производство, внатрешен и над-
ворешен промет ПЧИЊА ПРОМЕТ Скопје, со седиште 
на ул. �158 Бис� бр. 5, со жиро сметка бр. 40100-601-
26448 кај РМ, Агенција за работа со блокирани сметки 
на учесниците во платниот промет-Скопје. 
За стечаен судија се определува Дејан Костовски, 

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

логот за отворање на стечајна постапка на 14.01.2004 
година во 12,15 часот, во соба бр. 70, во зградата на 
Апелациониот суд во Скопје. 
Се определуваат следниве мерки за обезбедување: 
За привремен стечаен управник се определува Ма-

ринко Саздовски од Скопје, со адреса на ул. �Елисие 
Поповски� бр. 15. 
Се задолжува привремениот стечаен управник да го 

заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водење на претпријатието на должникот се до доне-
сување 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 гаран-
ти 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. 
Решението да се објави на огласна табла на судот и 

во �Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (33876) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-
шение IV. Ст. бр. 738/03 од 17.12.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за трговија, 
производство и услуги АЛКИ КОМЕРЦ Киро и други 
ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. �Сава Ко-
вачевиќ� бр. 47-4/12 Скопје, со жиро сметка бр. 
200000007598002 и регистарска влошка бр. 02005215?-3-
01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (33885) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение II. Ст. бр. 972/03 од 03.12.2003 година, е отворена 
стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство, промет, посредување и услуги МАК БИРООП-
РЕМА Благоја ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седи-
ште на бул. �Партизански одреди� бр. 66 б-2/7 и жиро 
сметка бр. 300000000267756 при Комерцијална банка 
АД Скопје, со регистарска влошка бр. 02015415?-8-03-
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.        (33903) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Ст. бр. 781/03  од 28.11.2003 го-
дина, се поведува претходна постапка за утврдување на 
причините за отворање на стечајна постапка над долж-
никот Претпријатие за трговија на големо и мало, про-
изводство и услуги САНДРА-МАК увоз-извоз Скопје,  
со седиште на  ул. �Иво Рибар Лола� бр. 92-2/7, Чаир-
чанка со жиро сметка број 40120-601-342208 кај Аген-
цијата за работа со блокирани сметки на учесниците во 
платниот промет - Скопје, РМ. 

За стечаен судија се определува Дејан Костовски 
судија на овој суд и член на стечајниот совет. 
Се закажува рочиште поради изјаснување по пред-

логот за отворање на стечајна постапка на ден 
12.01.2004 година во 12,15 часот, во соба број 70 во 
зградата на Апелациониот суд во Скопје. 
Се определуваат следниве мерки за обезбедување: 
За привремен стечаен управник се определува Јаго-

да Вељковска од Скопје, со адреса на ул. �Маршал Ти-
то� бр. 22-3/17. 
Се задолжува привремениот стечаен управник да го 

заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водење на претпријатието на должникот се до доне-
сување 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. 
Решението да се објави на огласната табла на судот 

и во �Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (34104) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Ст. бр. 719/03  од 28.11.2003 го-
дина, се поведува претходна постапка за утврдување на 
причините за отворање на стечајна постапка над долж-
никот Претпријатие за трговија на големо и мало РИ-
СО ИНФОРМАТИКА увоз-извоз Скопје,  со седиште 
на  ул. �Гоце Делчев� бр. 6, со жиро сметка број 40100-
601-192029 кај Агенцијата за работа со блокирани сме-
тки на учесниците во платниот промет - Скопје, РМ. 
За стечаен судија се определува Дејан Костовски су-

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

гот за отворање на стечајна постапка на ден 14.01.2004 го-
дина во 12,00 часот, во соба број 70 во зградата на Апела-
циониот суд во Скопје. 
Се определуваат следниве мерки за обезбедување: 
За привремен стечаен управник се определува Јагода 

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

заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водење на претпријатието на должникот се до донесу-
вање на одлука за отворање на стечајна постапка и да 
испита дали од имотот на должникот можат да се нами-
рат 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 привре-

мениот стечаен управник да влезе во неговите деловни 
простории за да може да ги спроведе потребните дејс-
твија како и да му допушти увид во трговските книги и 
неговата деловна документација. 
Решението да се објави на огласната табла на судот и 

во �Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (33102) 

___________ 
 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 105/03 од 08.12.2003 година, е заклучена 
стечајната постапка водена над стечајниот должник 
Претпријатие за консалтинг и промет БАНК КОНСАЛ-
ТИНГ ДОО експорт-импорт Куманово, ул. �ЈНА� бб, 



22 декември 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 82 - Стр. 23 
 
од Куманово, со жиро сметка бр. 40900-601-47100 при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки на РМ, број 
на рег. влошка 1-67125-0-0-0 и Срег. бр. 5806/96 од 
26.04.1996 година на Основен суд Скопје I - Скопје. 
Извод од ова решение и основот за заклучување на 

стечајната постапка ќе се објави со оглас во �Службен 
весник на РМ� и на огласната табла во судот. 
Решението  се доставува во трговскиот регистар на 

Основен суд Скопје I - Скопје заради бришење на 
должникот од трговскиот регистар. 
Од Основниот суд во Куманово                      (34097) 

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

шение на овој суд I. Ст. бр. 473/02 од 08.12.2003 година,  
се отвора стечајна постапка  над должникот Производно 
прометно претпријатие ПОСКО ад ЦО експорт-импорт - 
Скопје,  со седиште на  ул. �Лазар Личеновски� бр. 46, со 
жиро сметка број 40110-601-19420 кај Агенцијата за 
работа со блокирани сметки на учесниците во платниот 
промет - Скопје и  регистарска влошка број 1-1926-0-0-0. 
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 пра-

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

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

питување и утврдување на пријавените побарувања и ро-
чиште на собрание на доверители на кое врз основа на из-
вештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучу-
ваат за понатамошниот тек на постапката (извештајно ро-
чиште), кое ќе се одржи на  ден 21.01.2004 година во 
11,00 часот во соба бр. 70 во зградата на Апелациониот 
суд во Скопје. 
Решението да се достави во одделот за регистрација 

на овој суд поради запишување во трговскиот регистар, 
до катастарот и други органи во кои се запишани правата 
врз бродовите и воздухопловите и правата од индустри-
ска сопственост заради запишување во јавните книги. 
Да се објави оглас на огласната табла на судот и во 

�Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (34093) 

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

шение на овој суд I. Ст. бр. 869/03 од 24.11.2003 година, 
се отвора стечајна постапка над  должникот Трговско 
друштво за интелектуални услуги, производство и трговија 
ФЕНИКС Мирјана и др. ДОО експорт-импорт Скопје, со 
седиште на ул. �Ѓуро Стругар� бр. 11-а,  со жиро-сметка 
број 200-000267392-06 кај Стопанска банка АД-Скопје,  и 
регистарска влошка број 02035047?-3-09-000, и истата не 
се спроведува,   се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

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

�Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.              (34081) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 736/03 од 18.12.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над  должникот Друштво за 
трговија на големо и мало и услуги ТСД ИМПЕКС Мо-
ме ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. 
�503� бр. 15, с. Јурумлери, Скопје со жиро-сметка бр. 
250000000010975 при Инвест Банка АД  Скопје, и ре-

