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

Петок, 13 декември 2002
Скопје
Број 94
Год. LVIII

1601.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЕНЕРГЕТИКА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за енергетика,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 6 декември 2002 година.
Бр. 07-4443/1
6 декември 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Никола Поповски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА
Член 1
Во Законот за енергетика (“Службен весник на Република Македонија“ број 47/97, 40/99 и 98/00), во членот 1 по зборот “уредуваат“ се додаваат зборовите:
“основањето и работењето на Регулаторна комисија за
енергетика на Република Македонија.“
Член 2
Во членот 3 по зборовите: “физички лица“ се додаваат зборовите: “врз основа на лиценца и“.
Член 3
Во членот 5 став 1 по зборовите: “јавни претпријатија“ се става точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.
Ставот 4 се брише.
Член 4
По главата 1 се додава нова глава 1 а, со 12 нови
члена 11а; 11б; 11в; 11г; 11д; 11ѓ; 11е; 11ж; 11з; 11ѕ;
11и и 11ј, кои гласат:
“I а РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА
Член 11а
Заради обезбедување на сигурно и безбедно снабдување на потрошувачите во Република Македонија со
енергија, заштита на животната средина и природата,
поведување и заштита на конкурентен пазар на енергија врз начелата на објективност, транспарентност и недискриминираност, се основа Регулаторна комисија за
енергетика на Република Македонија (во натамошниот
текст: Регулаторна комисија).
Регулаторната комисија е независна во своето работење и во донесувањето на одлуките во рамките на
надлежностите утврдени со овој закон.

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

Член 11б
Регулаторната комисија е составена од пет члена.
Членовите и претседателот на Регулаторната комисија,
кој е еден од членовите на предлог на Владата на Република Македонија ги именува и разрешува Собранието на Република Македонија.
Член 11в
Мандатот на именуваните членови во првиот состав
на Регулаторната комисија е:
- за еден член - една година
- за еден член - две години
- за еден член - три години
- за еден член - четири години
- за претседателот - пет години.
Мандатот на секој член на Регулаторната комисија
изнесува пет години и ниту еден член не може да биде
на таа функција повеќе од два мандата.
Мандатот на членовите на Регулаторната комисија
од став 1 на овој член може да биде продолжен најмногу уште за пет години.
Ако на член во Регулаторната комисија му престане
членството пред истекот на неговиот мандат, на предлог
на Владата на Република Македонија, Собранието на Републиката именува нов член за остатокот на мандатот.
Член 11г
За член на Регулаторната комисија може да биде
именувано лице државјанин на Република Македонија
кое ги исполнува следниве услови:
- да има завршено најмалку високо образование и
да е стручњак во областа на енергетиката;
- да има најмалку десет годишно искуство во областа за која се именува и
- да има препорака од најмалку три лица, квалификувани експерти - доктори на науки со најмалку пет годишно искуство и/или главни менаџери во енергетски
компании, организации и институции со најмалку четири годишно менаџерско искуство.
Еден член на Регулаторната комисија треба да биде
експерт за правни прашања од областа на енергетиката
и еден член експерт за економски прашања.
За член на Регулаторната комисија може да биде
именуван член на политичка партија, при што членството во политичката партија на тоа лице задолжително му престанува со денот на неговото именување.
Повеќе од два члена на Регулаторната комисија не
можат да бидат од иста политичка партија.
Член 11д
Член на Регулаторната комисија се разрешува од
вршење на таа функција пред истекот на мандатот; на
негово барање во случај на болест поради која нема да
биде во состојба да ги извршува своите задачи, во случај на сторено кривично дело за кое му е изречена казна затвор во траење повеќе од шест месеци или кога
работи спротивно од одредбите на овој закон.
Исполнувањето на условите за разрешување на членот на Регулаторната комисија пред истекот на мандатот, предвидени во став 1 на овој член, го утврдува Регулаторната комисија со мнозинство гласови и поднесува барање до Собранието на Република Македонија
за негово разрешување и именување на нов член.
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Член 11ѓ
Претседателот на Регулаторната комисија раководи
со седниците на Регулаторната комисија и ја организира и раководи со стручната служба за вршење на административните и стручните работи на Регулаторната
комисија.
Во случај на отсуство или спреченост на претседателот на Регулаторната комисија, претседателот за време на неговото отсуство или спреченост го заменува
член на Комисијата кој тој го назначува.
Член 11е
Регулаторната комисија ги извршува следниве задачи:
- се грижи за сигурно, континуирано и квалитетно
снабдување со енергија;
- се грижи за унапредување на конкурентниот пазар
на енергија;
- пропишува услови за снабдување со одделни видови енергија;
- пропишува методологија за формирање на цени на
одделни видови енергија;
- пропишува тарифни системи за одделни видови
енергија;
- донесува одлуки за цени на одделни видови енергија, согласно со методологијата за формирање на цени, тарифните системи на одделни видови на енергија
и други законски прописи;
- го издава, менува, одзема и го следи извршувањето на лиценците за вршење на одделни дејности од областа на енергетиката;
- пропишува правила за приклучување на енергетските мрежи;
- се грижи за унапредување на заштитата на правата
на корисниците на енергија;
- покренува иницијатива за донесување на закони и
други прописи од областа на енергетиката;
- учествува во разрешувањето на спорови и предлага мерки во врска со истите;
- доставува предлог до надлежните органи за преземање мерки во согласност со нивната надлежност и во
постапка пропишана со закон кон субјектите кои дејноста ја вршат спротивно на овој закон;
- донесува Деловник и други акти на Регулаторната
комисија и
- врши други работи утврдени со закон.
За извршувањето на работите од надлежност на Регулаторната комисија, државните органи, органите на
единиците на локалната самоуправа и трговските
друштва што ги вршат дејностите од областа на енергетиката се должни да и ги дадат потребните документи,
податоци и информации на нејзино барање.
Документите, податоците и информациите кои имаат доверлив карактер Регулаторната комисија ги користи и чува на начин утврден со овој акт.
Член 11ж
На членот на Регулаторната комисија и на вработените во стручната служба на Регулаторната комисија,
како и нивен брачен другар или лице во сродство во
прва линија не е дозволено во друштвото имател или
барател на лиценца да:
- бидат акционери, односно содружници;
- вршат посредни или непосредни услуги за тоа
друштво и
- бидат членови во органите на управување и раководење на друштвото.
Лицата, во случаи спротивни од став 1 на овој член,
се должни да ги прекинат своите интереси со имателите или барателите на лиценца, преку продажба на акциите и уделите, односно преку повлекување од функциите и вршењето на работите од став 1 на овој член.
Во период од една година од денот на престанокот
на мандатот на членот на Регулаторната комисија не
му е дозволено стекнување на акции или удели или
вработување во друштво кое се стекнало со лиценца за
време на неговиот мандат како член на Регулаторната
комисија.
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Член 11з
Седниците на Регулаторната комисија се јавни,
освен во случаите кога се изнесуваат доверливи информации и деловни тајни.
Регулаторната комисија донесува одлуки со мнозинство гласови од вкупниот број членови.
Одлуките на Регулаторната комисија се објавуваат
во “Службен весник на Република Македонија“.
Член 11ѕ
Против поединечните акти на Регулаторната комисија, може да се поднесе жалба до Комисијата за решавање на жалби во областа на енергетиката.
Комисијата од став 1 на овој член е составена од
тројца члена. Членовите и претседателот, кој е еден од
членовите, на предлог на Владата на Република Македонија ги именува и разрешува Собранието на Република Македонија.
За член на Комисијата од став 1 на овој член може
да биде именувано лице со најмалку завршено високо
образование и со искуство од најмалку десет години во
областа на енергетиката.
Мандатот на членовите на Комисијата од став 1 на
овој член изнесува четири години.
Член 11и
Работењето на Регулаторната комисија се финансира од сопствени извори на средства обезбедени преку
наплата на надомест од вкупниот приход на друштва
што вршат енергетска дејност и од наплатата за издадени лиценци.
Регулаторната комисија, по истекот на првата година од нејзиното работење, најдоцна до 1 октомври од
тековната година, поднесува предлог на буџет на Регулаторната комисија за наредната година до Собранието
на Република Македонија за усвојување, во кој се содржани сите трошоци на Регулаторната комисија, вклучувајќи ги и платите на членовите на Регулаторната комисија и на вработените.
Врз основа на планираните приходи и расходи на
друштвата кои вршат енергетска дејност, Регулаторната комисија го утврдува надоместот од став 1 на овој
член, на кој согласност дава Собранието на Република
Македонија.
Неискористените средства на Регулаторната комисија од претходната година се пренесуваат за користење во наредната година и соодветно на тоа се намалува
надоместот од став 1 на овој член во наредната година.
Почетните средства потребни за основање и работење на Регулаторната комисија за првата година ќе бидат обезбедени од средствата на Буџетот на Република
Македонија.
Министерството надлежно за работите на енергетиката, согласно со Законот за буџетите, до Министерството за финансии поднесува Предлог на пресметка за висината на потребните средства од став 5 на овој член.
Член 11ј
По истекот на првата година од работењето на Регулаторната комисија, претседателот на Регулаторната
комисија, најдоцна до 31 март од наредната година, до
Владата на Република Македонија и до Собранието на
Република Македонија доставува годишен извештај за
работата на Регулаторната комисија во претходната година, во кој е содржано и материјално-финансиското
работење на Регулаторната комисија.
Годишниот извештај за работата на Регулаторната
комисија се објавува во едно од јавните гласила.
Годишниот извештај за работата на Регулаторната
комисија, заради информирање се доставува до министерството надлежно за работите на енергетиката.
По барање на Владата на Република Македонија и
министерот надлежен за работите на енергетиката, Регулаторната комисија доставува и други потребни извештаи и информации од областа на своето работење.“
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Член 5
Во членот 13-а став 3 зборовите: “министерството
надлежно за работите на енергетиката“ се заменуваат
со зборовите: “Регулаторната комисија“.
Член 6
Во членот 18 став 3 по зборовите: “Владата на Република Македонија“ се става запирка и се додаваат
зборовите: “по претходно мислење на Регулаторната
комисија,“.
Член 7
Во членот 19 став 1 и членот 20 ставови 1 и 3 по
зборовите: “министерството надлежно за работите на
енергетиката“ се додаваат зборовите: “и Регулаторната
комисија“.
Член 8
Во членот 30 став 3 по зборот “корисниците“ сврзникот “и“ се заменува со запирка, а по зборовите: “министерството надлежно за работите на енергетиката“ се
додаваат зборовите: “и Регулаторната комисија“.
Член 9
Во членот 31 став 1 по зборовите: “министерството
надлежно за работите на енергетиката“ се додаваат
зборовите: “и Регулаторната комисија“.
Член 10
Во членот 32 став 2 во шестиот ред по зборовите:
“извести корисникот“ сврзникот “и“ се заменува со запирка, а по зборовите: “министерството надлежно за
работите на енергетиката“ се додаваат зборовите: “и
Регулаторната комисија“.
Член 11
Во членот 37 ставот 3 се менува и гласи:
“Условите за снабдување со соодветен вид енергија
од енергетските системи ги пропишува Регулаторната
комисија.“
Член 12
Во членот 38 став 3 по зборовите: “Владата на Република Македонија“ се додаваат зборовите: “по претходно мислење на Регулаторната комисија“, а по зборовите: “Градот Скопје“ се додаваат зборовите: “по
претходно мислење на Регулаторната комисија и“.
Член 13
Во членот 39 ставот 2 се менува и гласи:
“Методологијата за формирање на цените на одделни видови енергија ја пропишува Регулаторната комисија.“
Ставот 3 се менува и гласи:
“Одлуките за цените на одделни видови енергија ги
донесува Регулаторната комисија.“
Член 14
Членот 39-а се брише.
Член 15
Во членот 40 ставот 2 се менува и гласи:
“Тарифните системи за одделни видови енергија ги
пропишува Регулаторната комисија.“
Член 16
Во насловот на глава В зборот “дозвола“ се заменува со зборот “лиценца“.
Член 17
Во членот 50 став 1 зборовите: “член 4“ се заменуваат со зборовите: “член 2“.
Член 18
Во членовите 50, 55, 56, 57, 58, 59 и 60 зборот “дозвола“, односно “дозволата“ се заменува со зборот “лиценца“, односно “лиценцата“.
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Член 19
Членот 51 се менува и гласи:
“Лиценци за вршење на дејностите од членот 2 на
овој закон ги дава Регулаторната комисија.“
Член 20
Членовите 52, 53, 54 и 60-а се бришат.
Член 21
До формирањето и отпочнувањето со работа на Регулаторната комисија, задачите од член 11е на овој закон ќе ги извршуваат постојните органи во согласност
со овој закон.
Прописите донесени врз основа на овој закон или
кои се применуваат врз основа на овој закон, ќе се применуваат до донесувањето на соодветни прописи од
страна на Регулаторната комисија.
Член 22
Постапките за добивање на одобренија кои се отпочнати до денот на влегување во сила на овој закон,
ќе продолжат според одредбите на прописите што биле
во сила на денот на поднесувањето на барањето.
Член 23
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за енергетика.
Член 24
Со денот на отпочнување со работата на Регулаторната комисија, престанува да важи член 24-а од Законот за трговијата (“Службен весник на Република Македонија“ број 23/95, 30/95, 43/95, 23/99, 43/99 и 6/02).
Член 25
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
___________
LIGJI PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN
E LIGJIT PËR ENERGJETIKË
Neni 1
Në Ligjin për energjetikë (“Fleta zyrtare e Republikës
së Maqedonisë” nr. 47/97, 40/99 dhe 98/00), në nenin 1 pas
fjalës “rregullojnë” shtohen fjalët “themelimin dhe punën e
Komisionit rregullatorë për energjetikë të Republikës së
Maqedonisë”.
Neni 2
Në nenin 3 pas fjalëve: “persona fizik” shtohen fjalët: “
në bazë të licencës dhe”.
Neni 3
Në nenin 5 paragrafi 1 pas fjalëve: “ ndërmarrje
publikë” vendoset pikë, ndërsa fjalët deri në fund të fjalisë
shlyhen.
Paragrafi 4 shlyhet.
Neni 4
Pas kapitullit I shtohet kapitull i ri I a, me 12 nene të
reja, 11a, 11b, 11v, 11g, 11d, 11gj, 11e, 11zh, 11z, 11x, 11i
dhe 11j, që janë:
“I a KOMISIONI RREGULLATORË
Neni 11a
Për sigurim të sigurtë dhe pa rreziqe të furnizimit të
konzumatorëve në Republikën e Maqedonisë me energji,
mbrojtje të ambientit jetësorë dhe natyrës, vendosjen dhe
mbrojtjen e tregut konkurent të energjisë mbi principet e
objektivitetit, transparencës dhe mosdiskriminimit,
themelohet Komisioni rregullatorë për energjetikë i
Republikës së Maqedonisë ( në tekstin e më tutjeshëm:
Komisioni rregullatorë).
Komisioni rregullatorë është i pamvarur në punën e tij
dhe në sjelljen e vendimeve në suazat e kompetencave të
përcaktuara me këtë ligj.
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Neni 11b
Komisioni rregullatorë është i përbërë prej pesë
antarëve. Antarët dhe kryetari i Komisionit rregullatorë, i
cili është njëri prej antarëve, me propozim të Qeverisë së
Republikës së Maqedonisë i emëron dhe shkarkon Kuvendi
i Republikës së Maqedonisë.
Neni 11v
Mandati i antarëve të emëruar në përbërjen e parë të
Komisionit rregullatorë është:
− për një antarë – një vit
− për një antarë – dy vjet
− për një antarë – tre vjet
− për një antërë – katër vjet
− për kryetarin – pesë vjet
Mandati i secilit antarë të Komisionit rregullatorë është
pesë vjet dhe asnjë antarë nuk mundet të jetë në atë
funksion më tepër se dy mandate.
Mandati i antarëve të Komisionit rregullatorë nga
paragrafi 1 të këtij neni mund të zgjatet më së tepërmi edhe
për pesë vjet.
Nëse antarit të Komisionit rregullatorë i ndërpritet
antarsia para skadimit të mandatit të tij, me propozim të
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, Kuvendi i
Republikës së Maqedonisë, emëron antarë të ri për
mandatin e mbetur.
Neni 11 g
Për antarë të Komisioni rregullatorë mund të emërohet
person shtetas i Republikës së Maqedonisë i cili i plotëson
kushtet si vijon:
− të ketë të mbaruar më së paku arsimim të lartë
dhe të jetë ekspert në lëminë e energjetikës
− të ketë më së paku dhjetë vjet përvojë pune në
lëminë në të cilën emërohet dhe
− të ketë rekomadime nga më së paku tre persona,
ekspertë të kualifikuar-doktorë të shkencave me
më së paku pesë vjetë përvojë pune dhe / ose
menaxhues kryesorë në ndërmarje energjetike,
organizata dhe institucione me më së paku katër
vjet përvojë pune menaxherike.
Një antarë i Komisionit rregullatorë duhet të jetë
ekspert për çështje juridike nga lëmia e energjetikës dhe
një antarë ekspert për çështje ekonomike.
Për antarë të Komisionit rregullatorë mund të emërohet
antarë i partisë politike, gjatë së cilës antarsia në partinë
politike e këtij personi në mënyrë obligative i ndërpritet me
ditëm e emërimit të tij.
Më tepër se dy antarë të Komisionit rregullatorë nuk
mund të janë nga një parti e njëjtë.
Neni 11d
Antari i Komisionit rregullatorë shkarkohet nga kryerja
e funksionit të tillë para mandatit të skaduar: me kërkesë të
tij në rast të sëmundjes për shkak të së cilës nuk do të jetë
në gjendje të kryen detyrat e tij, në rast të kryerjes së
veprës penale për të cilën i është shqiptuar dënim me burg
në kohëzgjatje prej më tepër se gjashtë muaj ose kur punon
në kundërshtim me dispozitat e këtij Ligji.
Plotësimin e kushteve për shkarkim të antarit të
Komisionit rregullatorë para skadimit të mandatit, të
paraparë në paragrafin 1 të këtij neni, e vërteton
Komisioni rregullatorë me shumicë votash dhe parashtron
kërkesë deri te Kuvendi i Republikës së Maqedonisë për
shkarkim të tij dhe emrim të antarit të ri.
Neni 11gj
Kryetari i Komisionit rregullatorë udhëheq me
mbledhjet e Komisionit rregullatorë dhe e organizon dhe
udhëheq shërbimin profesional për kryerjen e punëve
administrative dhe profesionale të Komisionit rregullatorë.
Në rast të mungesës apo pengimit të kryetarit të
Komisionit rregullatorë, kryetarin gjatë kohës së mungesës
së tij apo pengesës e zëvendëson antar i Komisionit, të cilin
ai e përcakton.
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Neni 11e
Komisioni rregullatorë i kryen detyrat si vijon:
− kujdeset për furnizim të sigurtë, kualitativ dhe në
kontinuitet me energji;
− kujdeset për përparim të tregut konkurent me
energji;
− përcakton kushte për furnizim me lloje të
caktuara të energjisë;
− përcakton metodologji për formimin e çmimeve
të llojeve të veçanta të energjisë;
− përcakton sisteme tarifore të llojeve të veçanta të
energjisë;
− sjell vendime për çmimet e llojeve të veçanta të
energjisë, në pajtim me Metodologjinë për
formimin e çmimeve të llojeve të veçanta të
energjisë, sistemeve tarifore për lloje të veçanta të
energjisë dhe dispozitat tjera ligjorë;
− i jep, ndryshon, merr dhe përcjell kryerjen e
licencave për kryerjen e veprimtarive të caktuara
nga lëmia e energjetikës;
− përcakton rregulla për kyçjen në rrjetat
energjetike;
− kujdeset për përparimin e mbrojtjes së të drejtave
të shfrytëzuesve të energjisë;
− fillon iniciativa për sjelljen e ligjeve dhe
dispozitave tjera nga lëmia e energjetikës;
− merr pjesë në zgjidhjen e kontesteve dhe
propozon masa në lidhje me ato;
− parashtron propozime deri te organet kompetente
për ndërmarrjen e masave në pajtim me
kompetencat e tyre dhe në procedurë të përcaktuar
me ligj drejt subjekteve të cilët veprimtarinë e
kryejnë në kundërshtim me këtë ligj;
− sjell Rregullore dhe akte tjera të Komisionit
rregullatorë dhe
− kryen punë tjera të përcaktuara me ligj
Për kryerjen e punëve nën kompetenca të Komisionit
rregullatorë, organet shtetërore, organet e njësive të
vetëqeverisjes lokale dhe shoqatat tregtare që i kryejnë
veprimtaritë nga lëmia e eneregjetikës janë të obliguar t’ia
japin dokumentet e nevojshme, të dhëna dhe informata me
kërkesë të tij.
Dokumetet, të dhënat dhe informatat që kanë karakter
të besueshëm Komisioni rregullatorë i shfrytëzon dhe ruan
në mënyrë të përcaktuar me akt të tij.
Neni 11 zh
Antarit të Komisionit rregullatorë dhe të punësuarve në
shërbimin profesional të Komisionit rregullatorë, si dhe
bashkëshortit të tyre ose personit në lidhje farefisërore të
linjës së parë nuk lejohet që në shoqatën pronar ose
kërkues të licencës të:
− jenë akcionerë, gjegjësisht bashkëshokë
− kryejnë shërbime jo të drejt për drejta ose të drej
për drejta për këtë shoqatë
− jenë antarë në organet e drejtimit dhe udhëheqjes
së shoqatës
Personat, në raste të kundërta me paragrafin 1 të këtij neni,
janë të obliguar t’i ndërprejnë interesat e tyre me pronarët ose
kërkuesit e licencës, nëpërmjet të shitjes së akcioneve apo
pjesëve, gjegjësisht nëpërmjet tërheqjes nga funksionet dhe
kryerjes së punëve nga poaragrafi 1 i këtij neni.
Në periudhë prej një viti nga dita e pushimit të
mandatit antarit të Komisionit rregullatorë nuk i lejohet
arritje e aksioneve apo pjesëve ose punësim në shoqatë e
cila ka arritur licencë në kohën e mandatit të tij si antar i
Komisionit rregullatorë.
Neni 11 z
Mbledhjet e Komisionit rregullatorë janë publike,
përveç në rastet kur shpalosen informata të besueshme dhe
sekrete afariste.
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Komisioni rregullatorë sjell vendime me shumicë të
votave nga numri i përgjithshëm i antarëve.
Vendimet e Komisionit rregullatorë publikohen në
“Fletën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

Neni 6
Në nenin 18 paragrafi 3 pas fjalëve: “Qeveria e
Republikës së Maqedonisë” vendoset presje dhe shtohen
fjalët: “pas mendimit paraprak të Komisionit rregullatorë,”.