гистарска влошка бр. 02040546?-8-01-000 при региста-
рот на Основниот суд Скопје I - Скопје,   истата не се 
спроведува,  се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

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

извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (34080) 

_______________________________________________ 
 

Л И К В И Д А Ц И И  
Ликвидаторот Кирил Чалков од Гевгелија, ул. �Сло-

бодан Митров Данко� бр. 11, запишан во трговскиот ре-
гистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
П. Трег. бр. 2264/2003 од 13.11.2003 година, објавува де-
ка Друштвото за производство, трговија, транспорт, 
шпедиција и услуги ДЕЛКОР ДООЕЛ експорт-импорт 
Гевгелија, ул. �Миле Пецанов� бр. 20, со жиро сметка 
бр. 210-0564650201-47 што се води при Тутунска банка 
АД Скопје, Филијала во Гевгелија, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со доказ, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (33643) 

__________ 
 

Ликвидаторот Јован Костов од с. Богородица, Гевге-
лија, запишан во трговскиот регистар при Основниот 
суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 3904/2003 
од 09.12.2003 година, објавува дека Друштвото за произ-
водство, трговија и транспорт ДИДПРОМ Јован ДОО-
ЕЛ увоз-извоз с. Богородица, Гевгелија со жиро сметка 
бр. 200000009472139што се води при Стопанска банка 
АД Скопје, Филијала во Гевгелија, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со доказ, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (33644) 

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

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

побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ�, до ликвидаторот со 
пријава во два примерока со доказ, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (33647) 

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

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

побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ�, до ликвидаторот со 
пријава во два примерока со доказ, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (33648) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 2461/03 од 09.12.2003 година, во регистарска-
та влошка бр. 02011591?-3-03-000, во трговскиот реги-
стар го запиша запишувањето на ТП на Транспортното, 
производно, услужно и трговско друштво АЛПИНА 2 
Исмаил и др. ДОО воз-извоз с. Чајле, Гостивар. 
За ликвидатор на друштвото се именува Рушити 

Исмаил од с. Чајле, Гостивар. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (33692) 

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

Трег. бр. 3904/03 од 09.12.2003 година, во трговскиот 
регистар го запиша престанокот со работа  и запишува-
њето на ликвидатор на Друштвото за производство, тр-
говија и транспорт ДИДПРОМ Јован ДООЕЛ увоз-из-
воз с. Богородица, Гевгелија. 
Престанок со работа на  Друштвото за производство, 

трговија и транспорт ДИДПРОМ Јован ДООЕЛ увоз-из-
воз с. Богородица, Гевгелија и запишување на Јован Ко-
стов од с. Богородица, Гевгелија за ликвидатор. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (33602) 

__________ 
 
Ликвидаторот Атанасовска Наташа од Тетово, ул. �Ра-

дован Цониќ� бр. 73, запишана во судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 
3392/03 од 03.10.2003 година, објавува дека Друштвото за 
производство, трговија и услуги ЖИНА ДООЕЛ експорт-
импорт - Тетово, со жиро сметка бр. 220521100451356, при 
Македонска банка АД Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријавуваат своите побарувања во рок од 8 дена по об-
јавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (33899) 

__________ 
 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со реше-

ние на овој суд бр. 4782/01 од 04.03.2002 година, е отворена 
ликвидациона постапка на Друштвото за производство, тр-
говија и услуги ТАЈМИШТЕ-КОМПАНИ ДОО извоз-увоз 
Скопје, ул. �Елисие Поповски Марко� бр. 10/20, со жиро 
сметка бр. 2205211001259-21, депонент Македонска банка 
АД Скопје, даночен број 4030001405900.  
За ликвидатор се определува лицето Драган Мита-

носки од Кичево, ул. �1-ви Мај� бр. 21. 
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 ли-
квидаторот со пријава во два примерока со докази, а нај-
доцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (33973) 

_________ 
 
Ликвидаторот Димоски Љупчо од Тетово, ул. �Илин-

денска� бр. 210, запишан во судскиот регистар при Осно-
вниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 1994/03 
од 07.11.2003 година, објавува дека Друштвото за произ-
водство, трговија, менаџмент и консултански услуги МАК-
ДИФУЗИОН ДОО увоз-извоз - Тетово, ул. �Спортска сала� 
бб, со жиро сметка бр. 240010000112306, отворена при Бал-
канска 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, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (33991) 

__________ 
 

Основниот суд во Штип, со решението П. Трег. бр 
361/2003 од 06.05.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03008635?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар уписот на ликвидатор на Друштвото за превоз и тр-
говија ТД ТРАНС ДООЕЛ с. Калугерица Радовиш. 

Се врши упис на ликвидатор заради спроведување 
на ликвидациона постапка. 
За ликвидатор се запишува Јанка Димитрова од Ра-

довиш и престанок со работа на друштвото. 
Од Основниот суд  во Штип, П. Трег. бр. 361/2003. 
                                                                            (34095)     

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решението П. Трег. бр 

939/2003 од 17.11.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03004580?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар именувањето на ликвидатор и престанок на  Друш-
твото за земјоделие и трговија Ајвазов ДОО увоз-извоз 
с. Долно Липовиќ, Општина Конче. 
За ликвидатор на ДОО Ајвазов с. Долно Липовиќ, 

Општина Конче се именува Горан Ѓеоргиев. 
Друштвото престанува со работа на ден 08.10.2003 

година. 
Од Основниот суд  во Штип, П. Трег. бр. 939/2003. 
                                                                            (34153)     

___________ 
 
Ликвидаторот Бајрам Авни од Куманово, ул. �Октом-

вриска Револуција� бр. 52/3, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. 
бр. 2836/03 од 12.11.2003 година, објавува дека Друштвото 
за производство, трговија, градежништво и транспорт 
АДИ-2000 Шабан ДООЕЛ експорт-импорт - Куманово, со 
жиро сметка бр. 510-0000002467-80, отворена при КИБ АД 
- Куманово, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 

должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
15 дена по објавувањето на огласот во �Службен вес-
ник на РМ�, до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од послед-
ната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (34016) 