Neni 11 x
Kundër akteve të veçanta të Komisionit rregullatorë,
mundet të parshtrohet ankesë deri te Komisioni për
zgjidhjen e ankesave nga lëmia e energjetikës.
Komisioni nga paragfai 1 të këtij neni është i përbërë
nga tre antarë. Antarët dhe kryetarin, që është njëri prej
antarëve, me propozim të Qeverisë së Republikës së
Maqedonisë i emëron dhe shkarkon Kuvendi i Republikës
së Maqedonisë.
Për antar të komisionit ngha paragrafi 1 të këtij neni
mund të emërohet personi me më së paku arsimim të lartë
të kryer dhe me përvojë prej më së paku dhjetë vjet në
lëminë e energjetikës.
Mandati i antarëve të Komisionit nga paragrafi 1 të
këtij neni është katër vjet.

Neni 7
Në nenin 19 paragrafi 1 dhe nenin 20 paragrafi 1 dhe 3
pas fjalëve: “ministria kompetente për punët e
energjetikës”
shtohen
fjalët:
“edhe
Komisioni
rregullatorë”.
Neni 8
Në nenin 30 paragrafi 3 pas fjalës: “shfrytëzuesit”
lidhësja “dhe” zëvendësohet me presje ndërsa pas fjalëve:
“ministria kompetente për punët e energjetikës” shtohen
fjalët “ edhe Komisioni rregullatorë”.

Neni 11 i
Puna e Komisionit rregullatorë finansohet nga burime
vetanake të mjeteve të siguruara nëpërmjet të pagesës së
kompenzimit nga të ardhurat e përgjitshme të shoqatave që
kryejnë veprimtari energjetike dhe nga pagesa për licenca
të dhëna.
Komisioni rregullatorë pas skadimit të vitit të parë nga
puna e saj, më së voni deri në 1 tetor të vitit në vijim,
parashtron propozim – buxhet të Komisionit rregullatorë
për vitin e ardhshëm deri te Kuvendi i Republikës së
Maqedonisë për adoptim, në të cilin janë të përfshira të
gjitha harxhimet e Komisionit rregullaorë, duke i përfshirë
edhe të ardhurat e antarëve të Komisionit rregullatorë dhe
të të punësuarve.
Në bazë të të hyrave dhe të dalave të planifikuara të
shoqatve që kryejnë veprimtari energjetike, Komisioni
rregullatorë e përcakton kompenzimin nga paragrafi 1 i
këtij neni, për të cilin pajtueshmëri jep Kuvendi i
Republikës së Maqedonisë.
Mjetet e pa shfrytëzuara të Komisionit rregullatorë nga
viti i kaluar barten për shfrytëzim në vitin e ardhshëm dhe
në pajtueshmëri me këtë zvogëlohet kompenzimi nga
paragrafi 1 të këtij neni, në vitin e ardhshëm.
Mjetet fillestare të nevojshme për themelimin dhe
punën e Komisionit rregullatorë për vitin e parë do të
sigurohen prej mjeteve të Buxhetit të Republikës së
Maqedonisë.
Ministria kompetente për punët e energjetikës, në
pajtim me Ligjin për buxhetet, deri te Ministria për finansa
dorëzon Propozim llogari për lartësinë e mjeteve të
nevojshme nga paragrafi 5 të këtij neni.

Neni 10
Në nenin 32 paragrafi 2 në rendin e gjashtë pas fjalëve:
“lajmëron shfrytëzuesin” lidhësja “dhe” zëvendësohet me
presje, ndërsa pas fjalëve: “ministria kompetente për punët
e energjetikës” shtohen fjalët “ edhe Komisioni
rregullatorë”.
Neni 11
Në nenin 37 paragrafi 3 ndryshohet dhe thotë:
“Kushtet për furnizim me lloj të përshtatshëm të
energjisë nga sistemet energjetike i përcakton Komisioni
rregullatorë.”
Neni 12
Në nenin 38 paragrafi 3 pas fjalëve: “Qeveria e
Republikës së Maqedonisë” shtohen fjalët: “pas mendimit
paraprak të Komisionit rregullatorë”, ndërsa pas fjalëve:
“Qyteti i Shkupit” shtohen fjalët: “pas mendimit paraprak
të Komisionit rregullatorë dhe”.

Neni 11j
Pas skadimit të vitit të parë nga puna e Komisionit
rregullatorë, kryetari i komisionit rregullatorë, më së voni
deri në 31 mars të vitit të ardhshëm, deri te Qeveria e
Republikës së Maqedonisë dhe Kuvendi i Republikës së
Maqedonisë parshtron raport vjetor për punën e Komisionit
rregullatorë në vitin e kaluar, në të cilin është e përmbajtur
edhe puna materialo-finansiare e Komisionit rregullatorë.
Raporti vjetor për punën e Komisioonit rregullatore,
publikohet në njërin nga mjetet publike.
Raporti vjetor i Komisionit rregullatorë për shkak të
informimit dërgohet deri te ministria kompetente për punët
e energjetikës.
Me kërkesë të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë
dhe ministrit kompetent për punët e energjetikës,
Komisioni rregullatorë parashtron edhe raporte tjera të
nevojshme dhe informata nga lëmia e punës së tij.”

Neni 16
Në titullin e kapitullit V fjala “leja” zëvendësohet me
fjalën “licencë”.
Neni 17
Në nenin 50 paragrafi 1 fjalët: “neni 4” zëvendësohen
me fjalët: “neni 2”.
Neni 18
Në nenet 50, 55, 56, 57, 58, 59 dhe 60 fjala “leje”,
gjegjësisht “leja” zëvendësohet me fjalën “licencë”,
gjegjësisht “licenca”.
Neni 19
Neni 51 ndryshohet dhe thotë:
“Licencat për kryerjen e veprimtarive nga neni 2 të
këtij ligji jep Komisioni rregullatorë.”

Neni 5
Në nenin 13-a paragrafi 3 fjalët: “ministria kompetente
për punët e energjetikës” zëvendësohen me fjalët:
“Komisioni rregullatorë”.

Neni 21
Deri te formimi dhe fillimi me punë i Komisionit
rregullatorë, detyrat nga neni 11e të këtij ligji do t’i kryejnë
organet egzistuese në pajtim me këtë ligj.

Neni 9
Në nenin 31 paragrafi 1 pas fjalëve: “ministria
kompetente për punët e energjetikës” shtohen fjalët: “ edhe
Komisioni rregullatorë”.

Neni 13
Në nenin 39 paragrafi 2 ndryshohet dhe thotë:
“Metodologjia e formimit të çmimeve të llojeve të
veçanta të energjisë i sjell Komisioni rregullatorë:
Paragrafi 3 ndryshohet dhe thotë:
“Vendimet për çmimet për lloje të veçanta të energjisë i
sjell Komisioni rregullatorë.”
Neni 39-a shlyhet.

Neni 14

Neni 15
Në nenin 40 paragrafi 2 ndryshohet dhe thotë:
“Sistemet tarifore për lloje të veçanta të energjisë i
përcakton Komisioni rregullatorë.”

Neni 20
Nenet 52, 53, 54 dhe 60-a shlyhen.
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Dispozitat e sjellura në bazë të këtij ligji ose që
zbatohen në bazë të këtij ligji, do të zbatohen deri te sjellja
e dispozitave të përshtatshme nga ana e Komisionit
rregullatorë.
Neni 22
Procedurat për fitimin e lijeve të cilat kanë filluar deri
te dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të vazhdojnë sipas
përcaktimeve të dispozitave që kanë qenë në fuqi në ditën e
parshtrimit të kërkesës.
Neni 23
Autorizohet Komisioni juridiko-ligjëdhënës i Kuvendit
të Republikës së Maqedonisë të përcakton tekst të pastruar
të Ligjit për energjetikë.
Neni 24
Me ditën e fillimit me punë të Komisionit rregullatorë,
nuk vazhdon neni 24 a i Ligjit për tregti (“Fl. Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” nr. 23/95, 30/95, 43/95, 23/99,
43/99 dhe 6/02).
Neni 25
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e publikimit në
“Fletën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
___________

1602.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИЗВОРНИТЕ ПРИХОДИ ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПОТРЕБИ
ЗА 2002 ГОДИНА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за ограничување на изворните приходи
за финансирање на јавните потреби за 2002 година,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 6 декември 2002 година.
Бр. 07-4441/1
6 декември 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Никола Поповски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИЗВОРНИТЕ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПОТРЕБИ
ЗА 2002 ГОДИНА
Член 1
Во Законот за ограничување на изворните приходи за
финансирање на јавните потреби за 2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 106/2001 и
46/2002) во членот 1 став 1 износот „86.747.093.000“ се заменува со износот „85.772.330.000“.
Во ставот 2 во точка 1 износот „56.854.374.000“ се
заменува со износот „56.984.000.000“.
Во точката 3 износот „17.627.120.000“ се заменува
со износот „17.304.490.000“.
Во точката 4 износот „8.223.450.000“ се заменува со
износот „7.750.849.000“.
Во точката 5 износот „1.280.000.000“ се заменува со
износот „1.150.000.000“.
Во точката 6 износот „1.375.000.000“ се заменува со
износот „1.230.000.000“.
Во точката 7 износот „45.000.000“ се заменува со
износот „50.000.000“.
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Во точката 8 износот „67.553.000“ се заменува со
износот „67.833.000“.
Во точката 9 износот „388.438.000“ се заменува со
износот „349.000.000“.
По зборот „вкупно“ износот „86.747.093.000“ се заменува со износот „85.772.330.000“.
Член 2
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
___________
LIGJI PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E
LIGJIT PËR KUFIZIMIN E TË ARDHURAVE
BURIMORE PËR FINANSIMIN E NEVOJAVE
PUBLIKE PËR VITIN 2002
Neni 1
Në ligjin për kufizimin e të ardhurave burimore për
finansimin e nevojave publike për vitin 2002 (“Fleta
zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 106/2001 dhe
46/2002) në nenin 1 paragrafi 1 shuma “86.747.093.000”
zëvendësohet me shumën “85.772.330.000”.
Në paragrafin 2 në pikën 1 shuma “56.854.374.000”
zëvendësohet me shumën “56.984.000.000”.
Në pikën 3 shuma “17.627.120.000” zëvendësohet me
shumën “17.304.490.000”.
Në pikën 4 shuma “8.223.450.000” zëvendësohet me
shumën “7.750.849.000”.
Në pikën 5 shuma “1.280.000.000” zëvendësohet me
shumën “1.150.000.000”.
Në pikën 6 shuma “1.375.000.000” zëvendësohet me
shumën “1.230.000.000”.
Në pikën 7 shuma “45.000.000” zëvendësohet me
shumën “50.000.000”.
Në pikën 8 shuma “67.553.000” zëvendësohet me
shumën “67.833.000”.
Në pikën 9 shuma “388.438.000” zëvendësohet me
shumën “349.000.000”.
Pas fjalës “gjithsej” shuma “ 86.747.093.000”
zëvendësohet me shumën “85.772.330.000”.
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi me ditën e publikimit në “Fletën
zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
___________

1603.

Врз основа на член 93 став 3 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/93,
48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99, 49/00 и 6/02), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на
6 декември 2002 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА
ОСТВАРЕНИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СО ОПШТЕСТВЕН КАПИТАЛ
ЗА 2002 ГОДИНА

I
Во Програмата за користење на средствата остварени од приватизацијата на претпријатијата со општествен капитал за 2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/2002), во точката II бројот
„5.718.577.878,50“ се заменува со бројот „6.218.577.878,50“.
II
Во точката III потточка 1. во алинеја прва сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка, во втората алинеја точката на крајот од реченицата се брише и се додава сврзникот „и“, а по втората алинеја се додава нова
алинеја трета, која гласи: „-отплата на долг за набавена
опрема за потребите на Министерството за одбрана до
500.000.000,00 денари“.
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III
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-4440/1
6 декември 2002 година
Скопје

1604.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Никола Поповски, с.р.
___________

Врз основа на член 666 од Законот за трговските
друштва (“Службен весник на Република Македонија“
бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 39/99, 37/2000, 31/2001,
50/2001, 6/2002 и 61/2002) и член 7 од Одлуката за преобразба на Јавното претпријатие за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија “Електростопанство на Македонија“ - Скопје во Акционерско друштво “Електростопанство на Македонија“ - во
државна сопственост - Скопје (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2 декември
2002 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АД “ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА“ - ВО ДРЖАВНА
СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ
1. Од должноста членови на Управниот одбор на
АД “Електростопанство на Македонија“ - во државна
сопственост - Скопје, се разрешуваат:
- Илија Андонов,
- Тодор Богданов,
- Екрем Буњаку,
- Ратко Црвенковски,
- Лазар Поп Лазаров,
- Томе Павловски,
- д-р Јордан Арсов,
- Александар Флоровски,
- Орхан Ибраими.
Од редот на вработените:
- Александар Наумовски,
- Игор Гиевски,
- Љубиша Талевски,
- Тоде Ристевски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-6018/1
Претседател на Владата
2 декември 2002 година
на Република Македонија,
Скопје
Бранко Црвенковски, с.р.
___________

1605.

Врз основа на член 126 од Законот за водите
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/98 и
19/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ
ЗА ВОДИ - СКОПЈЕ
1. Од должноста членови на Управниот одбор на
Фондот за води - Скопје, се разрешуваат:
- Слободан Гарчевски,
- м-р Верица Демировска,
- Благоја Клопчевски,
- д-р Ѓоко Кунгуловски,
- Ќемал Муса,
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- д-р Трифун Паскалов,
- Димче Тодоровски,
- Љатиф Фаризи,
- Филип Мешков.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-6019/1
Претседател на Владата
2 декември 2002 година
на Република Македонија,
Скопје
Бранко Црвенковски, с.р.
___________

1606.

Врз основа на член 23 од Законот за јавните патишта (“Службен весник на Република Македонија“ бр.
26/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА МАГИСТРАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА
СКОПЈЕ
1. Од должноста членови на Управниот одбор на
Фондот за магистрални и регионални патишта - Скопје,
се разрешуваат:
- Наум Јовковски,
- Ангел Куртелов,
- Душко Костадинов,
- Васил Гаџовски,
- Слободан Ќосев,
- Бурхан Садики,
- Кети Котева,
- Мемет Селмани,
- Љубиша Божиновски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-6020/1
Претседател на Владата
2 декември 2002 година
на Република Македонија,
Скопје
Бранко Црвенковски, с.р.
___________

1607.

Врз основа на член 40-ж од Законот за вино (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/73, 51/88,
20/90, 17/91, 83/92 и 98/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ
ЗА ГРОЗЈЕ И ВИНО - СКОПЈЕ
1. Од должноста членови на Управниот одбор на
Фондот за грозје и вино - Скопје, се разрешуваат:
- д-р Елизабета Ангелова,
- Јане Глигоров,
- д-р Драган Ѓошевски,
- Марјан Ѓошев,
- м-р Ристе Еленов,
- д-р Саша Митрев,
- д-р Михаил Петков,
- Павле Тодоров,
- Киро Урошев.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-6021/1
2 декември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.
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1608.

Врз основа на член 11 од Законот за земјоделство
(“Службен весник на Република Македонија“ бр.
11/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО - СКОПЈЕ
1. Од должноста членови на Управниот одбор на
Фондот за земјоделство - Скопје, се разрешуваат:
- д-р Елизабета Ангелова,
- Мухамед Рамадани,
- Наум Вељановски,
- д-р Родна Живковска,
- Миле Јакимовски,
- Ванчо Каргов,
- Насер Синани,
- Цветко Петрушевски,
- Вељо Тантаров,
- Стојмирка Тасевска,
- Ристо Трајков.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-6022/1
Претседател на Владата
2 декември 2002 година
на Република Македонија,
Скопје
Бранко Црвенковски, с.р.
___________

1609.

Врз основа на член 11 од Законот за Фондот за осигурување на депозити (“Службен весник на Република
Македонија“ бр. 63/2000, 29/2002 и 43/2002), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 2
декември 2002 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
НА ДЕПОЗИТИ - СКОПЈЕ
1. Од должноста членови на Управниот одбор на
Фондот за осигурување на депозити - Скопје, се разрешуваат:
- м-р Анита Ангелова,
- Анета Наумовска,
- Драган Мартиновски,
- Александра Наќева,
- Ацо Спасовски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-6023/1
Претседател на Владата
2 декември 2002 година
на Република Македонија,
Скопје
Бранко Црвенковски, с.р.
___________

1610.

Врз основа на член 6 од Законот за Агенцијата на
Република Македонија за управување со средства
(“Службен весник на Република Македонија“ бр.
70/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР
НА АГЕНЦИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СРЕДСТВА - СКОПЈЕ
1. Од должноста претседател и членови на Управниот одбор на Агенцијата на Република Македонија за
управување со средства - Скопје, се разрешуваат:
а) претседателот
- Ќенан Идризи
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б) членовите
- Тони Димитриоски,
- Горан Анчевски,
- Слободан Даневски,
- Горан Невеновски,
- м-р Милан Ставрев,
- Ванчо Каргов.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-6024/1
Претседател на Владата
2 декември 2002 година
на Република Македонија,
Скопје
Бранко Црвенковски, с.р.
___________

1611.