_______________________________________________ 
 

Н О Т А Р С К И   О Г Л А С И 
 
Врз основа на Договор за невладетелски залог од 

прв ред врз подвижни предмети со својство на извршна 
исправа составен во форма на нотарски акт и заверен 
од нотарот Нушка Стојаноска од Кавадарци, под ОДУ 
бр. 557/2003 од 13.12.2003 година и Договор за залог-
хипотека од прв ред со својство на извршна исправа 
составен во форма на нотарски акт и заверен од нота-
рот Нушка Стојаноска од Кавадарци, под ОДУ бр. 
558/2003 од 13.12.2003 година, склучен помеѓу Тутун-
ска банка АД Скопје како заложен доверител и Друш-
твото со ограничена одговорност за проектирање, гра-
дежништво, внатрешна и надворешна трговија УРБАН 
ИНВЕСТ ДОО Грков Јован, со седиште во с. Возарци 
како должник-заложен должник е засновано заложно 
право залог од прв ред врз подвижни предмети и врз 
недвижен имот сопственост на должникот-заложниот 
должник, во корист на заложниот доверител и тоа: врз 
следниве подвижни предмети: Р 300М полу-автомат-
ски миксер за бетон; К505 МС автоматска ротирачка 
преса на пет станици; комплет опрема 33 Х33 Х2 МС 
со систем за филтрирање; ДМХ 607/МС автоматски 
миксер за малтер; горен вибратор за К505/МС преса 
комплет со опрема; Р40/РО/2 направа за превртување 
на плочките; РМ 140-напојување-моторизиран ролер за 
напојување; ГН 40/11 автоматска машина за полирање 
со линеарни единаесет глави; универзален дијамантски 
диск; ГНД 40/1 - автоматска машина за калибрирање со 
една глава; ЦМ 256/ФС автоматски комбинирана на-
права за вадење на �свежи�: плочки од сите преси, по-
дробно опишани во Договорот, кое заложно право е ре-
гистрирано во Централниот регистар на РМ - Регистар 
на подвижни предмети - Регистрациона канцеларија 
Кавадарци, под единствен идентификационен број 
11420030000431 и врз следниов недвижен имот на КП 
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677, дел 4, зграда 4, влез 1, приземје, намена на зграда 
00530 во м.в. �Чаирот�, собност 001, во површина од 
721 м2 заведен во Имотен лист бр. 902 за КО Дреново, 
кој залог е запишан во јавната книга што се води при 
ДЗГР - Одделение за премер и катастар Кавадарци во 
Имотен лист бр. 902 за КО Дреново, како средства за 
обезбедување на парично побарување во износ од 
300.000,00 ЕУРА кое произлегува од Договорот за одо-
брување на рамковен револвинг кредит-лимит врз ос-
нова на договорен залог над недвижност и подвижни 
предмети бр. 09-2714 од 05.12.2003 година.        (33998) 

___________ 
 
Над недвижниот имот, недвижен имот кој се наоѓа 

во Струмица изграден на КП бр. 6512/21, зграда 1 влез 
1 кат ПР со намена 00570 место викано �Кел Герен� во 
КО Струмица  со површина од 827 м2, со право на 
сопственост на земјиштето на КП бр. 6512/21 во КО 
Струмица план 024, скица 004 м.в. �Кел Герен� земји-
ште покрај зграда-двор со површина од 2897 м2 и со 
право на сопственост на земјиште под зграда на КП. 
бр. 6512/21 во КО Струмица зграда 1 план 024 скица 
004 м.в. �Кел Герен� со површина од 878 м2 или се 
вкупно 3775 м2 видно од Имотен лист бр. 12485 за КО 
Струмица сопственост на заложниот хипотекарен 
должник Друштво за трговија и услуги увоз-извоз МИ-
МОЗА-СиБ ДООЕЛ Струмица, ул. �Ленинова� бр. 86 
со БДС 5457513, е заснован залог од прв ред со 
потврда солемнизација ОДУ бр. 319/03 од 16.12.2003 
година кај нотарот Јанко Милушев од Струмица во ко-
рист на заложниот доверител КОМЕРЦИЈАЛНА БАН-
КА А.Д. Скопје, ул. �Кеј Димитар Влахов� бр. 4, со 
БДС број 4065573, за обезбедување на парично побару-
вање во износ од 295.000,00 ЕВРА.                      (33999) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 

општина Тимјаник парцела број 360 во место викано 
�Лаките� нива со површина од 1916 м2 во Катастарска 
општина Тимјаник, сопственост на Павлов Петар од 
Неготино, ул. �Киро Крстев� бр. 12, цена на продажба 
30.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во �Службен весник на Република  Ма-
кедонија�, писмено да се изјаснат за прифаќање на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Јане Сандан-
ски� бр. 3.                                                                (34019) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 

општина Неготино-вон, една идеална третина од пар-
цела број 1113/3 во место викано �Раткин Дол� интен-
зивно лозје со површина од 5270 м2 во Катастарска оп-
штина Неготино-вон, сопственост на Јованов Јордан од 
Неготино, ул. �Владо Арсов Шпанац� бр. 49, цена на 
продажба 49.500,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во �Службен весник на Република  Ма-
кедонија�, писмено да се изјаснат за прифаќање на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Јане Сандан-
ски� бр. 3.                                                                 (34020) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште што се наоѓа во : 

КО Бошава, КП бр. 10, план 87, скица 2, место викано 
�Ништоица� култура-нива, класа 5, со вкупна површи-
на од 3.000 м2 сопственост на Ристо Атанасов од Кава-

дарци, евидентирано во Поседовен лист бр. 303 за КО 
Бошава, издаден од Државниот завод за геодетски ра-
боти Одделение за премер и катастар Кавадарци, за це-
на од 200,00 денари за еден м2. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците  и соседите чие земјиште граничи со земјиштето  
кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето во �Службен весник на Република Македони-
ја�, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.                                                               (34021) 

___________ 
 
Се продава пасиште построено на КП бр. 1907/3 на 

м.в. �Поточани� пасиште од 6-та класа со површина од 
1250 м2, заведено во П.Л. бр. 870 за КО - Градец, сопс-
твеност на  Бајрами Осман Весел од село Градец, за це-
на од 155.000,00 денари. 
Се повикуваат соседите чие земјиште граничи 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 при-
фаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Филип Трифуновски, ул. �Браќа Ѓиноски� 
бр. 73,  во Гостивар.                                                (34062) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште : КО Сирково, КП 

бр. 2778, дел 3, план 065, скица 772, место викано �Горна 
Лака� култура-овоштарник, класа 1, со вкупна површина 
од 2.586 м2 сопственост на Владимир Апостолов од Кава-
дарци, евидентирано во Имотен лист бр. 773 издаден од 
Државниот завод за геодетски работи Одделение за пре-
мер и катастар Кавадарци, за цена од 60.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците  и соседите чие земјиште граничи со земјиштето  
кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето во �Службен весник на Република Македони-
ја�, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.                                                               (34064) 

___________ 
 
Наковски Владе од село Иванковци, Општина Велес 

го продава следниот недвижен имот: култура нива, 5-та 
класа со површина од 2762 м2 на КП број 2725, план 
013, скица 031, во место викано �Кофеџик� запишан во 
Имотен лист број 230 за КО Иванковци, за вкупна ку-
попродажна цена од 7.700,00 денари. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-

ште, право на првенство на купување имаат заеднички-
те сопственици, сосопствениците и соседите кои грани-
чат со земјиштето што се продава, па се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
до нотарот Елена Мартинова од Велес, со седиште на 
ул. �Маршал Тито� бб. Во спротивно, го губат правото 
на првенствено купување.                                      (34066) 

___________ 
 
Над подвижни предмети-машини: уред за изработка 

на бодликава жица �Вафиос�, сопственост на заложниот 
должник, по фактура бр. 89/02 од 26.07.2002 на Мепос 
оператива од Кавадарци, со проценета вредност од 3000 
ЕУР; Хексагонал Берганди машина, W/3 HP, Мотор Ста-
тив за калем и 1 сет калеми, Намотка, сопственост на за-
ложниот должник, по фактура бр. 2000-04-40-1 на Берган-
ди, Компанија за машини, со проценета вредност од 
30000 ЕУР сопственост на Друштвото за производство, 
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трговија и услуги МЕТАЛ - НЕТ Бобан и Сашо ДОО 
увоз-извоз Куманово, ул. �Орце Николов� бр. 19, БДС 
5215315, заснован е регистриран невладетелски залог од 
прв ред, со нотарски акт - Договор за регистриран невла-
детелски залог врз подвижни предмети ОДУ бр. 238/03 од 
17.12.2003 година, изготвен од нотарот Марјан Коцевски 
од Куманово, во корист на заложниот доверител Штедил-
ница МОЖНОСТИ ДОО Скопје, со седиште на бул. �Јане 
Сандански� бр. 111, во Скопје, БДС 5430500, заради обез-
бедување на побарување од 20.000 ЕУР.                   (33884) 