Врз основа на член 5 од Законот за основање Агенција за поттикнување на развој на земјоделството (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
2 декември 2002 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА
АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ
НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА
1. Од должноста претседател и членови на Управниот одбор на Агенцијата за поттикнување на развојот
на земјоделството - Битола, се разрешуваат:
а) претседателот
- д-р Елизабета Ангелова
б) членовите
- д-р Милисав Ивановски,
- д-р Пеце Мицевски,
- Ставре Јанев,
- Тони Јанев,
- Јашар Хасани,
- Муабедин Бајрами,
- Драган Георгиевски,
- Драги Црнгаров.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-6025/1
Претседател на Владата
2 декември 2002 година
на Република Македонија,
Скопје
Бранко Црвенковски, с.р.
___________

1612.

Врз основа на член 666 од Законот трговските друштва
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/96,
7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 37/2000, 31/2001,
50/2001 и 61/2002) и член 17 од Одлуката за основање
Национална агенција за развој на мали и средни претпријатија како друштво со ограничена одговорност во
сопственост на државата, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА НАЦИОНАЛНАТА
АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ НА МАЛИ И СРЕДНИ
ПРЕТПРИЈАТИЈА ДООЕЛ - СКОПЈЕ
1. Од должноста членови на Управниот одбор на Националната агенција за развој на мали и средни претпријатија ДООЕЛ - Скопје се разрешуваат:
- Душко Аврамски,
- Новица Дамњановски,
- Атанас Аврамовски,
- Афет Тачи,
- Светлана Цветановска.
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-6026/1
Претседател на Владата
2 декември 2002 година
на Република Македонија,
Скопје
Бранко Црвенковски, с.р.
___________

1613.

Врз основа на член 89 од Законот за вработувањето и
осигурување во случај на невработеност (“Службен весник
на Република Македонија“ бр. 37/97, 25/2000, 101/2000 и
50/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗАВОДОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ
1. Од должноста членови на Управниот одбор на Заводот за вработување на Република Македонија - Скопје
се разрешуваат:
- Кирил Андоновски,
- Дане Арсовски,
- Лилјана Јанкуловска,
- Чедомир Михајловски,
- Војо Михајловски,
- Александар Пандов,
- Афродита Патчева,
- д-р Димитар Батковски,
- Абдула Самакова.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-6027/1
Претседател на Владата
2 декември 2002 година
на Република Македонија,
Скопје
Бранко Црвенковски, с.р.
___________

1614.

Врз основа на член 5 од Законот за централен регистар (“Службен весник на Република Македонија“ бр.
50/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ
1. Од должноста членови на Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија - Скопје се
разрешуваат:
- Менка Спасовска,
- Димитар Богов,
- м-р Виолета Маџова,
- Татјана Митровска,
- Хамза Абдулаи.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-6028/1
Претседател на Владата
2 декември 2002 година
на Република Македонија,
Скопје
Бранко Црвенковски, с.р.
___________

1615.

Врз основа на член 21-в од Законот за платниот
промет (“Службен весник на Република Македонија“
бр. 32/2001 и 50/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе

Бр. 94 - Стр. 9

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО
ДРУШТВО ЗА НАЦИОНАЛНА ПЛАТЕЖНА
КАРТИЧКА - СКОПЈЕ
1. Од должноста членови на Управниот одбор на
Акционерското друштво за национална платежна картичка - Скопје- се разрешуваат:
- Светлана Јаневска,
- Миле Јанакиески,
- Владимир Здравев,
- Дане Крстевски,
- Ацо Спасовски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-6029/1
Претседател на Владата
2 декември 2002 година
на Република Македонија,
Скопје
Бранко Црвенковски, с.р.
___________

1616.

Врз основа на член 668 од Законот трговските друштва
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/96,
7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 37/2000, 31/2001,
50/2001 и 61/2002), член 10 од Одлуката за преобразба
на Јавното претпријатие за производство, пренесување
и дистрибуција на електрична енергија “Електростопанство на Македонија“ - Скопје во Акционерско
друштво во државна сопственост (“Службен весник на
Република Македонија“ бр. 80/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА АД “ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА“ - ВО ДРЖАВНА
СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ
1. Од должноста членови на Надзорниот одбор на
АД “Електростопанство на Македонија“- во државна
сопственост - Скопје се разрешуваат:
- Гоце Вељановски,
- Трипко Димов,
- Ацо Костадиновски,
- Никола Поп Илиев,
- Исмен Исмаили.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-6030/2
Претседател на Владата
2 декември 2002 година
на Република Македонија,
Скопје
Бранко Црвенковски, с.р.
___________

1617.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија“ бр.
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ
НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНОФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ “МАКЕДОНИЈА“ - СКОПЈЕ
1. Од должноста членови на Одборот за контрола на
материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за аеродромски услуги “Македонија“-Скопје
се разрешуваат:
- Кети Котева,
- Сали Меџаит,
- Зора Геческа,
- Марија Ефремова,
- Стеван Филиповски.
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-6031/1
Претседател на Владата
2 декември 2002 година
на Република Македонија,
Скопје
Бранко Црвенковски, с.р.
___________

1618.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ
НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА-СКОПЈЕ
1. Од должноста членови на Одборот за контрола
на материјално-финансиското работење на Јавното
претпријатие за станбен и деловен простор на Република Македонија - Скопје се разрешуваат:
- Васка Арсова,
- Енвер Зеќири,
- Светлана Глигоровска,
- Антониjо Милошоски,
- Кирил Голубовски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-6032/1
Претседател на Владата
2 декември 2002 година
на Република Македонија,
Скопје
Бранко Црвенковски, с.р.
___________

1619.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ НА
ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ
И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА „МАКЕДОНИЈАПАТ“ - СКОПЈЕ
1. Од должноста членови на Одборот за контрола
на материјално-финансиското работење на Јавното
претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонијапат“ - Скопје
се разрешуваат:
- Славчо Маџаров,
- Исмаил Џеладини,
- Трајан Зафиров,
- Билјана Коцевска,
- Стефан Тодоровски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-6033/1
Претседател на Владата
2 декември 2002 година
на Република Македонија,
Скопје
Бранко Црвенковски, с.р.
___________

1620.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе

13 декември 2002

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП
„МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“ - СКОПЈЕ
1. Од должноста членови на Одборот за контрола на
материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие „Македонски железници“ - Скопје се разрешуваат:
- Ацо Димитровски,
- Узѓаре Османи,
- Кирил Георгиевски,
- Живко Николовски,
- Ѓорѓи Босилјанов.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-6034/1
Претседател на Владата
2 декември 2002 година
на Република Македонија,
Скопје
Бранко Црвенковски, с.р.
___________

1621.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ
НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ПРОСТОРНИ
И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ - СКОПЈЕ
1. Од должноста членови на Одборот за контрола на
материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови - Скопје се разрешуваат:
- Катица Аврамова,
- Исмаил Рамадани,
- Атанас Николов,
- Рубин Двојаков,
- Бари Азири.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-6035/1
Претседател на Владата
2 декември 2002 година
на Република Македонија,
Скопје
Бранко Црвенковски, с.р.
___________

1622.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ
НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ПОШТЕНСКИ
СООБРАЌАЈ „МАКЕДОНСКА ПОШТА“-СКОПЈЕ
1. Од должноста членови на Одборот за контрола на
материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за поштенски сообраќај „Македонска пошта“
- Скопје се разрешуваат:
- Ацо Арсовски,
- Азем Бајрами,
- Бруно Грозданов,
- Ацо Стојановски,
- Миодраг Поповски.

13 декември 2002
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-6036/1
Претседател на Владата
2 декември 2002 година
на Република Македонија,
Скопје
Бранко Црвенковски, с.р.
___________

1623.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ
НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО
ФИНАСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА НАБАВКА,
ТРАНСПОРТ И ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН
ГАС “ГА-МА“ - СКОПЈЕ
1. Од должноста членови на Одборот за контрола на
материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за набавка, транспорт и дистрибуција на природен гас „ГА-МА“ - Скопје се разрешуваат:
- Анита Андреевска,
- Несет Даути,
- Борче Стефковски,
- Новица Дамњановски,
- Несет Изаири.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-6037/1
Претседател на Владата
2 декември 2002 година
на Република Македонија,
Скопје
Бранко Црвенковски, с.р.
___________

1624.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ
НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО
- ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТАТА - СКОПЈЕ
1. Од должноста членови на Одборот за контрола на
материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за стопанисување со пасиштата - Скопје се
разрешуваат:
- Фламур Алиу,
- Секула Блажевски,
- Мирољуб Пандиловски,
- д-р Михаил Петков,
- Филип Трајковски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-6038/1
Претседател на Владата
2 декември 2002 година
на Република Македонија,
Скопје
Бранко Црвенковски, с.р.
___________

1625.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ
НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈВП „ВОДОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА“ - СКОПЈЕ
1. Од должноста членови на Одборот за контрола на
материјално-финансиското работење на Јавното водо-
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стопанско претпријатие „Водостопанство на Македонија“ - Скопје се разрешуваат:
- Тимо Љачев,
- Џелал Шабани,
- Елена Тошева,
- Крум Коцарев,
- Џемали Весели.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-6039/1
Претседател на Владата
2 декември 2002 година
на Република Македонија,
Скопје
Бранко Црвенковски, с.р.
___________

1626.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ
НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ „АГРО - БЕРЗА“ СО П.О.
СКОПЈЕ
1. Од должноста членови на Одборот за контрола на
материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за берзанско работење „Агро-Берза“ со п.о.
Скопје се разрешуваат:
- Владимир Дрвошанов,
- Исмаил Абдиу,
- Сила Селами,
- Владимир Стојановски,
- Славица Атанасовска.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-6040/1
Претседател на Владата
2 декември 2002 година
на Република Македонија,
Скопје
Бранко Црвенковски, с.р.
___________

1627.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ
НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО
-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА „МИА“
СКОПЈЕ
1. Од должноста членови на Одборот за контрола на
материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие Македонска информативна агенција „МИА“ Скопје се разрешуваат:
- Душко Аврамски,
- Марина Кавракова,
- Ангелко Калајџиски,
- Ариф Муса,
- Гајур Рамадани.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-6041/1
2 декември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Стр. 12 - Бр. 94
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1628.

13 декември 2002

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе

- Сузана Коруновска,
- Гоце Цветковски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ
НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ „СТУДЕНЧИЦА“ - СКОПЈЕ

Бр. 17-6044/1
Претседател на Владата
2 декември 2002 година
на Република Македонија,
Скопје
Бранко Црвенковски, с.р.
___________

1. Од должноста членови на Одборот за контрола на
материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ Скопје се
разрешуваат:
- Драган Величковски,
- Марјан Ивановски,
- Кире Спироски,
- Аце Ѓурчески,
- Љубомир Деспотовски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-6042/1
Претседател на Владата
2 декември 2002 година
на Република Македонија,
Скопје
Бранко Црвенковски, с.р.
___________

1629.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ
НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ
ХС „ЗЛЕТОВИЦА“ - ПРОБИШТИП
1. Од должноста членови на Одборот за контрола на
материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности ХС
„Злетовица“ - Пробиштип се разрешуваат:
- Ацо Јаневски,
- Илија Колев,
- д-р Душан Николовски,
- Александар Сапунџиовски,
- Коле Смилевски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-6043/1
Претседател на Владата
2 декември 2002 година
на Република Македонија,
Скопје
Бранко Црвенковски, с.р.
___________

1630.

Врз основа на член 17 од Законот за објавување на
законите и другите прописи и акти во “Службен весник
на Република Македонија“ (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/99 и 43/2002), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ НА
ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП „СЛУЖБЕН
ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ - СКОПЈЕ
1. Од должноста членови на Одборот за контрола на
материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие „Службен весник на Република Македонија“ Скопје се разрешуваат:
- Никола Илиев,
- Дајана Ѓозева,

1631.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ
НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ОБЈЕКТИТЕ ЗА СПОРТ ВО
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СКОПЈЕ
1. Од должноста членови на Одборот за контрола на
материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие за стопанисување со објектите за спорт во
сопственост на Република Македонија - Скопје се разрешуваат:
- Златко Алексов,
- д-р Јордан Арсов,
- Азири Бари,
- Сашо Митров,
- Кире Трендафиловски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-6045/1
Претседател на Владата
2 декември 2002 година
на Република Македонија,
Скопје
Бранко Црвенковски, с.р.
___________

1632.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ
НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ВОДОСТОПАНСТВО „ЛИСИЧЕ“ - ВЕЛЕС
1. Од должноста членови на Одборот за контрола на
материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за водостопанство „Лисиче“ - Велес се разрешуваат:
- Игор Андреев,
- Борис Камберов,
- Миха Лаброски,
- Милан Марков,
- Горан Петров.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-6046/1
2 декември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

13 декември 2002
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1633.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ
НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ВОДОСТОПАНИСУВАЊЕ СО ХИДРОСИСТЕМОТ
„ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО“ - СТАР ДОЈРАН
1. Од должноста членови на Одборот за контрола на
материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за водостопанисување со хидросистемот „Дојранско Езеро“ - Стар Дојран се разрешуваат:
- Бојан Дурнев,
- Ѓорѓи Картелов,
- Ванчо Малзарков,
- Благоја Стоилов,
- Иван Франгов.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-6047/1
Претседател на Владата
2 декември 2002 година
на Република Македонија,
Скопје
Бранко Црвенковски, с.р.
___________

1634.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ
НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП „СТРЕЖЕВО“
БИТОЛА
1. Од должноста членови на Одборот за контрола на
материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие „Стрежево“ - Битола се разрешуваат:
- Коста Дурлов,
- Зоран Коњановски,
- Миха Лаброски,
- Зоран Попчевски,
- Елена Тошева.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-6048/1
Претседател на Владата
2 декември 2002 година
на Република Македонија,
Скопје
Бранко Црвенковски, с.р.
___________

1635.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ
НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ВОДОСТОПАНСТВО „ГЕВГЕЛИСКО - ВАЛАНДОВСКО
ПОЛЕ“ - ГЕВГЕЛИЈА
1. Од должноста членови на Одборот за контрола на
материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за водостопанство „Гевгелиско-Валандовско
Поле“ - Гевгелија се разрешуваат:
- Тодорка Делева,
- Тони Мартиноски,
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- Васко Начевски,
- Тодор Сеизов,
- Благоја Стоилов.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-6049/1
Претседател на Владата
2 декември 2002 година
на Република Македонија,
Скопје
Бранко Црвенковски, с.р.
___________

1636.

Врз основа на член 13 од Законот за основање на
Јавно претпријатие Македонска радиодифузија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98 и
98/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ НА
ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП МАКЕДОНСКА
РАДИОДИФУЗИЈА - СКОПЈЕ
1. Од должноста членови на Одборот за контрола на
материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија - Скопје се разрешуваат:
- Олгица Јовановска,
- Ферит Идризи,
- Мирче Горгоски,
- Даут Нуредини,
- Сашко Јорданов.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-6050/1
Претседател на Владата
2 декември 2002 година
на Република Македонија,
Скопје
Бранко Црвенковски, с.р.
___________

1637.

Врз основа на 668 од Законот за трговските друштва
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/96,
7/97, 21/98, 37/98, 39/99, 81/99, 37/2000, 31/2001, 50/2001,
6/2002 и 61/2002), член 26 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија“ бр.
38/96 и 6/2002) и член 24 од Одлуката за основање Национална агенција за развој на мали и средни претпријатија
како друштво со ограничена одговорност во сопственост
на државата, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2 декември 2002 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ
НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ НА МАЛИ И
СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ДООЕЛ - СКОПЈЕ
1. Од должноста членови на Одборот за контрола на
материјално-финансиското работење на Националната
агенција за развој на мали и средни претпријатија се
разрешуваат:
- Вера Велкова,
- Аце Костадиновски,
- Идриз Муса,
- Ристо Новоселски,
- Фросина Вељановска.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-6051/1
2 декември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.
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1638.
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), Државниот завод за геодетски работи, донесува
РЕШЕНИЕ
Се става во примена востановениот катастар на
недвижности на катастарската општина Петралинци Општина Босилово.
Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во “Службен весник на Република Македонија“.
Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето востановен според
Законот за премерот и катастарот на земјиштето
(“Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).
Бр. 09-4380/1
Директор,
6 декември 2002 година диа. Бисера Јакимовска, с.р.
Скопје
___________

1639.

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), Државниот завод за геодетски работи, донесува
РЕШЕНИЕ

Се става во примена востановениот катастар на
недвижности на катастарската општина Балинци - Општина Валандово.
Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во “Службен весник на Република Македонија“.
Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето востановен според
Законот за премерот и катастарот на земјиштето
(“Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).
Бр. 09-4381/1
Директор,
6 декември 2002 година диа. Бисера Јакимовска, с.р.
Скопје
___________

1640.

Врз основа на член 69 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр.
3/2002) и точка 7 од Одлуката за утврдување и пресметување на отворени девизни позиции на банките („Сл.
весник на РМ“ бр. 103/2001 - пречистен текст), гувернерот на Народна банка на Република Македонија на
24.10.2002 година, донесе
ИЗМЕНИ НА УПАТСТВОТО
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ И ПРЕСМЕТУВАЊЕ ОТВОРЕНИ ДЕВИЗНИ ПОЗИЦИИ НА БАНКИТЕ
I. Во Упатството за спроведување на Одлуката за
утврдување и пресметување отворени девизни позиции
на банките бр. 34 од 08.01.2002 година се вршат следните измени:
1. Во глава II, точка 2, алинеја 10, бројот: „7“ се заменува со бројот: „9“, а бројот: „16“ се заменува со
бројот: „19“;
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2. Во глава III, точка 3, алинеја 3 бројот: „7“ се заменува со бројот: „9“, бројот: „9“ се заменува со бројот: „11“ и бројот: „16“ се заменува со бројот: „19“;
3. Во глава III, точка 3, алинеја 4 бројот: „7“ се заменува со бројот: „9“, бројот: „9“ се заменува со бројот: „11“ и бројот: „16“ се заменува со бројот: „19“;
4. Во глава III, точка 3, алинеја 8 броевите: „8, 17,
18 и 19“ во првиот ред се заменуваат со броевите: „10,
20, 21, 22“ и бројот: „19“ во вториот ред се заменува со
бројот: „22“;
5. Во глава III, точка 3, алинеја 9 бројот: „20“ се заменува со бројот: „23“ и бројот: „18“ се заменува со
бројот: „21“;
6. Во глава III, точка 3, алинеја 10 бројот: „21“ се
заменува со бројот: „24“ и бројот: „18“ се заменува со
бројот: „21“;
7. Во глава III, точка 3, алинеја 11 бројот: „22“ се
заменува со бројот: „25“, бројот: „20“ се заменува со
бројот: „23“ и бројот: „21“ се заменува со бројот: „24“;
8. Во глава III, точка 3, алинеја 12 бројот: „23“ се
заменува со бројот: „26“, бројот: „22“ се заменува со
бројот: „25“ и бројот: „24“ се заменува со бројот: „27“;
9. Во глава III, точка 3, алинеја 13 бројот: „24“ се
заменува со бројот: „27“;
10. Обрасците ОДП-д, ОДП-м и ОДП-с се менуваат
и гласат:
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II. Овие измени влегуваат во сила со денот на потпишувањето.
Бр. 34
Гувернер,
24 октомври 2002 година
Љубе Трпески, с.р
Скопје
_______________________________________________

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ
ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР
Пред Основниот суд во Гостивар, се води постапка
за развод на брак, по тужба на тужителката Булчезе
Усеини од с. Србиново, Гостиварско, застапувана од
полномошникот Неим Селмани, адвокат од Гостивар, а
против тужениот Усеини Имрли од Гостивар, населба
“Фазанерија 2“, сега со непозната адреса во Германија.
Бидејќи, тужениот Усеини Имрли е со непозната
адреса во Германија, со решение на овој суд П, бр.
809/2002 од 04.12.2002 година, му е поставен привремен застапник и тоа адвокатот Павле Рафајлоски од Гостивар, кој ќе го застапува тужениот се додека не се
појави пред судот, односно додека органот за старателство не го извести судот дека му поставил старател.
Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 809/2002.
(32258)
__________
Пред Основниот во Гостивар, поднесена е тужба,
заради утврдување право на сопственост, од тужителите Серафимовска Сјајна, Петровски Павле и Деветак
Павлина, сите од с. Зубовце, Гостиварско, застапувани
од полномошникот Дамјан Јаковлески, адвокат од Гостивар, против тужените Максимоска Марија и Чизмаревиќ Мара и двете со непознато место на живеење.
Вредност неопределена.
Се повикуваат тужените да се јават во судот или да
постават полномошник кој ќе ги застапува нивните интереси, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на
огласот.