___________ 
 

Се продава недвижен имот-нива 5-та класа со повр-
шина од 1.468 м2, евидентирано на КП 310, во м.в. 
�Димково Лозје�, КО Долно Соње, сопственост на Боге 
Георгиевски. 
Се повикуваат сопствениците на соседните парце-

ли, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ�, доколку се заинтере-
сирани да ја купат гореопишаната недвижност, писме-
но да се изјаснат за прифаќање на понудата. 
Доколку не се јават во наведениот рок, истите го 

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

во нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџов-
ска од Скопје, на ул. �Иван Козаров� бр. 24, локал 23 
(ДТЦ �Стара Рампа�).                                            (33893) 

___________ 
 
Врз основа на нотарски акт - Договор за невладе-

телски рачен залог од прв ред сочинет од страна на но-
тарот Нада Палиќ, Центар, Скопје, под ОДУ бр. 273/03 
од 18.11.2003 година склучен меѓу Стопанска Банка 
АД Скопје како заложен доверител, Викица Тунџева, 
Ангел Диманов и Глигорче Тунџев како должници и 
Друштвото за производство, трговија и услуги РЕНО-
МАК Кемал и други ДОО увоз-извоз Скопје како зало-
жен должник, засновано е заложно право-регистриран 
залог од прв ред врз подвижни предмети заведено под 
единствен деловоден идентификационен број 1012003-
0001506 од 19.11.2003 година во Централниот регистар 
на РМ - регионална регистрациона канцеларија во 
Скопје број 1.                                                          (34161) 

___________ 
 
Над подвижниот имот сопственост на Друштвото за 

филмска и видео продукција БОКС ХО 2 ДОО увоз-из-
воз кој претставува:  
ред. 
бр. назив и опис е.м. кол.

1 SONY Betacam SP BVW-10A Edit 
Machine 

 ком. 1 

2 SONY Betacam SP UVW-1400 
Recorder 

ком. 1 

3 SONY Betacam SP UVW-1800 � 
Edit Machine 

ком. 1 

4 Panasonic Production Mixer WJ-
MX5 

ком. 1 

5 S-VHS Panasonic video � NV-HS 
830 

ком. 1 

6 S-VHS Panasonic video � NV-HS 
830 

ком. 1 

7 DATA VIDEO Y.U.V. to 
DV/DVCAM profesional 

ком. 1 

8 DATA VIDEO Y.U.V. to 
DV/DVCAM profesional 

ком. 1 

9 JVC Broadcast monitor ком. 1 
10 Monitors AOC 19 `` ком. 2 
11 Monitors HYUNDAI 19`` ком. 2 
12 Monitor SAMSUNG ком. 1 
13 Monitor SHARP ком. 1 
14 AIWA DECK recorder ком. 1 

15 TECHNICS DECK recorder ком. 1 
16 Pionir AMPIFIER ком. 1 
17 Soinderaft Audio Production Mixer ком. 1 
18 Computer NEC-BULL GRAPHICS 

STATION dual processor (analog-
component/digital) 

ком. 1 

19 Computer APPLE MAC G4 
Workstation (analog-

component/digital) 

ком. 1 

20 Computer APPLE MAC G4 Edit 
Station (analog-component/digital) 

ком. 1 

21 Computer MATROX Difi Suite  
Edit Station dual processor (analog-

component/digital) 

ком. 1 

22 Computer AMD Workstation 
(analog-component/digital) 

ком. 1 

23 Editing Card MATROX Digi Suite 
MAX 

ком. 1 

24 Editing Card TARGA 2000  
Pro-Truevision/Pinaccle 

ком. 1 

25 Editing Card CANOPUS STORM 2 
RT-Canopus 

ком. 1 

26 Editing Card RT MAC-Matrox ком. 1 
27 DVD R/CD-RW NEC ком. 2 
28 Camera PANASONIC NV-30 ком. 1 
29 SONY BVW-400 AP-3CCD Betacam 

Sp Camera 
ком. 1 

30 Scener Hp 3600 C ком. 1 
31 Printer EPSON ком. 1 
32 Microphone SONY ком. 1 
33 Microphone AKG ком. 1 
34 Microphone Panasonic ком. 1 
35 TRIPOD ком. 1 
36 Слушалки AIWA, AKG ком. 1 
заснован е залог ОДУ бр. 438/03 од 18.12.2003 го-

дина, потврден од нотарот Поповски Слободан од 
Скопје, како средство за обезбедување на договор за 
финансирање на радио/телевизиска програма 08-2678/1 
од 11.11.2003 година помеѓу Советoт за радиодифузија 
на РМ и Друштвото за филмска и видео продукција 
БОКС ХО 2 ДОО увоз-извоз за износ од 2.100.000,00 
денари, во корист на заложниот доверител Совет за ра-
дио дифузија на РМ, Скопје.                       (34090) 
_ ______________________________________________ 

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

документи:  
Пасош бр.741519/96 издаден од СВР-Гостивар на име 
Сељмани Бесмир, с. Стројане, Гостивар.        (34041) 
Пасош бр.14513723/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Тошев Александар, бул.. "3-та Македонска бригада" 
бр.25, Скопје.                                        (34061) 
Пасош бр. 1344192/00 издаден од СВР-Куманово на 
име Арифи Вулнет, с. Матејче, Куманово.          (34076) 
Пасош бр. 1754213/02 издаден од СВР-Куманово на 
име Демировски Мартин, ул. "Тоде Думба" бр. 80-8/14, 
Куманово.                                         (34078) 
Пасош бр. 228462 издаден од СВР-Тетово на име 
Сулејмани Џевит, с. М. Речица, Тетово.       (34162) 
Пасош бр. 617095 на име Илиевска Сунчица, ул. 