Стр. 16 - Бр. 94

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Во спротивно, нивните интереси ќе ги застапува привремениот застапник Амир Абдулаи, адвокат од Гостивар, до окончување на постапката или се додека тужените
или нивниот полномошник не се појават пред судот.
Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 665/2002.
(32259)
___________
Пред Основниот суд во Гостивар, заведен е спор П.
бр. 928/2002, за развод на брак, од тужителот Салии
Сали од с. Симница, против тужената Салии Салихана
од с. Симница, сега со непозната адреса во странство.
Бидејќи, тужената е во странство со непозната адреса, за привремен застапник и се поставува Игор Бурески, адвокат од Гостивар, кој ќе ја застапува тужената
се додека таа не се појави пред судот или додека органот за старателство не и постави старател.
Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 928/2002.
(32263)
__________
Пред Основниот суд во Гостивар, се води постапка
за развод на брак, по тужба на тужителот Омер Јонуз
Ајети од с. Добридол, Гостиварско, а против тужената
Мирела Расим Мускурти од Дибар Дожогишт, Р. Албанија, сега со непозната адреса.
Бидејќи, тужената е со непозната адреса во Р. Албанија, со решение на овој суд П. бр. 749/2002 од
02.12.2002 година, и е поставен привремен застапник и
тоа адвокатот Бесим Реџепи од Гостивар, кој ќе ја застапува тужената се додека истата не се појави пред
судот, односно додека органот за старателство не го
извести судот дека и поставил старател.
Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 749/2002.
(32264)
ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ
Пред Основниот суд во Кочани, е поднесена тужба
за надомест на материјална и нематеријална штета, од
тужителот Здравко Стојковски од с. Цера, против тужените Ванчо Маринков, Маринковски Миле, Стојков
Станко и Стојковски Маринко, сите од с. Цера. Вредност на спорот 315.000,00 денари.
Тужениот Стојковски Маринко се наоѓа во Италија,
со непозната адреса на живеење.
Се повикува тужениот Стојковски маринко од с.
Цера, со непозната адреса на живеење во Италија, да се
јави во Основниот суд во Кочани или да постави свој
полномошник кој ќе ги штити неговите права и интереси, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот . Во
спротивно, ќе му биде поставен привремен застапник
кој ќе ги штити неговите права и интереси, до правосилното окончување на постапката.
Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 574/02. (32260)
__________
Во Основниот суд во Кочани, е поднесена тужба за
долг, од тужителите Лазар Тасев од Кочани, ул. “Маршал Тито“ бр. 45 и Благој Ѓоргиев од Кочани, ул. “8-ми
Март“ бр. 33, против тужениот Златко Ангелов од Кочани, ул. “Рајко Жинзифов“ бр. 42, сега со непозната адреса во странство. Вредност на спорот 203.000,00 денари.
Се повикува тужениот Златко Ангелов да се јави во
Основниот суд Кочани или да си постави свој полномошник, кој ќе ги застапува неговите интереси, во рок
од 15 дена од денот на објавувањето на огласот. Во
спротивно, ќе му биде поставен привремен застапник
што ќе го одреди судот.
Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 377/2002.
(32261)
___________
Пред овој суд се води спор за утврдување на постоење
на договор за купопродажба на недвижен имот, по тужба
на тужителот Николчо Горгиев од Кочани, ул. “С. Стоименов“ бр. 9, против тужените Натка, Македонка и Ацо
Манчеви сите од Кочани, сега со непозната адреса во
странство. Вредност на спорот 30.000,00 денари.
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Се повикуваат тужените Натка, Македонка и Ацо
Манчеви, во рок од 30 дена од денот на објавувањето
на овој оглас да се јават во овој суд или да се определат
свој полномошник. Во спротивно, им се назначува привремен застапник Силвана Мишева од Кочани, вработена во Основното јавно обвинителство во Кочани, како стручен соработник која ќе ги штити правата и интересите на тужените во постапката.
Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 528/2002.
(32308)
ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО
Пред Основниот суд во Куманово е заведен парничен предмет за развод на брак, по тужба на тужителот
Сузане Елмази од с. Лојане, против тужениот Дритон
Елмази oд с. Ваксинце, сега со непозната адреса.
Се повикува тужениот Дритон Елмази од с. Ваксинце,
кој сега е со непозната адреса на живеење, во рок од 30
дена од објавувањето на огласот да се јави пред Основниот суд во Куманово, или да назначи свој полномошник.
Во спротивно неговите интереси ќе ги застапува
Неџат Мемети, адвокат од Куманово, се до правосилното завршување на постапката.
Од Основниот суд во Куманово, П. бр. 1830/02.
(31972)
__________
Пред овој суд е поведена парнична постапка за утврдување на право на сопственост во вредност од 9.000 денари, по тужба на тужителката Ана Ајредини од село
Матејче, против тужениот Рона Исен Асан од село Матејче, сега со непозната адреса во Република Турција.
На тужениот за привремен застапник му се поставува Момчило Денковиќ, адвокат од Куманово, кој ќе го
застапува тужениот во постапката, се додека тужениот
или неговиот полномошник не се појави пред судот,
односно додека Центарот за социјални работи не го извести судот дека назначил старател.
Од Основниот суд во Куманово, VI. П. бр.
1544/2002.
(32128)
__________
Пред Основниот суд во Куманово се води парнична
постапка за развод на брак, по тужба на тужителот
Зељфије Мустафа од с. Липково, против тужениот Елијаса Мустафа од с. Липково, на работа во странство со
непозната адреса.
Бидејќи тужениот е со непознато престојувалиште,
судот ја поставува за привремен застапник Мирјана
Стојковска, адвокат од Куманово, која ќе го застапува
тужениот во постапката се додека тужениот или неговиот полномошник не се појави пред судот, односно
додека Центарот за социјални работи не го извести судот дека назначил старател.
Од Основниот суд во Куманово, 5. П. бр. 1893/02.
(32135)
__________
Пред Основниот суд во Куманово се води парнична
постапка за развод на брак, по тужба на тужителот
Имер Исмаиљи од с. Романовце на привремен престој
во странство, против тужената Винсијан Анријет Жилиен Гислен со непозната адреса на живеење.
Бидејќи тужената е со непознато престојувалиште,
судот ја поставува за привремен застапник Лидија Велиновска, адвокат од Куманово, која ќе ја застапува тужената во постапката се додека тужената или нејзиниот полномошник не се појави пред судот, односно додека Центарот за социјални работи не го извести судот
дека назначил старател.
Од Основниот суд во Куманово, 5. П. бр. 1953/02.
(32136)
ОСНОВЕН СУД ВО КИЧЕВО
Пред Основниот суд во Кичево поведена е постапка за
докажување на смрт под ВПП. бр. 88/2002, по предлог на
предлагачот Стојан Стојаноски од с. Осломеј, Кичево.
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Се повикува лицето Михајло Стојаноски роден на
18.08.1909 година во село Осломеј, од татко Крсто и
мајка Милева, како и секое друго лице што знае за неговиот живот, да се јави во Основниот суд во Кичево
во рок од 3 месеци од објавувањето на огласот во
“Службен весник на РМ“, а по истекувањето на рокот
истото ќе биде прогласено за умрено.
Од Основниот суд во Кичево, ВПП. бр. 88/2002.
(32169)
ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП
Пред Основниот суд во Прилеп, поведен е спор за
утврдување и признавање право на сопственост на недвижен имот, по тужба на тужителите Костоски Киро и
Костоски Методија од Прилеп, против тужените Петреска Љуба од Прилеп и Петреска Пара од Скопје, и
двете со непозната адреса на живеење во странство.
Бидејќи, тужените Петреска Љуба од Прилеп и Петреска Пара од Скопје, немаат постојано живеалиште и
престојувалиште, се повикуваат да се јават во овој суд,
во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на
огласот или пак да достават своја адреса на живеење.
Доколку, во определениот рок не се јават или не
определат свој полномошник, нивните интереси до
правосилно окончување на постапката ќе ги застапува
привремен застапник што ќе го назначи овој суд.
Од Основниот суд во Прилеп, П. бр. 347/02.
(32307)
ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН
Пред овој суд во тек е постапка, за утврдување право на сопственост по основ на одржувачка, по тужба на
тужителот Бари Абдулаи од с. Крани, поднесена преку
полномошникот адвокат Лазаринка Нечовска од Ресен,
против тужените Мурат Арифов, Шерифе Тофиловска,
Бекрие Музареми, Севдие Саитовска и Бајраме Шеитовска, сите од с. Крани, сега со непозната адреса на
живеење. Вредност 40.000,00 денари.
Се повикуваат тужените Мурат Арифов од с. Крани, сега во Канада, Шерифе Тофиловска од с. Крани,
сега во Австралија, Бекрие Музерем од с. Крани, сега
во Америка, Севдие Саитовска од с.Крани, сега во
Америка и Бајрами Шеитовска од с. Крани, сега во
Америка, сите со непознати адреси на живеење, во рок
од 30 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот, на судот да му достават точни адреси или да одредат свој полномошник.
Во спротивно, судот по службена должност ќе му
постави привремен застапник кој ќе ги застапува нивните права и интереси, се до окончувањето на постапката пред судот.
Од Основниот суд во Ресен, П. бр. 94/02.
(32256)
__________
Пред овој суд во тек е постапка, за утврдување на
право на сопственост, по тужбата на тужителите Мемед Адемовски и Реџеп Адемовски, двајцата од Ресен,
против тужените Аљуш Алиловски од Ресен сега во
странство со непозната адреса на живеење и Ружди
Усеиновски од Ресен, сега во Турција со непозната
адреса на живеење, вредност 40.000,00 денари.
Се повикуваат тужените Аљуш Алиловски од Ресен,
сега во странство, со непозната адреса на живеење и
Ружди Усеиновски од Ресен, сега во Турција, со непозната адреса на живеење, во рок од 30 дена, сметано од
денот на објавувањето на огласот, на судот да му доставата точни адреси или да одредат свој полномошник.
Во спротивно, судот по службена должност ќе му
постави привремен застапник кој ќе ги застапува нивните права и интереси, се до окончување на постапката
пред судот.
Од Основниот суд во Ресен, П. бр. 113/02.
(32257)

Бр. 94 - Стр. 17

До овој суд е поднесена тужба за развод на брак,
вредност 60.000,00 денари, од тужителот Роберт Илиевски од Ресен, сега во Германија, преку полномошникот адвокат Сашо Василевски од Ресен, против тужената Билјана Илиевска од Ресен, сега во Германија со непозната адреса на живеење.
На тужената Билјана Илиевска од Ресен, сега во
Германија со непозната адреса на живеење, поставен и
е привремен застапник адвокат Весна Пецалевска од
Ресен, поради итноста на постапката.
Привремениот застапник ги има сите права и должности на законски застапник кои ќе ги врши се додека
тужената или нејзиниот полномошник не се појави
пред судот, односно додека органот за старателство не
го извести судот дека и поставил старател.
Од Основниот суд во Ресен, П. бр. 76/2002. (32167)
__________
До овој суд поднесена е тужба за утврдување на постоење на договор за купопродажба на куќа со дворно
место, вредност 40.000,00 денари, од тужителот Благоја Божњаковски од Ресен, против тужените Славе Тунтевски од Ресен, сега во Германија со непозната адреса
на живеење, Панде Тунтевски и Димитар Тунтевски,
двајцата од Ресен.
На тужениот Славе Тунтевски од Ресен, сега во
Германија со непозната адреса на живеење, поставен
му е привремен застапник адвокат Весна Пецалевска
од Ресен, поради итноста на постапката.
Привремениот застапник ги има сите права и обврски на законски застапник кои ќе ги врши се додека тужениот или неговиот полномошник не се појави пред
судот, односно додека органот за старателство не го
извести судот дека му поставил старател.
Од Основниот суд во Ресен, П. бр. 99/2000. (32168)
ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА
Тужителот АД “Македонски телекомуникации“, има
заведено спор, под П. бр. 351/02, за долг, против тужениот Грнчаров Панчо од Струмица, моментално со непозната адреса. Вредност на спорот 7.391,50 денари.
Се повикува тужениот Грнчаров Панчо, да се јави
во Основниот суд во Струмица, во рок од 15 дена по
објавувањето на огласот. На тужениот му е одреден
времен застапник и тоа Силвана Бајрактарова, стручен
соработник при Основниот суд во Струмица, кој ќе ги
заштитува неговите интереси по заведен спор за долг
под П. бр. 351/02, се додека тужениот или неговиот
полномошник не се појави пред судот, до правосилно
завршување на спорот.
Огласот да се објави во “Службен весник на РМ“ и
на огласната табла на Основниот суд во Струмица.
Од Основниот суд Струмица, П. бр. 351/02. (32309)
___________
Во Основниот суд во Струмица се води постапка за
наплата на долг, по тужба на тужителот АД “Македонски телекомуникации“ против тужениот Ангов Ванчо
од Струмица, ул. “Мито Хаџивасилев“ бр. 103, сега со
непозната адреса на живеење.
За привремен застапник на тужениот се назначува
Тони Делев, стручен соработник при Основниот суд во
Струмица.
Привремениот застапник ќе го застапува тужениот
се додека не се појави пред судот или не постави полномошник.
Се повикува тужениот да се јави во рок од 15 дена
од денот на објавувањето на огласот.
Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 180/02.
(32190)
__________
Основниот суд во Струмица, како првостепен граѓански суд, постапувајќи по тужбата за стекнување без
основ, вредност на спорот 520.629,50 од тужителот
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Стопанска Банка АД Скопје, против тужените Тони
Станковски и Кочо Јовановски, сега со непозната адреса во странство и Жанета Тенеска од Битола.
Се повикуваат тужените-солидарни должници, Тони Станковски и Кочо Јовановски, сега во странство со
непозната адреса и место на престојувалиште, да се јават пред Основниот суд во Струмица во рок од 15 дена
по објавувањето на огласот или да си определат свој
полномошник кој ќе ги застапува пред судот, се до правосилното окончување на постапката.
Истовремено се предупредуваат тужените Тони
Станковски и Кочо Јовановски доколку не се јават во
определениот рок, ниту пак достават известување за
нивниот полномошник, им се определува привремен
застапник од редот на стручните работници од Основниот суд во Струмица, лицето Лора Абрашева од Струмица, која ќе ги застапува се до правосилното окончување на овој спор, со сите права и обврски што ги имаат тужените како солидарни должници.
Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 669/02.
(32191)
__________
Основниот суд во Струмица, како првостепен граѓански суд, постапувајќи по тужбата за стекнување без
основ, вредност на спорот 454.391,50 од тужителот
Стопанска Банка АД Скопје, против тужените Тони
Станковски и Кочо Јовановски, сега со непозната адреса во странство и Ристо Јовановски од Битола.
Се повикуваат тужените-солидарни должници Тони
Станковски и Кочо Јовановски, сега во странство со
непозната адреса и место на престојувалиште, да се јават пред Основниот суд во Струмица во рок од 15 дена
по објавувањето на огласот или да си определат свој
полномошник кој ќе ги застапува пред судот се до правосилното окончување на постапката.
Истовремено се предупредуваат тужените Тони
Станковски и Кочо Јовановски доколку не се јават во
определениот рок, ниту пак достават известување за
нивниот полномошник, им се определува привремен
застапник од редот на стручните работници од Основниот суд во Струмица, лицето Лора Абрашева од Струмица, која ќе ги застапува се до правосилното окончување на овој спор, со сите права и обврски што ги имаат тужените како солидарни должници.
Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 668/02.
(32192)
ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО
Пред Основниот суд во Тетово, се води тужба за
развод на брак, од тужителот Бејтули Бесник од с. Нераште, против Џеладини Вјолца од с. Нереште.
Тужената Џеладини Вјолса сега се наоѓа на времена
работа во Швајцарија.
Се повикува тужената Џеладини Вјолса од с. Нераште, во рок од 30 дена да се јави во Основниот суд во
Тетово, по тужбата на тужителот Бејтули Бесник, за
развод на брак. Доколку во овој рок не се јави и не го
оправда својот изостанок или одреди свој полномошник, судот ќе и постави времен старател, преку Центарот за социјални работи во Тетово.
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1088/2002.
(32382)
__________
Пред овој суд води спор Акционерското друштво за
осигурување и реосигурување “КЈУБИ МАКЕДОНИЈА“ Скопје од Скопје, против Османи Енвер од Тетово,
ул. “Браќа Миладинови“ бр. 370, сега со непозната
адреса во странство.
Се повикува тужениот Енвер, во рок од 15 дена по
објавувањето на огласот, да се јави во судот или достави своја адреса или постави свој застапник. Во спротивно, ќе му биде поставен времен старател.
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 890/2002.
(32383)
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Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за
исполнение на договор за купопродажба, по тужба на
тужителот Мемеди Руфат од Тетово, против тужените
Џемали Фаредин, Џемали Низам, Садики Фериде, Садики Гафур, Садики Мирвета, Садики Саубера, Садики
Северџан, Сејфула Наџије и Ајниша Вилхеми, сите од
Тетово, ул. “Прохор Пчински“ бр. 51, а сега со непозната адреса во Р. Германија.
Се повикуваат тужените да се јават во судот, да достават адреса или да овластат полномошник, кој ќе ги
застапува во оваа постапка се до окончување на истата.
Во спротивно по истекот на 30 дена судот преку
Центарот за социјални работи во Тетово ќе им постави
привремен застапник.
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1065/2002. (32170)
__________
Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за
сопственост, по тужба на тужителот Добривоје Душенов
Билбиловски од с. Стенче, против Држава Република Македонија, застапувана од Јавниот правобранител на РМСкопје и Љубе Нуфрија Пајсиќ и Израил Крстев Угриновски, двајцата со непозната адреса во Белград, СРЈ.
Се повикуваат тужените Љубе Нуфрија Пајсиќ и
Израил Крстев Угриновски, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“ да се
јават во Основниот суд во Тетово или да овластат свој
полномошник.
Во спротивно судот преку Центарот за социјална
работа во Тетово ќе им постави времен старател кој ќе
ги штити нивните права и интереси до правосилното
окончување на спорот.
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 579/97. (32172)
__________
Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за
исполнување на договор, по тужба на тужителите Ризовски Бранко и Бојаровски Ристо, двајцата од Тетово,
против тужените Аземи Азем, Аземи Фердес, Аземи
Ѓилнас и Аземи Макил, сите од с. Слатина, Тетово, а
сега со непозната адреса во странство.
Се повикуваат тужените Аземи Азем, Аземи Фердес, Аземи Ѓилнас и Аземи Макил, кои се со непозната
адреса во странство, во рок од 15 дена од објавувањето
на огласот, да се јават во судот или да одредат свој
полномошник.
Во спротивно на истите ќе им биде поставен времен
старател преку Центарот за социјална работа во Тетово, кој ќе ги застапува нивните интереси се до окончување на постапката.
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 566/2001. (32173)
__________
Пред Основниот суд во Тетово се води спор за исполнение на договор, вредност 10.000 денари, по тужба на тужителот Синани Сали од Тетово, против Османи Беќир
од с. Ѓермо, сега со непозната адреса во странство.
Се повикува тужениот Османи Беќир од с. Ѓермо,
сега со непозната адреса во странство, да се јави во Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена или да одреди
свој полномошник.
Доколку во овој рок не се јави и не одреди свој полномошник, судот ќе му одреди времен старател преку
Центарот за социјални работи во Тетово кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1068/2002. (32189)
_______________________________________________
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ
РЕГИСТАР
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
П.Трег. бр. 5504/2002 од 06.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02038446?-8-01-000, го запиша во
трговскиот регистар престанокот на субјектот со ликвидација и бришење од трговскиот регистар на Друштвото за трговија на големо и мало, услуги и шпедиција
МАП, Пивара ДООЕЛ, Скопје во ликвидација, ул.
“810“ бр. 3-а Скопје.
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Се запишува престанок на субјектот со ликвидација
и бришење од трговскиот регистар.
Со престанокот и бришењето на субјектот од трговскиот регистар имотот и имотните права евидентирани
во Билансот на активата и пасивата и имотот и имотните права евидентирани во ДЗГУ Скопје поседовен лист
бр. 15274 на КП. бр. 13046/3
на локација м.в. “Брест“
КО Скопје објект 510
м2 и земјиште 10268 или вкупна
2
површина 10778 м се пренесуваат во сопственост и на
користење врз основачот на субјектот единствен содружник Трговското друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ,
АД, Скопје, ул. “808“ бр. 12.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.
5504/2002.
(32427)
_______________________________________________
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ
Се запишува во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ. бр. 7/2002 од 2.12.2002 година, Здружение на граѓани со име Хуманитарно здружение на граѓани ХУМРА Радовиш, кое е основано заради финансиска, материјална и друга помош на лица на
кои им е потребна. Здружението ќе дејствува на територијата на Република Македонија, а неговото седиште
се наоѓа во Радовиш на ул. “Вардарска“ бр. 31.
Од Основниот суд во Радовиш, ЗГФ. бр. 7/02.
(32180)
___________
Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Неготино, под Рег. ЗГФ. бр.
12/02 од 27.11.2002 година, се запишува Здружението
на граѓани за траен и одржлив развој ОСКАР ТРАНСНАЦИОНАЛНА КООПЕРАЦИЈА од Неготино. Здружението се регистрира да ги испитува, испланира, координира и спроведува неопходните активности за да
се активираат сите финансиски извори од јавниот и
приватниот сектор, кои што се посветени или треба да
се посветат на сточарството, земјоделството, риболовот, индустријата, трговијата и франшизингот, туризмот и хотелиерството, транспортот и морепловството,
животната средина, да спроведува хуманитарни акции
за општа благосостојба, да направи и се друго што може за заштита на човековата средина и природните богатства и други цели и задачи утврдени со Статутот на
здружението.
Седиштето на здружението се наоѓа во Неготино,
ул. “ЈНА“ бр. 35, а овластено лице за застапување е Соња Бендз од Гевгелија, ул. “Маршал Тито“ бр. 142.
Од Основниот суд во Неготино, Рег. ЗГФ. бр. 12/02.
(32181)
___________
Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Неготино, под Рег. ЗГФ. бр.
6/02 од 3.09.2002 година, се запишува Здружението на
водокорисници за наводнување од ХМС “Тиквеш“ под
систем Неготино I, линии 7/21 до 7/26 КО Криволак
област на КО Криволак со седиште во с. Криволак.
Здружението се регистрира поради ефикасно организирање на неговите членови, во користење и распределба на вода за наводнување, и поефикасно и порационално наводнување на површините кои ги покрива
здружението, координиран настап на членовите во подготовка на годишен план, за структура на земјоделските култури, план за потребни количини на вода за наводнување и план за дистрибуција на вода, пред надлежните органи на државата, присуство преку свои
претставници при усогласување на плановите и програмите за експлоатација и одржување на мрежите, во
рамките на територијата на здружението, цените на
водниот надомест за здружението, координиран настап
пред водостопанско претпријатие при можни измени
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на планот за наводнување и при усогласување на ревидираниот план, организиран и поуспешен настап на
здружението пред надлежните институции како и да
врши други цели и задачи утврдени со Статут и програмата за работа.
Од Основниот суд во Неготино, Рег. ЗГФ. бр. 6/02.
(32184)
___________
Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Неготино, под Рег. ЗГФ. бр.
11/02 од 7.11.2002 година, се запишува Кајак Кану
клуб “Просек“ 2002 од Демир Капија. Здружението се
регистрира заради поттикнување, омасовување, развој,
унапредување и афирмација на кајакарството на диви
води како спортска дисциплина, развивање на спортското и техничкото воспитување кај своите членови
особено со помладите категории како кадети, кадетки,
младинци и младинки, сениори и сениорки, подготовка, организација и учество на натпревари на локално,
државно и меѓународно ниво и други цели и задачи
утврдени со Статутот на здружението.
Седиштето на здружението се наоѓа во Демир Капија, а овластено лице за застапување е Илиев Панче
од Демир Капија, ул. “Првомајска“ бр. 5.
Од Основниот суд во Неготино, Рег. ЗГФ. бр. 11/02.
(32182)
___________
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации се запишуваат измените и дополнувањата на статутот на "Веслачки сојуз на Македонија", запишано со
решение Рег. Згф. бр.12/99 од 8.03.1999 година, така
што во иднина ќе работи под име "ВЕСЛАЧКА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА".
Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 12/99.
(32265)
____________
Се запишува здружение на граѓани Ромска заедница "Нијами", со седиште во Куманово на ул. "Доне Божинов" бр. 56, со скратен назив РЗ "Нијами" во регистар на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Куманово под Рег. бр. 255.
Основни цели и задачи како и начин и облици на
дејствување на здружението се насочени кон иницирање на прашања од областа на основни човекови права.
Здружението на граѓани Ромска заедница "Нијами"
има седиште во Куманово на ул. "Доне Божинов" бр. 56.
Здружението на граѓани Ромска заедница "Нијами"
со седиште во Куманово се здобива со својство на
правно лице со денот на запишувањето во регистарот
на 11.11.2002 година.
Од Основниот суд во Куманово, ЗГ. бр. 46/02.
(32323)
____________
Се запишува здружение на граѓани Едукативен
ромски центар "Сумнал", со седиште во Куманово, на
ул. "Веселин Маслеша" бр. 3, со скратен назив "ЕРЦ
Сумнал", во регистар на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Куманово под Рег. бр. 254.
Основни цели и задачи како и начин и облици на
дејствување на здружението се насочени кон организирање на еколошка здравствена, културна, просветна,
спортска едукативна и забавна активност, во развивање
и покренување иницијатива на станбена и комуналнадејност и подобрување на инфраструктурата.
Здружението на граѓани Едукативен ромски центар
"Сумнал" има седиште во Куманово, на ул. "Веселин
Маслеша" бр. 3.
Здружението на граѓани Едукативен ромски центар
"Сумнал", со седиште во Куманово се здобива со својство на правно лице со денот на запишувањето во регистарот на 05.11.2002 година.
Од Основниот суд во Куманово, Зг. бр. 12/02.
(32324)

Стр. 20 - Бр. 94

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се утврдува престанок на здружение на граѓани
Фудбалски клуб "Куманово", со седиште во Куманово
на плоштад "Нова Југославија" бб, запишано во регистар што се води при овој суд под Рег. бр. 88, а врз основа на решение Зг. бр. 28/99, па истото се брише од
регистарот на здруженија на граѓани и фондации.
Од Основниот суд во Куманово, Зг. бр. 49/02. (32325)
____________
Се запишува здружение на граѓани Велосипедска
трка "Низ Балкан", со седиште во Куманово, на ул.
"Доне Божинов" бб, во регистарот на здруженија на
граѓани и фондации при Основниот суд Куманово под
Рег. бр. 256.
Основни цели и задачи како и начин и облици на
дејствување на здружението се насочени кон организирање на велосипедска трка "Низ Балкан" развој на велосипедски спорт низ југоисточен Балкан и развој на
физичка култура.
Здружението на граѓани Велосипедска трка "Низ
Балкан" има седиште во Куманово на ул. "Доне Божинов" бб.
Здружението на граѓани велосипедска трка "Низ
Балкан" со седиште во Куманово се здобива со својство на правно лице со денот на запишување во регистарот на 27.11.2002 година.
Од Основниот суд во Куманово, Зг. бр. 48/02. (32326)
____________
Се запишува Еколошко-хуманитарно здружение на
граѓани "ГРИНС" М. Куманово, со седиште во Куманово на ул. "Јован Поповиќ" бр. 28, во регистар на здруженија на граѓани и фондации при Основен суд Куманово под Рег. бр. 248.
Основни цели и задачи како и начин и облици на
дејствување на Еколошко-хуманитарно здружение на
граѓани "ГРИНС" М. Куманово, се насочени кон зачувување на животна средина, кординирање и усогласување
на програмски активности, учество во преговори со сите
домашни и меѓународни институции, заштита и остварување на сите права на членовите на здружението, учество на семинари заради стручно усовршување, развивање на добра соработка со сите еколошко-хуманитарни
здруженија и организации од земјата и странство, набавка на еколошки средства и хуманитарна помош.
Еколошко-хуманитарно здружение на граѓани
"ГРИНС" М. Куманово, има седиште во Куманово, на
ул. "Јован Поповиќ" бр. 28.
Еколошко-хуманитарно здружение на граѓани
"ГРИНС" М. Куманово, со седиште во Куманово, се
здобива со својство на правно лице со денот на запишувањето во регистарот на 24.09.2002 година.
Од Основниот суд во Куманово, Зг. бр. 40/02. (32327)
_______________________________________________
СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 45/01
од 28.11.2002 година, над Приватно претпријатие за
волнарски влачарски и др. услуги "ЗО-ПО" увоз извоз
Битола, на ул. "М. Камен" бр. 6, Трег. бр. 1-16351 со
дејност услужна и жиро сметка 40300-61-15101 при
Агенцијата за работа со блокирани сметки Битола,
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.
Од Основниот суд во Битола.
(32272)
____________
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 301/02
од 3.12.2002 година, над Трговско друштво "Кифла",
Петраки Атанасовски Битола ДООЕЛ, ул. "Е. Кардељ"
бб, Трег. бр. 01002308?-8-03-000 со дејност трговија и
жиро сметка 5000000001361-18 при Стопанска банка,
Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја
заклучи.
Од Основниот суд во Битола.
(32273)
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Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 277/02
од 28.11.2002 година, над Трговско радио дифузно
друштво Лазар Николовски "Радио 105" Битола ДООЕЛ, со дејност радио телевизиски активности, отвори
стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.
Од Основниот суд во Битола.
(32274)
____________
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 303/02
од 4.12.2002 година, над Приватно претпријатие за
производство, услуги и трговија на големо и мало
"Битмон" на ул. " Рузвелт" бр. 34, Трег. бр. 1-4498 со
дејност трговија и жиро сметка 40300-601-20192 при
Агенцијата за работа со блокирани сметки Битола,
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.
Од Основниот суд во Битола.
(32276)
____________
Основниот суд во Гевгелија објавува дека со решение
Ст. бр. 60/02 од 2.12.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот Трговско друштво за меѓународен
транспорт и шпедиција "КАРГО ТЕХНА Санда" ДООЕЛБогданци, со жиро сметка бр. 41610-601-54341 која се води кај Агенцијата за работа со блокирани сметки, регистрирано во Основниот суд Скопје И - Скопје, но истата
не се спроведува заради немање на имот од кој би се намириле трошоците на стечајната постапка, па отворената
стечајна постапка над должникот "Карго Техна Санда"
ДООЕЛ од Богданци веднаш се заклучува.
Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8
дена од објавувањето преку овој до Апелациониот суд
во Скопје.
Од Основниот суд во Гевгелија.
(32277)
____________
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 166/02
од 14.11.2002 година, отвори стечајна постапка према
должникот АД за експлоатација и преработка на термоизолациони производи, рудници и фабрики "ПАРТИЗАН" увоз извоз Прилеп со седиште на ул. "Александар Македонски"бр. 1а, Прилеп со основна дејност
производство на огноотпорни керамички производи, со
жиро сметка 41100-601-54572 во Агенцијата за работа
со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на РМ, запишан во регистарска влошка 01012872?4-03-000 на Основниот суд Битола.
Стечајната постапка према должникот се отвора на
ден 14.11.2002 година во 13,00 часот.
За стечаен судија се определува судијата Татјана
Сусулеска член на советот.
За стечаен управник се определува Ордан Бунтески,
дипл. економист од Прилеп, "Свети Наум Охридски"
бр. 22, телефон 048 417-365 и 070 526-098.
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" да ги пријават своите побарувања на адреса
на стечајниот управник и пријавите да ги таксираат со уплатница од 600 денари во корист на Републички судски
такси- стопанство, трезорска сметка 100000000053095 уплатна сметка 840-018-03338, приходна шифра 722211-00
депонент на Народна банка на РМ.
Се повикуваат доверителите своите разлачни права
на подвижните предмети и правата на должникот како
и разлачните права на недвижностите на должникот
што не се запишани во јавните книги, катастарот и разлачните права на недвижностите што се запишани во
јавните книги, катастарот во рок од 15 дена сметано од
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ",
да ги пријават кај стечајниот управник а во пријавата
да означат на кој предмет постои разлачно право, начинот и основата на засновање на тоа право како и обезбеденото побарување.
Се повикуваат должниковите должници своите обврски да не ги исполнуваат директно на должникот туку на стечајниот управник за стечајниот должник.
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Отворањето на стечајната постапка да се запише во
трговскиот регистар, во јавните книги во кој се запишани правата врз недвижностите.
Се закажуваат рочишта собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања(испитно рочиште) и рочиште за собрание на доверители(извештајно рочиште) за ден 16.01.2003 година во
12,00 часот во судница Голема сала при Основниот суд
во Прилеп.
Од Основниот суд во Прилеп.
(32279)
____________
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд
во Струмица под Ст. бр. 162/02 од 27.11.2002 година, е
отворена стечајна постапка над должникот ДУТП "Пилот Н. А." ДООЕЛ Ново Село, со жиро сметка бр.
41300-601-79269 се води при Агенцијата за работа со
блокирани сметки ПЕ Струмица, но е одлучено истата
да не се спроведува поради немање имот на должникот
заради што и се заклучи.
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето 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 претпријатија.
Од Основниот суд во Струмица.
(32281)
____________
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со
решение IV Ст. бр. 392/02 од 04.12.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за
производство и промет на големо и мало "МАНЧЕ" извоз-увоз ДОО Скопје со седиште на ул. "Скоевска" бр.
51-а со жиро сметка 40100-601-000-0199500 и регистарска влошка 1-34412-0-0-0 при регистарот на Основниот
суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.
Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство и промет на големо и мало
"МАНЧЕ" извоз-увоз ДОО Скопје, се заклучува.
По правосилноста на решението должникот да се
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје
I - Скопје.
Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.
(32195)
____________
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со
решение IV Ст. бр. 394/02 од 04.12.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Приватна здравствена организација аптека "РОМА-ЛЕК" ДООЕЛ Ислам Агушевски Скопје со седиште на ул. "Шуто Оризари" бр. 98 со жиро сметка 300000000427515 и регистарска влошка 02003762?-8-09-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.
Отворената стечајна постапка над должникот Приватна здравствена организација аптека "РОМА-ЛЕК"
ДООЕЛ Ислам Агушевски Скопје се заклучува.
По правосилноста на решението должникот да се
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје
I - Скопје.
Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.
(32196)
____________
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр.
212/02 од 28.11.2002 година, отвори стечајна постапка
према должникот, Земјоделско производна трговска и
услужна задруга Агро "КИКИ ПРОМ" увоз извоз с. Витолиште П.О. Прилеп, со седиште во с. Витолиште-Општина Витолиште, со Рег. влошка 2-794 на Основен
суд Битола со основна дејност трговија на мало во продавници претежно со храна, пијалоци и тутун со жиро
сметка 300020000178515 во Комерцијална банка - Филијала Прилеп.
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Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува поради немање на имот на должникот ни за покривање на трошоците на постапката.
Од Основниот суд во Прилеп.
(32314)
____________
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр.
203/02 од 28.11.2002 година, отвори стечајна постапка
према должникот Друштво за производство, трговија и
услуги на големо и мало "МАРТИН-МАРИЈА ТРЕЈД"
Златко ДООЕЛ увоз извоз Прилеп, со седиште на ул.
"Гога Димитриоски" бр. 84 Прилеп, со рег. влошка
01012890?-8-03-000 на Основен суд Битола, со основна
дејност такси превоз, жиро сметка 41100-601-54079 во
Агенцијата за работа со блокирани сметки.
Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува поради тоа што должникот должи само на единствениот основач.
Од Основниот суд во Прилеп.
(32315)
____________
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 215/02
од 27.11.2002 година, отвори стечајна постапка према
должникот Трговец поединец за трговија на мало со мешовита стока Билјана Борис Јорданоска "СТРЕЛИЦИЈА" Прилеп ТП со седиште на ул. "Марксова" бр. 52, со
Рег. влошка 01001378?-6-01-000 на Основен суд Битола,
со основна дејност друга трговија на мало во специјализирани продавници, жиро сметка 300020000190252 при
Комерцијална банка-Филијала Прилеп.
Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува поради тоа што должникот нема обврски према
доверителите и нема имот ни за покривање на трошоците на постапката.
Од Основниот суд во Прилеп.
(32316)
____________
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр.
214/02 од 27.11.2002 година, отвори стечајна постапка
према должникот Трговец поединец за превоз на патници во друмскиот сообраќај "НЕСТОР" Нестороски
Душан Тони, Прилеп ТП со седиште кеј "9-ти септември" бр. 74-а, Прилеп, со рег. влошка 01003303?-6-06000 на Основниот суд Битола, со основна дејност такси превоз, жиро сметка 300020000001975 при Комерцијална банка-Филијала Прилеп.
Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува поради тоа што должникот нема ни за покривање
на трошоците на постапката.
Од Основниот суд во Прилеп.
(32317)
____________
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд
во Струмица под Ст. бр. 155/02 од 27.11.2002 година, е
отворена стечајна постапка над должникот ДТТ "Киркол-транс" ДОО од Струмица, со жиро сметка бр.
200000021338149 што се води при Стопанска банка,
АД, Скопје Филијала Струмица, но е одлучено истата
да не се спроведува поради немање имот на должникот
заради што и се заклучи.
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето 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 претпријатија.
Од Основниот суд во Струмиц.
(32318)
____________
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд II Ст. бр. 442/02 од 28.11.2002 година се определуваат следните мерки за обезбедување:
За привремен стечаен управник се определува Јагода Вељковска од Скопје, со адреса на ул. "Маршал Тито" бр. 22-3/17.
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Се задолжува привремениот стечаен управник да го
заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи
со водењето на претпријатието на должникот, да испита дали постојат причини за отворање на стечајна постапка и какви се изгледите за продолжување на должниковиот деловен потфат како и да испита дали од
имотот на должникот можат да се намират трошоците
на постапката.
Се повикуваат должниците на должникот своите
обврски и должниковите солидарни содолжници и гаранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон
должникот.
Се задолжува должникот "АВИОТРАНСПОРТ" ДОО
Скопје да му овозможи на привремениот стечаен управник
да влезе во неговите деловни простории за да може да ги
спроведе потребните дејствија како и да му допушти увид
во трговските книги и неговата деловна документација.
Решението да се објави на огласна табла на судот и
во "Службен весник на РМ".
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(32252)
____________
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд II Ст. бр. 440/02 од 28.11.2002 година се определуваат следните 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 водењето на претпријатието на должникот,
да испита дали постојат причини за отворање на стечајна постапка и какви се изгледите за продолжување на
должниковиот деловен потфат како и да испита дали
од имотот на должникот можат да се намират трошоците на постапката.
Се повикуваат должниците на должникот своите
обврски и должниковите солидарни содолжници и гаранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон
должникот.
Се задолжува должникот "АКСАРАЈ - ПРОМЕТ" с.
Глумово од Скопје да му овозможи на привремениот
стечаен управник да влезе во неговите деловни простории за да може да ги спроведе потребните дејствија како и да му допушти увид во трговските книги и неговата деловна документација.
Решението да се објави на огласна табла во судот и
во "Службен весник на РМ".
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(32251)
____________
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд II Ст. бр. 452/02 од 28.11.2002 година, се определуваат следните 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
водењето на претпријатието на должникот, да испита дали постојат причини за отворање на стечајна постапка и
какви се изгледите за продолжување на должниковиот деловен потфат, како и да испита дали од имотот на должникот можат да се намират трошоците на постапката.
Се повикуваат должниците на должникот своите
обврски и должниковите солидарни содолжници и гаранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон
должникот.
Се задолжува должникот "СИДНЕЈ" од Скопје да му
овозможи на привремениот стечаен управник да влезе
во неговите деловни простории за да може да ги спроведе потребните дејствија како и да му допушти увид во
трговските книги и неговата деловна документација.
Решението да се објави на огласна табла на судот и
во "Службен весник на РМ".
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(32250)
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Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 306/02 од
5.12.2002 година, над ПТП "Кочовски 93" с. Слепче, Демир Хисар со дејност трговија и жиро сметка 40300-60145949 при Агенцијата за работа со блокирани сметки,
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.
Од Основниот суд во Битола.
(32368)
____________
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 308/02
од 5.12.2002 година, над ДОО "ТОТАЛ" од Битола, со
дејност производство и жиро сметка 210-0545385201
при Тутунска банка, Скопје- Филијала Битола, отвори
стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.
Од Основниот суд во Битола.
(32370)
____________
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 296/02
од 5.12.2002 година, над ПП "18 Март" од Битола, со
дејност трговија на мало и жиро сметка 40300-60142200 при Агенцијата за работа со блокирани сметки,
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.
Од Основниот суд во Битола.
(32371)
____________
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 267/02
од 4.12.2002 година, над ДООЕЛ "НИ-ОЛ" Демир Хисар, со дејност трговија на мало и жиро сметка 5000000001921-84 при Стопанска банка, АД, Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.
Од Основниот суд во Битола.
(32372)
____________
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 307/02
над ДООЕЛ "ГОДА", со дејност трговија и жиро сметка
500-0000003265-29 при Стопанска банка, АД, Битола,
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.
Од Основниот суд во Битола.
(32374)
____________
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 299/02
од 5.12.2002 година, над ПП "ЗОВИЌ" од Битола, со
дејност трговија на мало и жиро сметка 40300-60159311 при Агенцијата за работа со блокирани сметки,
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.
Од Основниот суд во Битола.
(32375)
____________
Основниот суд во Тетово со решение Ст. бр. 42/02 од
25.9.2002 година, над должникот забавни игри "ЕЛЕКТРОНИК АРТС" ТП Дарко Лазар Михајловски од Тетово
на ул. "И.Р. Лола" бр. 70, со жиро сметка 41500-60173431 и регистарска влошка02009622-6-09-000, отвори
стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.
Од Основниот суд во Тетово.
(32377)
____________
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение
Ст. бр. 57/02 од 29.11.2002 година, е отворена стечајна
постапка над должникот Угостителски услуги- кафич
"СОФИЈА-БАР" ТП Фљурие Аќиф Дехари ул.
А.Ј.Журчин" бр. 48, со жиро сметка 41500-601-89641
што се води при Агенцијата за работа со блокирани
сметки ПЕ Тетово, запишано при Основниот суд
Скопје 1 - Скопје под Т. рег. бр. 9535/99 со регистарска
влошка бр. 02029211-6-09-000 од 25.5.2002 година.
Стечајната постапка према должникот не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот.
По правосилноста на решението должникот ќе се
брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје 1 - Скопје.
Од Основниот суд во Тетово.
(32378)
____________
Основниот суд во тетово со решение Ст. бр. 44/02
од 18.9.2002 година, над Трговско претпријатие експорт импорт "РАКОВЕЦ КОМЕРЦ" ДОО, с. РаковецТетовско, со жиро сметка 41500-601-44920 и регистарска влошка 1-55089-0-0-0, отвори стечајна постапка, не
ја спроведе и ја заклучи.
Од Основниот суд во Тетово.
(32379)
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Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 180/02 од
4.12.2002 година, отвори стечајна постапка према должникот Трговско друштво за производство на финални делови
од електроизолациони материјали "11Октомври-Еуромеханика"АД, Прилеп, со седиште на ул. "Александар Македонски" бр. 2/42 Прилеп, запишан во регистарска влошка
010013205?-4-03-000 на Основен суд Битола, со жиро сметка 41100-601-6051 во Агенцијата за работа со блокирани
сметки на учесниците во платниот промет Скопје.
Стечајната постапка према должникот се отвора на
ден 4.12.2002 година во 14,00 часот.
За стечаен судија се определува судијата Татјана
Сусулеска, член на советот.
За стечаен управник се определува Тодор Пренџов
од Прилеп дипл. економист, ул. кеј "9ти септември" бр.
70-1/10, со телефон 048-29-740 и 070 552-503.
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", да ги пријават своите побарувања на адреса
на стечајниот управник и пријавите да ги таксираат со уплатница од 600 денари во корист на Републички судски
такси- стопанство - трезорска сметка 100000000053095,
уплатна сметка 840-018-03338, приходна шифра 72221100 депонент на Народна банка на РМ.
Се повикуваат доверителите своите разлачни права
на подвижните предмети и правата на должникот како
и разлачните права на недвижностите на должникот
што не се запишани во јавните книги - катастарот и
разлачните права на недвижностите што се запишани
во јавните книги - катастарот, во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен весник на
РМ", да ги пријават кај стечајниот управник, а во пријавата да означат на кој предмет постои разлачното
право, начинот и основата на засновање на тоа право
како и обезбеденото побарување.
Се повикуваат должниковите должници своите обврски да не ги исполнуваат директно на должникот туку на стечајниот управник за стечајниот должник.
Отворањето на стечајната постапка да се запише во трговскиот регистар, во јавните книги - катастарот и во
регистарот на правата од индустриска сопственост.
Се закажуваат рочишта, собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања (испитно рочиште) и рочиште за Собрание на доверители (извештајно рочиште) за ден 17.01.2003 година во 11,30 часот
во судница бр. 4 при Основниот суд во Прилеп.
Од Основниот суд во Прилеп.
(32380)
___________
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II Ст. бр. 524/02 од 27.11.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за внатрешна и надворешна трговија, друмски транспорт и шпедиција "ЕВРОЕКСПОРТ" увоз-извоз Скопје, со седиште на
ул. "Коста Веселинов" бр. 3, регистарска влошка бр.
02023579?-8-06-000 во регистарот кој го води овој суд и
жиро сметка 300000000465539 при Комерцијална банка АД
Скопје и истата не се спроведува, па се заклучува.
Должникот да се брише од регистарот кој го води
овој суд.
Да се објави огласот на огласна табла во судот и во
"Службен весник на РМ".
Од Основниот суд Скопје I-Скопје.
(32333)
____________
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение II Ст. бр. 544/02 од 04.12.2002 година, е отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за
инженеринг и консалтинг КО ИНГ ДОО увоз-извоз
Скопје, со седиште на ул. "Митрополит Теодосие Гологанов" бр. 72-II-2, Скопје и жиро сметка бр. 200 000
018 835 355 при Стопанска банка АД Скопје, со регистарска влошка бр. 02021560?-3-09-000 и истата не се
спроведува, па се заклучува.
Должникот да се брише од регистарот кој го води
овој суд.
Од Основниот суд Скопје I-Скопје.
(32336)
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение I Ст. бр. 437/02 од 02.12.2002 година должникот "ЕЛКА-КОМ" ДОО-Скопје, со седиште на ул.
"Маршал Тито" бр. 45/3 и жиро сметка бр. 40100-601408778, кај РМ, Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет-Скопје.
Се определуваат следните мерки за обезбедување:
За привремен стечаен управник се определува Владислав Тамбурковски од Скопје, ул. "Желево" бр. 1-4/7.
Се задолжува привремениот стечаен управник да го
заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи
со водење на претпријатието на должникот се до донесување на одлука за отворање на стечајната 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 гаранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон
должникот.
Се задолжува должникот "ЕЛКА-КОМ" ДОО-Скопје,
да му овозможи на привремениот стечаен управник да влезе во неговите деловни простории за да може да ги спроведе потребните дејствија, како и да му допушти увид во трговските книги и неговата деловна документација.
Решението да се објави на огласната табла на судот
и во "Службен весник на РМ".
Од Основниот суд Скопје I -Скопје.
(32348)
____________
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение I Ст. бр. 459/02 од 04.12.2002 година должникот "СВИС МАК" Скопје, со седиште на ул. "11-ти
Октомври" бр. 8 и жиро сметка бр. 40100-601-213974,
кај РМ, Агенција за работа со блокирани сметки на
учесниците во платниот промет-Скопје.
Се определуваат следните мерки за обезбедување:
За привремен стечаен управник се определува Владислав Тамбурковски од Скопје, ул. "Желево" бр. 1-4/7.
Се задолжува привремениот стечаен управник да го
заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи
со водење на претпријатието на должникот се до донесување на одлука за отворање на стечајната 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 гаранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон
должникот.
Се задолжува должникот "СВИС МАК" Скопје, да
му овозможи на привремениот стечаен управник да
влезе во неговите деловни простории за да може да ги
спроведе потребните дејствија, како и да му допушти
увид во трговските книги и неговата деловна документација.
Решението да се објави на огласната табла на судот
и во "Службен весник на РМ".
Од Основниот суд Скопје I -Скопје.
(32351)
____________
Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува дека со
решение IV. Ст. бр. 218/02 од 25.10.2002 година, се
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за
инженеринг, промет и услуги "ФАМОС" Миле ДООЕЛ
со седиште на ул. "Горно Лисиче" бр. 18, со жиро сметка 40100-601-159074 и регистарска влошка 02032479?9-09-000 при регистарот на Основниот суд Скопје IСкопје и истата не се спроведува.