"Боро Менков" бр. 11, Куманово. 
Пасош бр. 1456207 издаден од СВР Скопје на име 
Сулејман Муминовиќ ул. �Девол� бр. 19а, Скопје. 
Чекови од тековна сметка бр. 11599063 од бр. 1476-

305 до бр. 1476309 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Костадинова  Славица, Скопје.  
Чекови од тековна сметка бр. 5187297 од бр. 53790 до 
бр. 53794 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Цветковски Димитрија,Скопје. 34043 
Чекови од тековна сметка бр. 16661-77 од бр. 1589-

269 до бр. 1589275 и бр. 262734, 262735, 262736 изда-
дени од Македонска банка АД Скопје на име Гордана 
Николова, Скопје.                        (34045) 
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Чекови од тековна сметка бр.10836460 со бр. 1100-

5110113, 11005110114, 11005262353, 11005262354,од 
бр. 11005262361 до бр. 11005262370 и од бр. 11005262-
375 до бр. 11005262377 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Трајановска Драгица, Скопје.    
Работна книшка на име Видан Димитриески, Скопје. 
Работна книшка на име Ѓорѓиевски Сашо, ул. "143" 
бр. 14, Тетово.                                       (34052) 
Работна книшка на име Имероски Абдулкерим, с. 
Октиси, Струга.                                                    (34054) 
Работна книшка на име Ангеловски Тони, Крива 
Паланка.                                                     (34055) 
Даночна картичка бр.4030993260755 издадена од 
Управа за јавни приходи -Скопје на име МАЈАКИ 
ДООЕЛ, Скопје.                                       (34058) 
Даночна картичка бр.4030994353862 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име УНИТЕЛ-АС 
ДООЕЛ, Скопје.                                         (34109) 
Даночна картичка бр. 4030995227534 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име Еуроалба  
ДОО, Скопје.                                                     (34118) 
Свидетелство бр.765 издадено од Центар за профе-
сионална рехабилитација за занимања-Скопје на име 
Атанасова  Снежана, Скопје.           (34040) 
Свидетелство за 1 година издадено од ДМУ "8 -ми 
Септември"-Скопје на име Матевски Ѓорѓе, Скопје.    
Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Јетмир 
Алии, ул. "И. Р. Лола" бр. 129, Тетово.        (34050) 
Свидетелство од 8 одделение на име Мухамеди 
Абдији, Тетово.                                                     (34051) 
Свидетелство на име Сулиманов Селами, с. Шаша-
варлија, Штип.                                        (34075) 
Свидетелство за 1 година издадено од ГУЦ "Здравко 
Цветковски"-Скопје на име Љатиф  Салами, Скопје.    
Свидетелства издадени од ДСУ "Георги Димитров"-
Скопје на име: 
Аврамоски Драган, за I-ва година, учебна 2000/01 
година. 
Велкова Симона, за I-ва година, учебна 2000/01; II-ра 
година, учебна 2001/02 и III-та година, учебна 2002/03 
година.  
Вељанова Маја, за I-ва година, учебна 2000/01; II-ра 
година, учебна 2001/02 и III-та година, учебна 2002/03 
година.  
Вучиновска Сандра, за I-ва година, учебна 2000/01; 

II-ра година, учебна 2001/02 и III-та година, учебна 
2002/03 година.  
Герасимовска Ивана, за I-ва година, учебна 2000/01; 

II-ра година, учебна 2001/02 и III-та година,  учебна 
2002/03 година.  
Гогучевска Маја, за I-ва година, учебна 2000/01; II-ра 
година, учебна 2001/02 и III-та година, учебна 2002/03 
година.  
Гиновска Елена, за I-ва година, учебна 2000/01; II-ра 
година, учебна 2001/02 и III-та година, учебна 2002/03 
година. 
Ѓуричиќ Сања, за I-ва година, учебна 2000/01 
издадено од гимназијата "Јосип Броз Тито"; II-ра 
година, учебна 2001/02 и III-та година, учебна 2002/03 
година. 
Даниќ Весна, за I-ва година,  учебна 2000/01; II-ра 
година, учебна 2001/02 и III-та година,  учебна 2002/03 
година.  
Даскаловска Ирина, за I-ва година, учебна 2000/01; 

II-ра година, учебна 2001/02 и III-та година,  учебна 
2002/03 година.  
Димитровска Елена, за I-ва година, учебна 2000/01; 

II-ра година, учебна 2001/02 и III-та година,  учебна 
2002/03 година.  
Димитровска Ирина, за I-ва година, учебна 2000/01; 

II-ра година, учебна 2001/02 и III-та година,  учебна 
2002/03 година.  
Дракалска Милка, за I-ва година, учебна 2000/01 
година. 
Ивановски Кире, за I-ва година, учебна 2000/01; II-ра година, 
учебна 2001/02 и III-та година,  учебна 2002/03 година.  

Кичевски Васко, за I-ва година,  учебна 2000/01; II-ра 
година, учебна 2001/02 и III-та година,  учебна 2002/03 
година.  
Лазаревски Димитар, за I-ва година, учебна 2000/01; 

II-ра година, учебна 2001/02 и III-та година,  учебна 
2002/03 година.  
Лазаревска Дијана, за I-ва година,  учебна 2000/01; II-
ра година, учебна 2001/02 и III-та година,  учебна 
2002/03 година.  
Миновски Иван, за I-ва година,  учебна 2000/01; II-ра 
година, учебна 2001/02 и III-та година,  учебна 2002/03 
година.  
Наумовски Иван, за I-ва година,  учебна 2000/01; II-
ра година, учебна 2001/02 и III-та година,  учебна 
2002/03 година.  
Николовска Ана, за I-ва година, учебна 2000/01; II-ра 
година, учебна 2001/02 и III-та година,  учебна 2002/03 
година.  
Петровиќ Маја, за I-ва година, учебна 2000/01; II-ра 
година, учебна 2001/02 и III-та година,  учебна 2002/03 
година.  
Петрушевска Ивана, за II-ра година, учебна 2001/02 и 

III-та година,  учебна 2002/03 година.  
Рајковски Александар, за I-ва година, учебна 2000/01; 

II-ра година, учебна 2001/02 и III-та година,  учебна 
2002/03 година.  
Савевски Кузман, за II-ра година, учебна 2001/02 и 

III-та година,  учебна 2002/03 година.  
Спасовска Симона, за III-та година, учебна 2002/03 
година.  
Синадиновски Марко, за I-ва година, учебна 2000/01; 

II-ра година, учебна 2001/02 и III-та година,  учебна 
2002/03 година.  
Старделова Јана, за III-та година,  учебна 2002/03 
година.  
Стефковска Анета, за I-ва година, учебна 2000/01; II-
ра година, учебна 2001/02 и III-та година,  учебна 
2002/03 година.  
Стојановски Љупчо Јана, за III-та година,  учебна 

2002/03 година.  
Тасевски Дарко, за I-ва година,  учебна 2000/01; II-ра 
година, учебна 2001/02 и III-та година,  учебна 2002/03 
година.  
Трајковски Димитар, за I-ва година, учебна 2000/01; 

II-ра година, учебна 2001/02 и III-та година,  учебна 
2002/03 година.  
Трпковска Мартина, за I-ва година, учебна 2000/01; 

II-ра година, учебна 2001/02 и III-та година,  учебна 
2002/03 година.  
Трајковски Сотирчо, за I-ва година, учебна 2000/01; 

II-ра година, учебна 2001/02 и III-та година,  учебна 
2002/03 година.  
Николиќ Бобан, за I-ва година,  учебна 2000/01; II-ра 
година, учебна 2001/02 и III-та година, учебна 2002/03 
година.  
Нуијовски Насер, за I-ва година, дрвопреработувачка 
струка учебна 2000/01 и II-ра година, учебна 2001/02 
година.  
_______________________________________________ 
 

J A В Н И   П О В И Ц И 
 
Врз основа на член 15 и 18 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на Република Mакедонија� бр. 
21/2002-пречистен текст), Народна банка на Република 
Македонија објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 22/12-2003 

 
I. Општи одредби 
1. Набавувач на барањето е: Народна банка на Ре-

публика Македонија, со седиште во Скопје, на ул. 
�Комплекс банки� бб. 