Отворената стечајна постапка над должникот
Друштво за инженеринг, промет и услуги "ФАМОС"
ДООЕЛ Скопје, се заклучува.
По правосилноста на решението, стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатија при
Основниот суд Скопје I-Скопје.
Од Основниот суд Скопје II-Скопје.
(32357)
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Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува дека со
решение II. Ст. бр. 199/02 од 03.12.2002 година, се
отвора стечајна постапка над должникот Трговско
друштво со ограничена одговорност за производство,
промет и услуги "ИСА-КОМЕРЦ" Зулкифли ДООЕЛ
Скопје, со седиште на ул. "Душко Поповиќ" бр. 4/9, со
жиро сметка 40100-601-231378 и регистарска влошка
020011850?-8-03-000 при регистарот на Основниот суд
Скопје I-Скопје и истата не се спроведува.
Отворената стечајна постапка над должникот Трговско друштво со ограничена одговорност за производство, промет и услуги "ИСА-КОМЕРЦ" Зулкифли
ДООЕЛ Скопје, се заклучува.
По правосилноста на решението, стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатија при
Основниот суд Скопје I-Скопје.
Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.
Од Основниот суд Скопје II-Скопје.
(32360)
____________
Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува дека со
решение IV. Ст. бр. 396/02 од 04.12.2002 година, се
отвора стечајна постапка над должникот Трговско
друштво за производство, инженеринг, монтажа, консалтинг, туризам и трговија "СИМ" Митко ДООЕЛ со
седиште на ул. "Огњан Прица" бр. 9, со жиро сметка
40100-601-397546 и регистарска влошка 02015905?-803-000 при регистарот на Основниот суд Скопје IСкопје и истата не се спроведува.
Отворената стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, инженеринг, монтажа, консалтинг, туризам и трговија "СИМ" Митко ДООЕЛ се заклучува.
По правосилноста на решението, стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатија при
Основниот суд Скопје I-Скопје.
Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.
Од Основниот суд Скопје II-Скопје.
(32361)
____________
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I Ст. бр. 483/02 од 11.11.2002 година, е отворена
стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "МОТОКОМЕРЦ" Илија и други
ДОО Скопје со седиште на ул. "50 Дивизија" бр. 5 со жиро сметка 40100-601-34483 и истата не се спроведува.
Отворената стечајна постапка над должникот
Друштво за производство, трговија и услуги "МОТОКОМЕРЦ" Илија и други ДОО Скопје со седиште на
ул. "50 Дивизија" бр. 5 и жиро сметка 40100-601-34483
се заклучува.
Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на
огласната табла во судот.
По правосилноста на решението должникот да се
брише од судскиот регистар кој го води овој суд.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(32388)
____________
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд II Ст. бр. 462/02 од 06.11.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие на големо и мало "АЛДИ" ц.о.
увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "118" бр. 83 и жиро сметка 40100-601-47179 при Агенцијата за работа со
блокирани сметки на учесниците во платниот промет
на РМ, па истата не се спроведува и се заклучува.
Должникот да се брише од трговскиот регистар кој
го води овој суд.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(32418)
____________
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение II Ст. бр. 504/02 од 20.11.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот ТП со угости-
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телство "ЗОРА" Јовановски Живко Петре Скопје, со седиште на ул. "Загребска" бр. 2 Скопје и жиро сметка
број 200-000-035-281220 при Стопанска банка, АД,
Скопје, истата не се спроведува и се заклучува.
Должникот да се брише од регистарот кој го води
овој суд.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(32419)
____________
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV Ст. бр. 418/02 од 11.12.2002 година, се отвора
стечајна постапка над должникот Друштво за трговија,
угостителски и други услуги "РАМСЕЛ" Рамиз ДООЕЛ
Скопје, со седиште на бул. "Македонска косовска бригада" бр. 3/2-А, со жиро сметка 40100-601-207517 и регистарска влошка 02018241?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.
Отворената стечајна постапка над должникот
Друштво за трговија, угостителски и други услуги
"РАМСЕЛ" Рамиз ДООЕЛ Скопје, се заклучува.
По правосилноста на решението должникот да се
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје
II - Скопје.
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.
(32420)
_______________________________________________
ЛИКВИДАЦИИ
Основниот суд Скопје I -Скопје, објавува дека со решение на овој суд I Л. бр. 285/02 од 14.11.2002 година, е
отворена ликвидациона постапка над Новинско-издавачко претпријатие "ГЛОБУС" ДОО-Скопје, ул. "Јани Лукаровски" бр. 14/30 и ж-сметка 40110-603-18491.
За ликвидатор на правното лице се определува лицето Игне Касниовски од Скопје, ул. "Торонто" бр. 28.
Ликвидаторот, без одлагање, три пати во интервали
не покуси од 15 дена ниту подолги од 30 дена, објавува
дека претпријатието е во ликвидација и со објавите ги
повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања, во рок кој не може да биде подолг од три месеци
од денот на последната објава.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(32171)
____________
Основниот суд Скопје I -Скопје, објавува дека со
решение на овој суд I Л. бр. 147/02 од 21.05.2002 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот
Претпријатие за производство и услуги "ЕЛЕКТРИКА"
ДОО увоз-извоз-Скопје, ул. "Кар Хрон" бр. 60-А и жиро сметка 40110-601-275359.
За ликвидатор на правното лице се определува лицето
Столе Сандревски од Скопје, ул. "Карл Хрон" бр. 60-А.
Ликвидаторот, без одлагање, три пати во интервали
не покуси од 15 дена ниту подолги од 30 дена, објавува
дека претпријатието е во ликвидација и со објавите ги
повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања, во рок кој не може да биде подолг од три месеци
од денот на последната објава.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(32225)
____________
Основниот суд Скопје I -Скопје, објавува дека со
решение на овој суд I Л. бр. 169/02 од 19.09.2002 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот
Претпријатие за инжињеринг, проектирање, производство и промет "ИНЖИЊЕРИНГ ПРОМЕТ" ЦО-Скопје,
со седиште на ул. "Маркс и Енгелс" бр. 3/7-1 и жиро
сметка 40100-601-110221.
За ликвидатор се определува лицето Анѓелина Гогушевска од Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 58/1-24.
Ликвидаторот, без одлагање, три пати во интервали
не покуси од 15 дена ниту подолги од 30 дена, објавува
дека претпријатието е во ликвидација и со објавите ги
повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања, во рок кој не може да биде подолг од три месеци
од денот на последната објава.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(32311)
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Основниот суд Скопје I -Скопје, објавува дека со
решение на овој суд I Л. бр. 207/02 од 12.07.2002 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот
Претпријатие за промет, производство и услуги
"АМОН 3000" ЦО експорт-импорт-Скопје, ул. "Анѓел
Димовски" бр. 8/3-2, со жиро сметка 40100-601-175253.
За ликвидатор се определува лицето Анѓелина Гогушевска, Скопје, ул. "АСНОМ" бр. 58/1-24.
Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна
во рок од 3 месеци од денот на последната објава.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(32312)
____________
Ликвидаторот Арсиќ Лилјана од Скопје, бул. "Јане
Сандански" бр. 3/4, запишан во трговскиот регистар на
Основниот суд Скопје I -Скопје, со решение П. Трег. бр.
4361/02, објавува дека Приватната здравствена организација-специјалистичка ординација по општа хирургија
проф. д-р БОРИСЛАВ ДОЦЕВСКИ Д. СЦИ Доцевски
ДООЕЛ, со седиште на ул. "Мито Хаџивасилев Јасмин"
бр. 40, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-603-28073 кај
Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесници
во платниот промет-Скопје, е во ликвидација.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето 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.
(32222)
___________
Ликвидаторот Балова Снежана, дипломиран економист од Штип, ул. "Кочо Рацин" бр. 2, запишан во судскиот регистар при Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 925/2002, објавува дека Друштвото за
производство, трговија и услуги Тоце - Комерц ДООЕЛ Штип, ул. "Борко Левата" бр. 17, со број на жиро
сметка 41400-601-32251 отворена при ЗПП Штип, е во
ликвидација.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето 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.
(32266)
___________
Ликвидаторот Балова Снежана, дипломиран економист од Штип, ул. "Кочо Рацин" бр. 2, запишан во судскиот регистар при Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 912/2002, објавува дека Друштвото за
трговија и услуги МТ-Промет ДООЕЛ увоз-извоз
Струмица, со жиро сметка 280-0200000113-17 при Алфа банка АД Скопје и со број на жиро сметка
200000012348771 отворена при Стопанска банка АД
Скопје, е во ликвидација.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето 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.
(32267)
___________
Ликвидаторот Балова Снежана, дипломиран економист од Штип, ул. "Кочо Рацин" бр. 2, запишан во судскиот регистар при Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 903/2002, објавува дека Друштвото за
производство, промет и услуги Жаркони-Маг ДООЕЛ
увоз-извоз М. Каменица, со број на жиро сметка
200000021111751 отворена при Стопанска банка АД
Скопје, е во ликвидација.
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Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето 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.
(32268)
___________
Ликвидаторот Борче Василев од Радовиш, бул. "А.
Македонски" бр. 15/1, запишан во судскиот регистар
при Основниот суд во Штип, со решение П. Трег.
897/02 од 28.10.2002 година, објавува дека Друштвото
за производство, услуги и трговија Боки Борче Василев
и други увоз-извоз ЈТД Радовиш, бул. "А. Македонски"
бр. 15/1 и жиро сметка бр. 41310-601-72044, отворена
при ЗПП Радовиш, е во ликвидација.
Се повикуваат по втор пат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена
по објавувањето 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.
(32269)
___________
Ликвидаторот Гордана Лукарова од Радовиш, ул.
"Вељко Влаховиќ" бр. 2/8, запишан во судскиот регистар при Основниот суд во Штип, со решение П. Трег.
бр. 843/02 од 03.10.2002 година, објавува дека Друштвото за производство, услуги и трговија Бојс-КЗ Гордана
Лукарова и други увоз-извоз ЈТД Радовиш, ул. "Вељко
Влаховиќ" бр. 2/8 и жиро сметка 41310-601-34457, отворена при ЗПП Филијала Радовиш, е во ликвидација.
Се повикуваат по втор пат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена
по објавувањето 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.
(32270)
___________
Ликвидаторот Глигор Ивановски од Штип, ул.
"Ванчо Прке" бр. 48/8, запишан во судскиот регистар
при Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр.
1011/02 од 08.11.2002 година, објавува дека Друштвото
за трговија на големо и мало МН-Транс ДОО Штип, ул.
"Ратко Јовановиќ" бр. 25 и жиро сметка бр.
200000018310973, отворена при Стопанска банка АД
Скопје, Филијала во Штип, е во ликвидација.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето 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.
(32313)
___________
Ликвидаторот Драган Величкоски од Скопје, бул.
“АВНОЈ“ бр. 72/2-а, запишан во судскиот регистар при
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег.
бр. 1524/2001 од 18.06.2001 година објавува дека Трговското друштво за превоз на патници промет и услуги
ПРОЛЕТ Димче и други ДОО увоз-извоз Скопје, со жиро сметка 40120-601-427569 отворена при Агенцијата за
работа со блокирани сметки, е во ликвидација.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, до
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а
најдоцна во рок од 90 дена од последната објава.
Од ликвидаторот.
(31029)
___________
Ликвидаторот Весна Тодоровска од Скопје, ул.
“Народни Херои“ бр. 23/1-6, запишан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение
П. Трег. бр. 5346/2002 објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги БУМЕРАНГ Весна ДООЕЛ
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увоз-извоз ул. “Народни Херои“ бр. 23/1-6 Скопје, со
жиро сметка број 230000000017310 експорт-импорт банка АД Скопје, е во ликвидација.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, до
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а
најдоцна во рок од три месеци од последната објава.
Од ликвидаторот.
(32116)
___________
Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје, бул. “Ј. Сандански“ бр. 50-3-4, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр.
5556/02 од 26.11.2002 година, објавува дека Друштвото
за новинско издавачка дејност, трговија и услуги ЕМ-1
ЕМ и други ДОО Скопје, со седиште на ул. “8-ма Ударна
бригада“ бр. 20 и жиро сметка 300000000938317 при
Комерцијална банка а.д. Скопје, е во ликвидација.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, до
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а
најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.
Од ликвидаторот.
(32120)
___________
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Л.бр. 268/2002 од 04.11.2002
година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие “АЛБА МАК“ ДОО експортимпорт Скопје, ул. “Беровска“ бр. 4-4-12 со жиро сметка
40110-601-58111.
За ликвидатор се определува Ефтим Петров од
Скопје, бул. “Јане Сандански“ бр. 50/3-4.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во
рок од 3 месеци од денот на последната објава.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(32121)
___________
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд II. Л.бр. 266/2002 од 05.11.2002
година е отворена ликвидациона постапка над
должникот Трговско претпријатие “Т А Г“ ДОО
експорт-импорт Скопје, ул. “Атинска“ бр. 25 со жиро
сметка 40120-601-117446.
За ликвидатор се определува Ефтим Петров од
Скопје, бул. “Јане Сандански“ бр. 50-3-4.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во
рок од 3 месеци од денот на последната објава.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(32122)
___________
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Л.бр. 280/2002 од 08.11.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот
Претпријатие за трговија на големо и мало “Д-Ц КОМЕРЦ“ ЦО Скопје, ул. “22“ бр. 1.
За ликвидатор се определува Ефтим Петров од
Скопје, бул. “Јане Сандански“.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во
рок од 3 месеци од денот на последната објава.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(32123)
___________
Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје, бул. “Јане
Сандански“ бр. 50-3-4, запишан во судскиот регистар при
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр.
4953/02 од 15.10.2002 година, објавува дека Друштвото
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за производство, трговија и услуги ДИ-МА КОМЕРЦ
Македонка ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул.
“П. Ацев“ бр. 15-2-10 и жиро сметка 200000020958-491
при Стопанска банка а.д. Скопје, е во ликвидација.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, до
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а
најдоцна во рок од три месеци од последната објава.
Од ликвидаторот.
(32124)
___________
Ликвидаторот Никола Мерџановски од Скопје, бул.
“Ј. Сандански“ бр. 3/3-12, запишан во судскиот регистар
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег.
бр. 3935/2002 година, објавува дека Друштвото за
производство, трговија, транспорт, туризам и услуги
БОБИ-АС Начко и Љубица ДОО со број на жиро-сметка
41510-601-5340, отворена во Тетово, е во ликвидација.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, до
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а
најдоцна од последната објава.
Од ликвидаторот.
(32127)
___________
По втор пат ликвидаторот Котевска Тинка од
Штип, ул. “И.Л.Рибар“ бр. 47, тел. 032-381-838, запишан како ликвидатор со решение П.Трег. бр. 945/02,
објавува дека Друштвото за трговија и услуги “Карикатранс“ ул. “Никола Чаулев“ бр. 14, со жиро сметка бр.
41400-697-5241, ЗПП Штип, е во ликвидација.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, до
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а
најдоцна 15 дена по третата последна објава.
Од ликвидаторот.
(32185)
___________
Ликвидаторот Драган Тасевски од Куманово, ул.
“Живко Чало“ бр. 92, со телефон 031/29-535; 070/534696, запишан во судскиот регистар при Основниот суд
Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4892/02, објавува дека ТД под назив: Друштвото за производство,
услуги и трговија ФИЛХРИС Радован ДООЕЛ увоизвоз Куманово, ул. “Бранко Богдански“ бр. 11, со број
на жиро сметка 230020000001013 отворена при ЗПП
филијала Куманово, е во ликвидација.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, до
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а
најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.
Од ликвидаторот.
(32186)
___________
Ликвидаторот Симјановска Тања дипл. правник од
Тетово, ул. “120“ лам. 3 лок. 2, тел: 044/334-445, запишан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I
- Скопје, со решение П. Трег. бр. 2702/2001 од
21.10.2001 година, објавува дека Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги ЦОЦИ
Слободан ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, ул. “Благоја
Тоска“ бр. 41/18, со жиро сметка 41500-601-89909 во
ЗПП - Тетово, е во ликвидација.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето 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.
(32187)
___________
Ликвидаторот Симјановска Тања дипл. правник од
Тетово, ул. “120“ лам. 3 лок. 2, тел: 044/334-445, запишан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I
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- Скопје, со решение П. Трег. бр. 4658/2002 од
19.09.2002 година, објавува дека Трговското друштво за
производство, трговија, угостителство, услуги и градежништво ГАРАНТ Миле ДООЕЛ увоз-извоз Тетово,
ул. “ЈНА“ бр. 59-А, со жиро сметка 5400000000601-07
во Тетовска банка АД Тетово, е во ликвидација.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето 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.
(32188)
___________
Ликвидаторот Мирјана Димитровска од Скопје, ул.
“Јани Лукровски“ бр. 10/44, со тел. 171-599, запишан во
судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со
решение П. Трег. бр. 4543/02, објавува дека Друштвото ЈУМАК Горан ДООЕЛ со број на жиро сметка 300-927841
отворена при Комерцијална банка, е во ликвидација.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето 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.
(32087)
___________
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 271/2002 од 01.11.2002 година
е отворена ликвидација над Производното, трговско претпријатие “МЕТАЛ-ПРОИЗВОД“ ДОО експорт-импорт
с. Марино - Скопје, ул. “500“ бр. 74.
За ликвидатор се определува лицето Драган
Величковски од Скопје, бул. “АВНОЈ“ бр. 72/2-а.
Ликвидаторот, без одлагање три пати во интервали
не покуси од 15 дена, ниту подолги од 30 дена, објавува дека претпријатието е во ликвидација и со објавите
ги повикуваат доверителите да ги пријават своите
побарувања, во рок кој неможе да биде подолг од три
месеци од денот на последната објава.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(32034)
___________
Ликвидаторот Драган Величкоски од Скопје, бул. “АВНОЈ“ бр. 72/2-а, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 2691/01 од
01.10.2001 година објавува дека Трговското друштво за
производство, трговија и услуги ИМАГЕ Ранко ДООЕЛ
Скопје, со жиро сметка 40100-601-479174 отворена при
Агенцијата за работа со блокирани сметки, е во ликвидација.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, до
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а
најдоцна во рок од 90 дена од последната објава.
Од ликвидаторот.
(32035)
___________
Во ликвидацијата објавена во „Службен весник на РМ“
бр. 89/2002 година, под број 31365, направена е техничка
грешка поради што се дава исправка, наместо: „Основниот
суд во Кочани“ треба да стои: „Управителите на
Друштвото за производство, трговија и услуги СТЕП ДОО
КОЧАНИ ул. „Раде Кратовче“ бр. 56, кои се и ликвидатори
на друштвото, согласно член 651 од Законот за трговските
друштва“ и во последниот ред, наместо: „Од Основниот
суд во Кочани“ треба да стои: „Од ликвидаторите“.
_______________________________________________
НОТАРСКИ ОГЛАСИ
Се продава земјоделско земјиште лозје на КП. бр. 144
во м.в. "Попадин Дол" класа 5 во површина од 3877 м2 и
пасиште на КП. бр. 388 во м.в. "Попадин Дол" класа 3 во
површина од 633 м2 заведени во Имотен лист број 2466 за
КО Варош, сопственост на Каклески Боро од Прилеп, ул.
"Гога Димитриоски" бр. 62 за цена од 30.000,00 денари.
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со погоренаведената
парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на
огласот во "Службен весник на Република Македонија",
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во
спротивно го губат правото на првенствено купување.
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Изјавите за прифаќање на понудата да се достават
до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка
Ѓорѓиоски" бб.
(32319)
____________
Се продава земјоделско земјиште и тоа: култура ливада, кл. 3, чија вкупна површина изнесува 1394 м2, на
КП бр. 5386, заведена во Имотен лист бр. 21092 за КО
Битола 1, сопственост на Александар Гроздановски од
с. Брусник, Битола.
Наведената недвижност се продава за цена од
56.000,00 денари (педесет и шест илјади денари).
Се повикуваат соседите чии имоти се граничат со наведената недвижност во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на истата. Во спротивно
го губат правото на предимствено купување.
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават
до нотарот Билјана Дамјановска-Јанчевска, ул. "Иван
Милутиновиќ" бб, локал 9, Битола.
(32320)
____________
Се продава недвижен имот-идеален дел од земјоделско
земјиште нива кл. 2 на м.в. "Макалева јасика" на КП 814/1
за КО Логоварди, запишано во2 имотен лист 317 за КО Логоварди, површина
од 6600 м од вкупната површина која
изнесува 15762 м2 за вкупна купопродажна сума од 310.000
денари, сопственост 1/2 идеални делови на Палимодовски
Панде од Битола, ул. "Сремска Митровица" бр. 17-а.
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на
објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да
се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го
губат правото на првенствено купување.
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават
до продавачот на горната адреса или до нотарот Веселинка Здравкова од Битола, ул. "Мечкин Камен" бр. 20,
Битола.
(32321)
____________
Се продава недвижност 16/73 идеални делови од
3/5 идеални делови од2 КП 568/1, нива, класа 2 од 2вкупна површина 3896 м кои претставуваат 500 м , кој
имот е подробно опишан во поседовен лист 783 за КО
Горно Оризари, сопственост на Петар Цветков од Гор-2
но Оризари за купопродажна цена од 32 денари по м
или вкупна купопродажна цена од 16.000,00 денари.
Се повикуваат лицата кои полагаат право на предимство на купување и тоа сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште граничи со недвижниот
имот предмет на продажбата во рок од 30 дена од денот на
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата во спротивно го губат правото на предимство на купување.
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават
до нотарот Виолета Ангеловска, ул. "Јосиф Јосифовски" бб, Битола.
(32322)
___________
Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП 827/5,
план 6, скица 17, викано место "Кисела Јабука", култура
нива, класа 4, со површина од 405 м2, запишана во поседовен лист бр. 2056 за КО Волково, сопственост на
Дамјановски Љубе, за вкупна цена од 130.000,00 денари.
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со
земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот
на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено
да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно
го губат правото на предимство.
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават
до нотарот Златко Николовски, бул. "Партизански
одреди" бр. 68 (барака 6), Карпош, Скопје.
(32387)
____________
Се продава земјоделско земјиште-нива во Скопје,
на КО Долно Соње, построена на КП број 1337, план 4,
скица 9, место викано "Луковец", класа петта, во
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вкупна површина од 869 м2, сопственост на Китановски Перо, с. Долно Соње, Скопје, евидентирано во поседовен лист број 114, за вкупна купопродажна цена од
869 ЕУР во денарска противвредност.
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република
Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на
понудата. Во спротивно го губат правото на првенство
на купување.
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават
до нотарот Весна Стојчева, ул. "Иван Козаров" бр. 14,
Општина Кисела Вода, Скопје.
(32389)
_______________________________________________
МАЛИ ОГЛАСИ
Се огласуваат за неважни следниве документи:
Пасош бр. 1166996/99 издаден од СВР-Тетово на име
Демири Салим, с. Челопек, Тетово.
(32255)
Пасош бр. 1154494/98 издаден од СВР-Скопје на име
Ќамили Веби, с. Палиград, Скопје.
(32278)
Пасош бр. 0156220 издаден од СВР-Скопје на име
Лековски Петре, ул. "Наум Чакаров" бр.1-б, Скопје.
(32284)
Пасош бр. 1053992/97 издаден од СВР-Скопје на име
Исни Мамути, ул."Самоилова" бр. 10, Скопје. (32289)
Пасош бр. 34855 издаден од СВР-Скопје на име
Дончева Елена, бул. "АСНОМ" бр. 14/2-29, Скопје.
(32298)
Пасош бр. 1672472 на име Даути Пајазит, с. Радолишта, Струга.
(32299)
Пасош бр. 1016919 на име Џелили Нухи, Охрид.
(32300)
Пасош бр. 733874/95 на име Селим Кадри, с. Копачин
Дол, Тетово.
(32301)
Пасош бр. 1732516/02 издаден од СВР-Тетово на име
Абази Сејде, ул. "185" бр. 10, Тетово.
(32302)
Пасош бр. 1015366 издаден од СВР-Скопје на име
Тасевска Ивана, ул. "Козле 10" бр. 45-а, Скопје. (32304)
Пасош бр. 1111255 на име Филиповски Менде, ул.
"Битолска" бр. 13, Битола.
(5817)
Пасош бр. 1475425 на име Кемалхедин Муратовски,
с. Будаково, Битола.
(32157)
Пасош бр. 1144127 на име Маир Касами, с. Гургурница, Тетово.
(30723)
Пасош бр. 1366486 на име Лазо Митрев, ул. "Јовче
Џипунов" бр. 13, Велес.
Пасош бр. 1368604 на име Стојков Никола, с. Мокриево бр. 89, Струмица.
Пасош бр. 1093686 на име Шаинов Асан, ул. "Царевоселска" бр. 20, Делчево.
Пасош бр. 1646162 издаден од СВР-Скопје на име
Хоџа Ардиан, ул. "Т. Христов" бр. 3/24,Скопје. 32344
Пасош бр. 1296867 на име Чулеска Адвија, ул. "И.
Акиоски" бр. 41, Кичево.
(32358)
Пасош бр. 1391822 на име Спасе Настески, Кичево.
(32359)
Пасош бр. 1728416 издаден од УВР-Тетово на име
Сејди Газменд, ул. "И. Л. Рибар" бр. 359, Тетово. (32364)
Пасош бр. 1096524 на име Аљији Метије, с. Лопате,
Куманово.
(32373)
Пасош бр. 1113539 на име Исмаили Неби, с. Черкеско Село, Куманово.
(32386)
Пасош бр. 1316128 на име Михаел Стојмиров, с.
Истибања, Виница.
Пасош бр. 1556793/01 на име Рамадани Нусрета, с.
Маврови Анови, Гостивар.
Пасош бр. 1176085 на име Хаки Беќири, с. Черкези,
Куманово.
Пасош бр. 1283281 на име Мамути Рами, ул. "Борис
Кидрич" бр. 54, Куманово.
Пасош бр. 1565028 на име Зарковски Синиша, ул.
"Ѓорче Петров" бр. 75, Куманово.
Пасош бр. 1673747 на име Ецкоска Даница, Охрид.
Пасош бр. 0345909 на име Тодоров Наце, ул. "И.
Миов" бр. 50, Гевгелија.
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Пасош бр. 1125020 на име Петко Бизимоски, Струга.
Пасош бр. 1251991 на име Зута Расми, с. Велешта,
Струга.
Пасош бр. 1065448 на име Арсланоски Нешат, с.
Подгорци, Струга.
Пасош бр. 1578814 на име Таловиќ Аземина, с.
Десово, Прилеп.
Пасош бр. 692794 на име Дамевска Верка, Битола.
Пасош бр. 136063 на име Меноски Илми, Струга.
Пасош бр. 58539 на име Билали Билал, с. Чегране,
Гостивар.
Пасош бр. 1198945 на име Јахија Генан, с. Здуње,
Гостивар.
Пасош бр. 1084670 на име Ферати Алил, с.
Жеровјане, Тетово.
Пасош бр. 1397047 на име Зимбери Вјолца, с.
Арачиново, ул. "10" бр. 43, Скопје.
Пасош бр. 0072776 на име Андов Влатко ул. „27
Март“ бр. 35, Кавадарци.
(9766)
Чекови од тековна сметка бр. 12956171 со бр. 5472001,
5472002 и бр. 5472003 издадени од Комерцијална банка
АД Скопје на име Димитров Иван, Скопје.
(32247)
Чекови од тековна сметка бр. 2308520 од бр. 16-8825
до бр. 168840 издадени од Комерцијална банка АД
Скопје на име Андов Богдан, Скопје.
(32306)
Чекови од тековна сметка бр. 8127902 со бр. 5890731,
5890734 и бр. 5890735 издадени од Комерцијална
банка АД Скопје на име Димитрова Љиљана, Скопје.
(32328)
Чек од тековна сметка бр.1793922 со бр. 0002001056844 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име
Стојановска Антина, Скопје.
(32345)
Работна книшка на име Даут Рамадани, Скопје. (32243)
Работна книшка на име Владимир Сотировски, Скопје.
(32244)
Работна книшка на име Месуд Мемед,Скопје. 32245
Работна книшка на име Александар Чупевскии, Скопје.
(32246)
Работна книшка на име Муниш Сание,Скопје. 32249
Работна книшка на име Мемет Јусуфи, с. Крушопек,
Скопје.
(32253)
Работна книшка на име Маја Ѓорѓиевска, Скопје.
(32254)
Работна книшка на име Руфат Селим, с. Арачиново,
Скопје.
(32262)
Работна книшка на име Мучевска Емилија, ул. "11-ти
Октомври" бр. 1/16-1, Куманово.
(32283)
Работна книшка на име Исмаили Јунуз, Скопје. (32290)
Работна книшка на име Исмаили Јакуп, Скопје. (32291)
Работна книшка на име Стојаноска Јорданка, Струга.
(32292)
Работна книшка на име Трајковски Влатко, Скопје.
(32297)
Работна книшка на име Јовановски Драган, Скопје.
(32305)
Работна книшка на име Јаневска Блага, с. Могила,
Битола.
(32330)
Работна книшка на име Стојаноска Славица, Кичево.
(32335)
Работна книшка на име Лазаров Антон, ул. "К. Неделков" бб, Штип.
(32340)
Работна книшка на име Олумчев Ристо, Гевгелија.
(32341)
Работна книшка на име Стевовски Дракче, с. Ратаје,
Тетово.
(32349)
Работна книшка на име Џемаили Хевзи, с. Черкези,
Куманово.
(32352)
Работна книшка на име Антонио Теофиловски, Скопје.
(32356)
Работна книшка издадена од с. Брод-Драгаш-Србија
на име Мефаиљ Шата, Скопје.
(32362)
Работна книшка издадена од с.Бишово-Црна Гора на
име Реџовиќ Фехим, Скопје.
(32363)
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Свидетелство на име Станисављевиќ Тони, Куманово.
(32271)
Свидетелство на име Асани Исмет,Куманово.32275
Свидетелство од 7 одделение на име Дестановска Назире, Куманово.
(32280)
Свидетелство на име Џемаил Алими, Куманово. (32282)
Свидетелство од 8-мо одделение на име Усаинов
Ерол, Делчево.
(32285)
Свидетелство и диплома на име Грабулоска Кристина, ул. "М. Тито" бр. 128, Прилеп.
(32288)
Свидетелство на име Силјаноски Зоре, Мак. Брод.
(32293)
Свидетелство на име Мискосаки Зоран, Прилеп. (32294)
Свидетелство од 1 и 2 година на име Пепи Купанов,
с. Прдејци, Гевгелија.
(32303)
Свидетелство од 7 одделение на име Бинеса Салиоска, с. Десово, Прилеп.
(32331)
Свидетелство на име Стојчева Славица, с. Н. Коњарево, Струмица.
(32337)
Свидетелство за 5 одделение на име Михајлова Ленче, Демир Капија.
(32343)
Свидетелство на име Рамановска Адифка, Кичево.
(32346)
Свидетелство од 5 одделение на име Салија Минах,
Тетово.
(32347)
Свидетелство од 8 одделение на име Георгиев Јаким,
Кочани.
(32353)
Свидетелство на име Кирилоски Игор, Гостивар.(32354)
Диплома на име Георгиев Александар, ул. "П. Гули"
бр. 10, Кочани.
(32286)
Диплома на име Јованова Снежана, Велес.
(32332)
Диплома од средно образование на име Настески
Златко, ул. "Д. Наредникот" бр. Б/36,Прилеп. (32334)
Диплома на име Илија Ценовски, ул. "Солидарност"
бр. 11/19, Штип.
(32338)
Здравствена книшка на име Костадин Ставрев, Велес.
(32287)
Штедна книшка бр. 093077374 издадена од Комерцијална банка на име Станоевски Димитар, ул. "Стив
Наумов"бр. 131-а, Битола.
(32295)
Даночна картичка бр. 5030995125220 издадена од
Управа за јавни приходи Скопје на име Сенвичара Славејче ТП, Скопје.
(32329)
Даночна картичка бр. 5030992150186 издадена од
Управа за јавни приходи Скопје на име "БУ-ЗОО",
Скопје.
(32339)
_______________________________________________
ЈАВНИ ПОВИЦИ
Врз основа на член 18 и 19 од Законот за јавни набавки (“Службен весник на РМ“ бр. 21/2002 година),
Комисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие
Македонска радиодифузија Скопје, објавува
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02/2002
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО
ОТВОРАЊЕ
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1.1. Набавувач по Отворениот повик бр. 02/2002 е
Јавното претпријатие Македонска радиодифузија
Скопје, булевар “Гоце Делчев“ бб, Скопје.
1.2. Предмет на набавката, вид и количина:
Дигитален ТВ предавател (ДВБ-Т) со моќност од
100W кој ги содржи следните елементи:
1. А/Д конвертор (видео кодер), Тип MPEG-2; 4:2:0;
MP@ML, STANDARD......................................3 пар.
- Влез: Видео: Композитен PAL и 4:2:2 SDI
270Mb/s
Тон: 2 стерео аналогни и опција за 2 дигитални
AES/EBU канали
- Кодирање: Видео - MP@ML, со брзина од 1 до 15
Mb/s
- VBI процесирање: Teletext WST-B; VITC
- Излези: ДВБ-ASI формат со опција G 703
2. Дигитален собирник (мултиплексер)............1 пар.
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- Влез: минимално 5 во ASI формат за елементарни
стримови (SPTS)
- Излез: MPEG - 2TS; ДВБ - ASI формат до 50 Mb/s
- Синхронизација: внатрешна/надворешна
3. ДВБ - Т Предавател со интегриран SOFDM модулатор...........................................................................1 пар.
- Фреквенциско подрачје: УХФ (IV/V) БАНД
- Излезна снага: .......100W
- Модулација: COFDM 8k/2k
- Ширина на РФ канал: 8 MHz
- Излезна импеданса: 50Ω
- Напојување: 230/400 V (монофазно или трифазно)
4. Конвенционален ДВБ приемник (SET TOP
BOX)...........................................................................3 пар.
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право
на учество на сите домашни и странски правни и физички лица кои вршат стопанска дејност.
1.4. Постапката по повикот се спроведува согласно
со Законот за јавни набавки (“Службен весник на РМ“
бр. 21/2002 година).
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА
2.1. Понудата на заинтересираните понудувачи треба да содржи:
2.1.1. Име, адреса и седиште на понудувачот.
2.1.2. Цена, поединечна и вкупна - домашните понудувачи цената ја искажуваат со посебно прикажан
данок на додадена вредност, додека странските понудувачи цената ја искажуваат со паритет ЦИП Скопје.
2.1.3. Начин и рок на плаќање.
2.1.4. Начин и рок на испорака.
2.1.5. Гарантен рок на предметот на набавката.
2.1.6. Сервисирање и постгаранциска поддршка.
2.1.7. Рок на важење на понудата.
2.2. Во прилог кон понудата понудувачите задолжително треба да ја достават и следната придружна документација:
2.2.1. Извод од регистрација на дејноста.
2.2.2. Доказ за техничка способност согласно член
25 од Законот за јавни набавки.
2.2.3. Економско-финансиски бонитет издаден од
Централниот регистар.
2.2.4. Потврда за платени даноци, придонеси и други
јавни давачки издадена од Управата за јавни приходи.
2.2.5. Потврда дека на понудувачот не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на дејност
издадена од надлежен суд.
2.2.6. Потврда дека понудувачот не е под стечај или
во процес на ликвидација, издадена од овластен орган.
2.3. Документите наведени во точките 2.2.3., 2.2.4.,
2.2.5., 2.2.6. се доставуваат во оригинал или копија заверена кај нотар и не постари од шест месеци.
2.4. Странските понудувачи под точка 2.2.3. како
доказ за својата финансиска и економска способност
доставуваат ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција регистрирана за вршење
на економска ревизија. Ревизорскиот извештај треба да
содржи податоци за вкупното работење на понудувачот во последните три години.
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ
3.1. Секој понудувач може да учествува на отворениот повик само со една понуда.
3.2. Понудите се доставуваат во еден оригинален
примерок, заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.
3.3. Понудите се доставуваат по пошта или со предавање во архивата на понудувачот, на адреса: Ј.П. Македонска радиодифузија Скопје, булевар “Гоце Делчев“ бб, Скопје. Понудувачите своите понуди може да
ги достават и лично, со предавање на Комисијата за
јавни набавки, но најдоцна до денот и часот на јавното
отворање на понудите.
3.4. Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен плик, на кој во горниот лев агол
треба да стои ознаката “не отворај“ и бројот на отворениот повик. Во средината на пликот треба да биде напишана точната адреса на набавувачот.
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3.5. Во затворениот плик треба да има два посебни
и затворени пликови. Во едниот внатрешен плик треба
да биде ставена понудата со финансиската документација и на истиот да стои ознака “понуда“. Во другиот
внатрешен плик треба да е содржана севкупната придружна документација и треба да ја носи ознаката “документација“ и точниот назив и адреса на понудувачот.
3.6. Пликовите со кои се доставуваат понудите не смеат да имаат било каква ознака со која би можел да се
идентификува понудувачот (напишана, залепена, втисната или на поинаков начин внесена од самиот понудувач).
3.7. Краен рок за поднесување на понудите е
24.01.2003 година до 13:00 часот.
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН
ПОНУДУВАЧ
4.1. Изборот на најповолниот понудувач ќе се изврши согласно со следните критериуми:
4.1.1. Квалитет и технички
карактеристики
50 бода.
4.1.2. Цена
30 бода.
4.1.3. Референци за изведување
на ваков вид на набавки
5 бода.
4.1.4. Рок на испорака
5 бода.
4.1.5. Начин на плаќање
5 бода.
4.1.6. Гаранција и постгаранциска
поддршка
5 бода.
5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
5.1. Отворањето на понудите е јавно и ќе се изврши
со присуство на понудувачите на 27.01.2003 година во
13:00 часот, во просториите на набавувачот (сала за состаноци XV кат, канцеларија бр. 1502). Претставниците на понудувачите, кои ќе присуствуваат на јавното
отворање на понудите, на Комисијата за јавни набавки
треба да и предадат писмено овластување за учество
пред почетокот на јавното отворање.
5.2. Понудите кои ќе пристигнат после утврдениот краен рок и понудите кои не се изготвени согласно со одредбите на Законот за јавни набавки, Комисијата за јавни набавки нема да ги земе во предвид при разгледувањето.
5.3. Дополнителни информации понудувачите можат да добија во просториите на ЈП Македонска радиодифузија - Сектор - предавателна техника на телефон
++389 02 225 545, ++389 02 297 159 или на фах. ++389
02 119 107 секој работен ден од 08:00 до 15:00 часот.
Контакт особа дипл. инж. Данов Лазар.
Комисија за јавни набавки
Pursuant to Article 18 and Article 19 under the Law on
Public Procurement (Official Gazette of R. Macedonia No.
21/2002), the Committee for Public Procurement of the macedonian Broadcasting Public Enterprise Skopje announces the
OPEN CALL No. 02/2002
COMPETITIVE BIDDING WITH PUBLIC
OPENING
1. GENERAL PROVISIONS
1.1. The Supplier under the Open Call No. 02/2002 is
the Macedonian Broadcasting Public Enterprise Skopje,
Blvd. "Goce Delcev" bb, Skopje.
1.2. Scope of Procurement, type and quantity:
Digital 100w - TV transmitter (DVB-T), Which should
include:
1. Video encoder - MPEG - 2....................................3 p.
- Video compression: MPEG - 2 ; 4 : 2 : 0; MP@ML
standard
- Inputs : Video - composite PAL and 4:2:2 SDI 270
Mb / s
Sound - 2 stereo analoge and 2 digital AES / EBU chanels as an option
- Encoding: Video - MPEG - 2, MP@ML, 1 to 15 Mb / sek
- VBI procesing; Teletext WST - B; VITC
- Outputs : DVB - ASI format with option G 703
2. Multiplexer............................................................1 p.
- Input: Minimum 5 in ASI format for elementary
Streams (SPTS)
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- Output: MPEG - 2 TS; DVB - T - ASI format up to
50 Mb / s
- Sinhronisation : interlan / external
3. DVB - T - Transmiter with integraded COFDM Modulator........................................................................1 p.
- Frequency range: UHF (IV / V) band
- Output power : 100W
- Modulation: COFDM 8k / 2k
- RF band width : 8MHz
- Output impedance: 50Ω
- Power supply: 230 / 400 V
4. Conventional DVB - T Receiver (Set top Box)....3 p.
1.3. Open Call is public, open and anonymous with the
right to participation to all local and foreign legal and physical entities doing business activity.
1.4. The procedure under the Open Call is implemented
in accordance with the Law on Public Procurement (Official Gazette of R.M. No. 21/2002).
2. CONTENTS OF BID
2.1. The Bid of the interested Bidders shall contain:
2.1.1. Name, address and head office of the Bidder
2.1.2. Price, unit and total price - the local bidders shall
specify the price with a separately indicated VAT, whereas
the foreign bidders shall include CIP Skopje in the price.
2.1.3. Manner and term of payment.
2.1.4. Manner and term of delivery.
2.1.5. Warranty period of the scope of procurement.
2.1.6. Servicing and post warranty support.
2.1.7. Validity of Bid.
2.2. The Bidder shall obligatory attach the following
supporting documentation to the Bid:
2.2.1. Certificate for the registration of activity
2.2.2. Evidence showing the technical capability in compliance with Article 25 of the Law on Public Procurement
2.2.3. Economic-financial position of the company issued by the Central Register
2.2.4. Document showing the payment of taxes, contributions and other public charges issued by the Administration for Public Revenues.
2.2.5. Document showing that a security measure has
not been made to the Supplier to do the activity, issued by
a competent court.
2.2.6. Document that the Bidder is not a bankrupt or under
a process of bankruptcy issued by a competent authority.
2.3. The documents as stated in sub-sections 2.2.3.,
2.2.4., 2.2.5. and 2.2.6. shall be submitted in original or
copy sertified by a notary and not older than six months.
2.4. Foreign Bidders shall, as a proof for their financial
and economic capability, under sub-section 2.2.3., submit
an annual statement audited by a foreign well known auditing institution registered for making economic audit. The
audited annual statement shall contain data on the total
Bidder`s operation in the last three years.
3. BID SUBMISSION
3.1. Any Bidder may participate in this Open Call only
by one Bid.
3.2. Bids shall be submitted in one original copy verified and signed by the responsible Bidder`s officer suitably
sealed.
3.3. Bids shall be submitted by mail or handed over in
the Supplier`s Archives at the following address: J.P. Makedonska Radiodifuzija Skopje, blvd. Goce Delcev bb, Skopje,
Macedonia. The Bidders may also submit their Bids personally, handing them over to the Procurement Committee but
no later than the day and hour of Public Bid opening.
3.4. The Bid and supporting documentation shall be
submitted in a sealed envelope marked with "DO NOT
OPEN" in the top left corner and the Open Call number.
The exact Supplier`s address shall be written in the middle
of the envelope.
3.5. The outer sealed envelope shall have two separately
sealed envelopes. One inner envelope shall contain the Bid
with the financial documentation on which the mark "Bid"
shall be indicated. The second inner envelope shall contain
the entire supporting documentation having the mark "Documentation" and the exact Bidder`s name and address.
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3.6. The envelopes in which the Bid is submitted must
not have any sign, written, stuck, pressed, or in any other
manner indicated by the Bidder itself that might identify it.
3.7. Dead line for submission of the Bid is 24.01.2003
by 13.00 o`clock (local time).
4. CRITERIA FOR SELECTION OF THE MOST SATISFACTORY BIDDER
4.1. The selection of the most satisfactory bidder shall
be performed in compliance with the following criteria:
4.1.1. Quality and technical specifications......50 points
4.1.2. Price.......................................................30 points
4.1.3. References for performing such a kind of procurement.............................................................5 points
4.1.4. Term of delivery .....................................5 points
4.1.5. Manner of payment..................................5 points
4.1.6. Warranty period and post warranty
support................................................................5 points
5. FINAL PROVISIONS
5.1. Bid opening is public and shall be carried out in
Bidder`s presence on 27.01.2003 at 13.00 o`clock (local time) in the Supplier`s offices. (15 th floor, room No. 1502)
Bidder representatives, who shall participate in the public
opening shall submit a written authorization for participation before the start up of the public opening.
5.2. Bids that shall arrive after the deadline, and bids
which are not prepared in compliance with the provisions
under the Law on Public Procurement, The Committee of
Public Procurement shall not take into consideration.
5.3. Further information Bidders may get in the offices
of the Macedonian Broadcasting Public Enterprise - Skopje, Department for transmitters, at phone No. ++ 389 2
225-545, ++ 389 2 297-159, or fax No. ++ 389 2 119 107
every day from 8:00 a.m. Contact person Mr. Lazar Danov.
Committee for Public Procurement
___________
Врз основа на член 11 и 16 од Законот за јавни набавки (“Службен весник на РМ“ бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во АД “Електростопанство на Македонија“-Скопје, објавува
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 06-23/2002
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ЈАВНА НАБАВКА
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПОДРУЖНИЦА РЕК - БИТОЛА
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ
1. Општи одредби
1.1. Набавувач: АД “Електростопанство на Македонија“ - Скопје, со седиште на ул. “11-ти Октомври“ бр.
9, Скопје.
1.2. Предмет на набавка:
1. Испитување на постоечката катодна заштита на
цевководите од хидрантната мрежа во зона на КМП 16
и КМП 17, како и КМП 8 и КМП 9 како подлога за корекција и надополнување на постоечкиот проект.
2. Корекција на постоечкиот проект кој го опфати
цевководот на контролните места 16 и 17
3. Увид во тендерската докумантација (потребни
проекти и останати документи) може да се направи во
Службата за електроодржување - ТЕ на РЕК Битола,
контакт тел. 047-206-307.
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право
на учество на сите правни и физички лица регистрирани за дејност согласно набавката.
1.4. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на
ден 10.01.2003 година во 11 часот во просториите на
Подружница РЕК “Битола“.
2. Технички карактеристики: Како во точка 1.2.
3. Содржина на понудата
3.1. Во понудата да биде дадена: Спецификација на
материјали и работи за извршување на корекциите со
поединечна цена и цена по позиции, вкупна цена како
и севкупна вредност на понудата изразена во МКД/ Еуро со посебно искажан данок на додадена вредност на
вкупната вредност на понудата.
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При одлучувањето, договарањето и реализацијата
на набавката ќе се применува продажниот курс на Народна банка - Р. Македонија.
3.2. Начин на плаќање.
3.3. Рок на извршување на работите.
3.4. Гаранција за квалитет.
4. Критериум за избор на најповолен понудувач:
- цена,
- квалитет,
- начин на плаќање,
- рок на извршување на работите.
5. Начин и рок на доставување на понудата.
5.1. Понудата се доставува во 1 оригинален примерок потпишан од одговорно лице на понудувачот на
адреса Подружница РЕК “Битола“ - Новачки пат бб,
Битола / за Комисија за јавни набавки/.
5.2. Со понудата понудувачот да ја достави следната документација:
- документ за бонитет од Централниот регистар во
оригинал или заверен препис кај нотар,
- потврда од Управата за јавни приходи за платени
даноци, придонеси и други јавни давачки,
- доказ за техничка способност-референцна листа,
- доказ дека подносителот на понудата не е под стечај, односно не е во процес на ликвидација,
- доказ дека против понудувачот нема изречена безбедносна мерка “забрана на вршење на дејност“,
- странско правно или физичко лице кое ќе се јави
како понудувач доставува ревизорски извештај за бонитет издаден од реномирана ревизорска институција.
5.3. Рок на доставување на понудата - најдоцна до
денот и часот на Јавното отворање.
5.4. Понудата и придружната документација се доставуваат во согласност со член 55, 56 и 57 од Законот
за јавни набавки (“Службен весник на РМ“ бр. 26/98) и
Законот за Измени и дополнувања на Законот за јавни
набавки (“Службен весник на РМ“ бр. 2/2002).
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 Законот 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 тел. бр. 206-307.
Комисија за јавни набавки
_______________________________________________
ОБЈАВА
Врз основа на член 74 од Законот за сметководство
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/93),
Државниот завод за статистика ги утврдува и објавува
КОЕФИЦЕНТИТЕ
ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА
ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2002 ГОДИНА
1. Месечниот коефициент на порастот на цените на
производителите на индустриски производи во ноември
2002 година во однос на октомври 2002 година е - 0.009.
2. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на
годината до крајот на месецот е 0.01.
3. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи во ноември 2002
година во однос на истиот месец од претходната година изнесува 0.006.
4. Коефициентот на пораст на просекот на животните трошоци во Република Македонија во периодот
од почетокот на годината до крајот на ноември 2002
година во однос на просекот на животните трошоци во
Република Македонија во 2001 година е 0.018.
Директор,
Благица Новковска, с.р.