 
II. Предмет на набавка 
Предмет на отворениот повик е прибирање понуди 

за јавна набавка на:  
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Име на артиклот   Количина 
I. Готови обрасци     
1. Образец 1450     70 кочани 
2. Образец 30              10.000   листа 
3. Образец 50                6.000   листа 
4. Патен налог               3.000   листа 
II. Обрасци и други материјали за печатење 
1. Дата мајлер                3.000   листа 
2. Дата мајлер                2.000 листа  
3. Требување                  100 кочани 
4. Образец ДИ-22   200 кочани 
5. Блокчиња за прибелешки                    1.000 кочани  
6. Интерни доставни книги                       50 парчиња 
7. Збирка на одлуки                                 300 парчиња 
8. Извештај за банкарска супервизија и  
банкарски систем на Република Македонија  
(македонски и англиски јазик)             350+450 пар. 
9. Месечна информација  
(македонски и англиски јазик)       3.000+4.200 пар. 
10. Годишен извештај  
(македонски и англиски јазик)             400+450 пар. 
11. Билтен  
(македонски и англиски јазик)         1.200+1.600 пар. 
12. Економски истражувања- 
македонски јазик                                          1.200 пар. 
13. Работен материјал  
(македонски-англиски јазик)                  600+600 пар. 
14. Визит карти                   3.000 пар. 
15. Укоричување на службени весници  
и други материјали     100 книги 
16. Дневник за ПП служба                    50 пар. 
17. Папки хартиени                 1.000 пар. 
Напомена: Набавувачот нуди тендерска документаци-

ја која може да се подигне во Народна банка на Република 
Македонија, петти спрат соба бр. 1а, тел. ++02 3108-264. 
Набавката не е делива. 
Набавката ќе се врши сукцесивно во текот на 2004 

година. 
 Понудувачот треба да достави само една пону-

да/варијанта, доколку достави повеќе варијанти нема да 
се земе во предвид при оценување таквиот понудувач. 

 
III. Содржина на понудата 
1. Во понудата да бидат дадени: 
- името, адресата и седиштето на понудувачот;  
- опис на хартијата што понудувачот ќе ја користи при 

печатењето (формат, тежина, дебелина, производител и 
земја на производство)-доказ Сертификат за квалитет;  

- поединечна цена од примерок и вкупна цена за 
наведениот тираж со сите даноци и давачки изразено 
во бруто износ во кој ќе бидат содржана царината, 
ДДВ и други издатоци и трошоци;  

- цената да биде фиксна и непроменлива се до конеч-
ното исполнување на договорот и изразена во денари;  

- рок на испорака (календарски денови) сметано од 
денот на доставувањето на порачката;  

- начин на плаќање, согласно ЗЈН член 64;  
- референтна листа за последните три години за ва-

ков вид на услуга со називи на корисниците на услугите;  
- опис на техничка опрема со која располага понуду-

вачот потребна за реализација на овој вид на набавка;  
- да се достават примероци од вакви или слични 

публикации и обрасци што ги подготвил понудувачот. 
Погоре наведените списоци треба да се заверени и 

потпишани од одговорното лице на понудувачот. 
 
IV. Избор на најповолен понудувач 
1. Најповолниот понудувач ќе биде избран според 

следниве критериуми: 
- квалитет на производот  550 бода;  
- висина на цената   350 бода;  
-
 
 рок на испорака   100 бода. 

V. Доставување на документација 
1. Сo понудата понудувачот е должен задолжително 

да ја достави следната придружна документација:  
а - Извод од регистрација на дејности;  

б - Документ за бонитет-позитивен;  
в - Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

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

изречена мерка на безбедност забрана на вршење на 
дејност;  
д - Потврда од Управата  за јавни приходи за плате-

ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Документите од точките в, г, д, не смеат да бидат 

постари од шест месеци. 
Документите треба да бидат оригинални или заве-

рени кај нотар. 
 
VI. Рок и начин на доставување на документацијата 
1. Крајниот рок на доставување на понудата е 

15.01.2004 година до 10,00 часот во архивата на Народ-
на банка на Република Македонија. 

2. Понудите во согласност со член 55 од Законот за 
јавни набавки можат да се достават преку пошта на 
адреса: Народна банка на Република Македонија, 
�Комплекс банки� бб, Скопје или да се предадат во ар-
хивата на Народна банка на Република Македонија, 
најдоцна до 10,00 часот на 15.01.2004 година. 

3. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 
15.01.2004 година во 10,00 часот во просториите на На-
родна банка на Република Македонија, �Комплекс бан-
ки� бб, Скопје (VIII кат). 

4. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок, заверен и потпишан од страна на одговорното 
лице на понудувачот. 

5. Понудите кои не ги содржат бараните податоци 
се сметаат за нецелосни и нема да се земат предвид за 
разгледување. 

6. Понудата и придружната документација се доста-
вуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол стои 
ознака �не отворај� и број на отворениот повик. 

7. Пликот не смее да содржи никакви ознаки со кои 
би можело да се идентификува понудувачот. Во затво-
рениот плик треба да има уште два затворени запечате-
ни плика. Едниот внатрешен плик да ја содржи понуда-
та и да носи ознака �понуда�, а другиот внатрешен 
плик да ја содржи документацијата и да носи ознака 
�документација� и точна адреса на понудувачот. 

8. Претставниците на понудувачите кои ќе присус-
твуваат на јавното отворање на понудите на Комисија-
та за јавни набавки треба да и предадат писмено овла-
стување од понудувачот. 
Повикот може да се види и на www.nbrm.gov.mk. 
Д ополнителни информации на тел. + 02 3108-285. 

Комисија за јавни набавки 
__________ 

 
Врз основа на член 11 и 16 од Законот за јавни на-

бавки (�Сл. весник на РМ� бр. 21/2002) ЈП �Електро-
стопанство на Македонија� � Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 06-29/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
� РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПОГОН НА Т1 НА БАГЕР 
СРс-2001/1 ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПОДРУЖНИЦА РЕК 

БИТОЛА СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. Општи одредби 
1.1. Набавувач: ЈП �Електростопанство на Македо-

нија� � Скопје, со седиште на ул. �11-ти Октомври� бр. 
9 Скопје, за подружница РЕК Битола. 

1.2. Предмет на набавка: Реконструкција на погонот 
на Т1 на багер СРс 2001/1 (набавка на редуктор со сна-
га на мотор од Р=315 KW и преносен однос i=16 вгра-
дбени мери по цртеж). 
Тендерската документација може да се добие во 

Комерцијална служба во РЕК Битола по претходна уп-
лата на сума од 2000 денари по примерок на благајна 
на РЕК Битола. 
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Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 

15.01.2004 година во 12 часот во просториите на По-
дружница РЕК �Битола�. 
Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 

учество на сите правни и физички лица регистрирани 
за дејност согласно набавката. 

 
2. Технички карактеристики 
2.1. Како во т.1, по тендерска документација. 
2.2. Набавувачот си го задржува правото, исполну-

вањето на предметната набавка да го додели на повеќе 
набавувачи. 

 
3. Содржина на понудата 
Во понудата да биде дадена: 
3.1. Вкупна цена изразена во МКД/ЕУР, со посебно 

искажан данок на додадена вредност, 
- При одлучувањето, договарањето и реализацијата 

на набавката ќе се применува среден курс на Народна 
банка  - Р. Македонија. 

3.2. Квалитет (технички, перформанси и можности, 
референтна листа и гарантен рок); 

3.3. Начин на плаќање; 
3.4. Рок на испорака. 
 
4. Критериум за избор на најповолен понудувач: 
- цена   40 бода; 
- квалитет   50 бода; 
- начин на плаќање  10 бода; 
-
 
 рок на испорака  10 бода. 

5. Начин и рок на доставување на понудата 
5.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок потпишан од одговорно 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. Странско прав-
но или физичко лице доставува ревизорски извештај од 
странска реномирана ревизорска институција реги-
стрирана за вршење ревизија; 

- Потврда од Управа 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 на вршење на дејност�: 
- Решение за регистрација на дејност. 
Целокупната документација се поднесува во ориги-

нал или заверен препис освен регистрацијата на деј-
ност, не постара од шест месеци. 
Со понудата да се достави и доказ (уплата) за по-

дигната тендерска документација. 
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, 
а 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 (�Сл. 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 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 дадените телефони 
047/282 459: 047/206 332: 047/206 650.  

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 11 и 16 од Законот за јавни на-
бавки (�Сл. весник на РМ� бр. 21/2002) ЈП �Електро-
стопанство на Македонија� � Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 06-30/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
� ЕЛЕКТРОМАШИНСКА РЕКОНСТРУКЦИЈА (ИЗ-
РАБОТКА НА ТЕХНИЧКО РЕШЕНИЕ И ИЗВЕДБА) 
НА ВОЗЕН ДЕЛ (АПОЛО) НА ОДЛАГАЧ ЗП 6600 
СО  ГАСЕНИЦИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПОДРУЖНИЦА  

РЕК БИТОЛА СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ  
1. Општи одредби 
1.1. Набавувач: ЈП �Електростопанство на Македо-

нија� � Скопје, со седиште на ул. �11-ти Октомври� бр. 
9 Скопје, за подружница РЕК Битола. 

1.2. Предмет на набавка: Електромашинска рекон-
струкција (изработка на техничко решение и изведба) 
на возен дел (Аполо) на Одлагач ЗП 6600 со гасеници. 
Тендерската документација може да се добие во 

Комерцијална служба во РЕК Битола по претходна уп-
лата на сума од 3000 денари по примерок на благајна 
на РЕК Битола. 
Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 

15.01.2004 година во 13 часот во просториите на По-
дружница РЕК �Битола�. 
Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 

учество на сите правни и физички лица регистрирани 
за дејност согласно набавката. 

 
2. Технички карактеристики 
2.1. Како во т.1, по тендерска документација. 
2.2. Набавувачот си го задржува правото, исполну-

вањето на предметната набавка да го додели на повеќе 
набавувачи.  

3. Содржина на понудата 
Во понудата да биде дадена: 
3.1. Вкупна цена изразена во МКД/ЕУР, со посебно 

искажан данок на додадена вредност, 
- При одлучувањето, договарањето и реализацијата 

на набавката ќе се применува среден курс на Народна 
банка  - Р. Македонија. 

3.2. Квалитет (технички, перформанси и можности, 
референтна листа оригинален производ во пропратна 
документација, цертификат за деловите од производи-
телот, при монтажа присуство на стручно лице од про-
изводителот и гарантен рок); 

3.3. Начин на плаќање; 
3 .4. Рок на испорака - изведба. 
4. Критериум за избор на најповолен понудувач: 
- цена   40 бода; 
- квалитет   50 бода; 
- начин на плаќање  10 бода; 
-  рок на испорака  10 бода. 
5. Начин и рок на доставување на понудата 
5.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок потпишан од одговорно 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. Странско прав-
но или физичко лице доставува ревизорски извештај од 
странска реномирана ревизорска институција реги-
стрирана за вршење ревизија; 

- Потврда од Управа 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 на вршење на дејност�: 
- Решение за регистрација на дејност. 
Целокупната документација се поднесува во ориги-

нал или заверен препис освен регистрацијата на деј-
ност, не постара од шест месеци. 
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Со понудата да се достави и доказ (уплата) за по-

дигната тендерска документација. 
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, 
а 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 (�Сл. 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 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 дадените телефони 
047/282 459: 047/206 332: 047/206 650.  

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 11, член 15 став 1 алинеја 1 и 

член 16 став 1 и членовите од 17 до член 34  од Законот 
за јавни набавки - пречистен текст (�Службен весник 
на РМ� бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки  за по-
штенски сообраќај на Ј.П. за поштенски сообраќај �Ма-
кедонска Пошта� ц.о. Скопје, објавува  

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 15/2003 

ЗА ВРШЕЊЕ НА УСЛУГИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ  
 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Нарачател на повикот е Ј.П. за поштенски соо-

браќај �Македонска Пошта� ц.о. Скопје - Дирекција, со 
седиште во Скопје, на ул. �Орце Николов� бб. 

1.2. Предмет на набавката: услуги на осигурување 
за деловната 2004 година, на Ј.П. �Македонска Пошта� 
ц.о. Скопје и тоа: 
А. Градежни објекти и целокупната опрема во обје-

ктите на територијата на Република Македонија, од 
опасности од пожар и некои други опасности; 
Б. Компјутерска опрема од пожар и од некои други 

опасности; 
В. Каско осигурување на моторни возила со вклучен 

дополнителен ризик од кражба и каско осигурување на 
товарни возила без дополнителен ризик од кражба; 
Г. Осигурување на залихи на флотантна основа од 

опасности од пожар и некои други опасности; 
Д. Пари при манипулација на  шалтер, пари во ме-

тални каси и пари кај доставувачите од ризик на раз-
бојништво и кражби. 

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

1.4. Спроведување на постапката: со отворен повик, 
во согласност со Законот за јавни набавки (�Службен 
весник на РМ� бр. 21/02). 

1.5. Осигурувањето треба да се изврши согласно Зако-
нот за осигурување и други прописи кои ја регулираат оваа 
материја во Република Македонија и со меѓународните 
прописи кои се  прифатени во Република Македонија. 

1.6. Рок за поднесување на понудите: до 13.01.2004 
година (вторник), до 12:00 часот, кога е јавното отвора-
ње на понудите. 

1.7. Спецификацијата може да се подигне, без надо-
мест, во архивата на Дирекција при Ј.П. за поштенски 
сообраќај �Македонска Пошта� ц.о. Скопје, секој рабо-
тен ден од 08:00 до 14:00 часот. 

1.8. Набавката не е делива, понудувачот мора да да-
де понуда за целокупниот обем на набавката, наведен 
во спецификацијата. 

1.9. Со најповолниот понудувач ќе се склучи годи-
шен договор, при што истиот презема обврски да ги на-
домести штетите настанати од 01.01.2004 година, до 
склучувањето на договорот. 

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

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

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

2.3. Понудата треба да ги содржи висината на стап-
ките за осигурување на предметот на осигурување, изра-
зени во проценти и вкупната премија пооделно по пред-
мети на осигурување, со вкалкулирани бонификации-по-
пусти по разни основи. Доколку понудувачот предвиду-
ва право на попуст за немање штета, посебно да ја иска-
же висината на попустот изразена во проценти. 

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

2.5. Понудата треба да го содржи рокот на исплата 
на оштетното побарување. 

2.6. Понудата треба да има рок на важност. 
2.7. Со понудата треба задолжително да биде доставе-

на валидна банкова гаранција во вредност од 11.000 евра. 
2.8. Понудувачите задолжително да ја достават 

следната придружна документација: 
Потврда од Управата  за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки; 
Документ за бонитет од централниот регистар во 

оригинал и копија заверена кај нотар, за економската и 
финансиската способност на понудувачот; 
Странскиот понудувач треба да достави ревизорски 

извештај од странска реномирана ревизорска институ-
ција, регистрирана за вршење на ревизија, кој треба да 
содржи податоци за вкупното економско работење на 
странскиот понудувач во последните три години, пре-
веден на македонски јазик и заверен кај нотар; 

- 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 на вршење на 
дејност; 

- Понудувачот треба да го достави актот за основа-
ње и работа  на друштвото и решение за упис во тргов-
скиот регистар; 

- Понудувачот треба да достави дозвола за основа-
ње и работа на друштвото за осигурување, согласно 
член 13 од Законот за осигурување; 

- Понудувачот треба да достави референца на Ком-
панијата. 
Горе наведените придружни документи потребно е да 

бидат доставени во оригинален примерок или истите до-
колку се фотокопија да бидат заверени од страна на нотар 
и истите не смеат да бидат постари од шест месеци. 

 
3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
3.1. Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 
а) висина на премијата, вклучувајќи ги и бонифика-

циите - попусти по разни основи - 50 бода, 
б) обем на покритие на осигурување - 15 бода; 
в) рок и начин на плаќање на премијата - 15 бода; 
г) рок на исплата на оштетно побарување - 10 бода; 
д) право и висина на попуст за немање штета - 10 бода. 
 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Понудата се доставува (согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки) во еден оригинален 
примерок кој треба да биде потпишан од страна на од-
говорно лице на субјектот. 

4.2. Понудите се доставуваат препорачано по пошта 
или со предавање во архивата на Дирекција при Ј.П. за 
поштенски сообраќај �Македонска Пошта� ц.о. Скопје - 
Дирекција, со седиште во Скопје, на ул. �Орце Николов� 
бб, и тоа се до 12:00 часот на денот на отворањето на по-
нудите. Понудувачите имаат задача да обезбедат докази 
за датумот на предавањето на понудата (потврда од архи-
вата на Претпријатието или потврда за предадена пратка). 
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4.3. Понудата се доставува во запечатен плик. На 
предната страна на пликот, во горниот лев агол треба 
да биде назначено �не отворај� како и бројот на пови-
кот, во средината на пликот треба да биде назначена 
точната адреса на Ј.П. за поштенски сообраќај �Маке-
донска Пошта� ц.о. Скопје. 

III. Придружна документација  
1. Извод од регистрација на дејноста; 
2. Документ за бонитет од Централниот регистар; 
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 на вршење на 
дејноста; 

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. 

5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други давачки; 

6. Сертификат од надлежната институција за кон-
трола на квалитетот на производот, со кој се потврдува 
сообразноста со дадените спецификации или стандарди 
за набавките; 

 
5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 

оние кои не се изработени според пропозициите на по-
викот, нема да бидат разгледувани. 7. Каталози за основните технички карактеристики и 

упатства за ракување на техничките средства и опрема. 5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе се изврши 
на ден 13.01.2004 година (вторник) во 12:00 часот во 
салата за состаноци на Дирекцијата на Ј.П. �Македон-
ска Пошта� ц.о. Скопје. 

8. Доказ за овластен дилер на понудениот модел; 
9. Документите од точките 2, 3, 4 и 5 да не се поста-

ри д 6 месеци. о 
IV. Критериуми за избор на најповолен понудувач 5.3. На отворањето на понудите ќе присуствува са-

мо претставникот на понудувачот кој на Комисијата на 
набавувачот ќе и предаде писмено овластување за за-
стапување на понудувачот. 

- цена    15 бода; 
- квалитет    10 бода; 
- рок на испорака   15 бода; 
- начин на плаќање   10 бода; 5.4. Секој понудувач може да учествува само со по 

една понуда. - гарантен рок    40 бода; 
-  сервисирање на сметка на понудувачот  10 бода. Комисија за јавни набавки 

___________ V. Доставување на понудата  1. Понудата да се достави согласно со одредбите на 
Законот за јавни набавки и истата да се доставува во 
еден оригинален примерок што треба да биде потпи-
шан од страна на одговорното лице на понудувачот. 

Врз основа на член 8 и 17 од Законот за јавни наба-
вки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02 � пречистен 
текст), Комисијата за јавни набавки при Управата за 
хидрометеоролошки работи по трет пат објавува 2. Понудата и придружната документација се доста-

вуваат во затворен плик, согласно член 56 од Законот 
за јавни набавки. 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
ДЕЛОВИ ЗА РАДАРСКИ СИСТЕМ WSR-74 S/X  3. Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ   
I. Општи одредби VI. Рокови 
1. Набавувач по отворениот повик бр. 02/2003 годи-

на е Управата за хидрометеоролошки работи, ул. �Ску-
пи� бб, Скопје. 

1. Отворениот повик трае 15 дена по објавувањето, 
согласно член 20 од Законот за јавни набавки. 

2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
14.01.2004 година во 10:00 часот во просториите на 
Управата за хидрометеоролошки работи на ул. �Ску-
пи� бб, Скопје, во присуство на овластени претставни-
ци од понудувачите. 

2. Предмет на набавката се следните делови за ра-
дарски систем WSR-74 S/X: 

- Magnetron VMS 1197 A (10 sm); 
- Tiratron CV 6022/8503; 

3. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-
дениот рок, како и оние кои не се во согласност со За-
конот за јавни набавки, нема да се разгледуваат. 

- Magnetron VMS 1052 (3 sm); 
- Катодна цевка CRT 12 ABP 7 A; 
- Катодна цевка CRT 7 ABP 7A;  - Извор за напојување DC-DC конвертор MG 12; Комисија за јавни набавки - DC-DC конвертор 9589-115;  - DC-DC конвертор 9589-108; 

С О Д Р Ж И Н А 
                                                                               Страница 
1806. Одлука за помилување на осудени лица.... 1
1807. Одлука за определување највисоки цени 

на одделни нафтени деривати утврдени 
согласно Методологијата............................ 1

1808. Правилник за одржување и проверка на 
физичката способност за служба во Арми-
јата на Република Македонија на профе-
сионалните војници и воените старешини. 2

1809. Решение за ставање во примена на устано-
вен катастар на недвижности.................. 11

1810. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија У. бр. 148/2003 од 10 и 11 де-
кември 2003 година...................................... 11

- Делител на напон. 
Предметот на набавката е делив. 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учес-

тво на сите домашни и странски правни и физички лица. 
4. Постапката на повикот ќе се спроведе согласно 

со одредбите од Законот за јавни набавки.  
II. Содржина на понудата 
Понудата треба да содржи: 
- име, адреса и седиште на понудувачот; 
- цена на единица производ со сите даноци и давач-

ки, изразена во денари; 
- начин на плаќање; 
- рок на испорака; 
- гарантен рок; 
- постпродажен сервис и техничка помош. 
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