Стр. 32 - Бр. 94

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СОДРЖИНА
Страница
1601. Закон за изменување и дополнување на Законот за енергетика..................................
1
1602. Закон за изменување и дополнување на Законот за ограничување на изворните приходи за финансирање на јавните потреби за
2002 година....................................
6
1603. Програма за изменување и дополнување на
Програмата за користење на средствата остварени од приватизацијата на претпријатијата со општествен капитал за 2002 година...
6
1604. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор на АД “Електростопанство на Македонија“ - во државна
сопственост - Скопје.........................
7
1605. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор на Фондот за води
- Скопје.............................................
7
1606. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор на Фондот за магистрални и регионални патишта - Скопје.....
7
1607. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор на Фондот за
грозје и вино - Скопје..............................
7
1608. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор на Фондот за земјоделство - Скопје..............................
8
1609. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити - Скопје.........
8
1610. Решение за разрешување од должноста претседател и членови на Управниот одбор на
Агенцијата на Република Македонија за
управување со средства - Скопје....
8
1611. Решение за разрешување од должноста претседател и членови на Управниот одбор на
Агенцијата за поттикнување на развојот на
земјоделството - Битола...........
8
1612. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор на Националната
агенција за развој на мали и средни претпријатија ДООЕЛ - Скопје..............
8
1613. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор на Заводот за вработување на Република Македонија - Скопје
9
1614. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор на Централниот
регистар на Република Македонија - Скопје.
9
1615. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор на Акционерското
друштво за Национална платежна картичка
- Скопје.....................................
9
1616. Решение за разрешување од должноста членови на Надзорниот одбор на АД “Електростопанство на Македонија“ - во државна
сопственост - Скопје.....................
9
1617. Решение за разрешување од должноста членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за аеродромски услуги “Македонија“ - Скопје........
9
1618. Решение за разрешување од должноста членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на
Република Македонија - Скопје....
10
1619. Решение за разрешување од должноста членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта “Македонијапат“ - Скопје..
10
1620. Решение за разрешување од должноста членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП “Македонски железници“ - Скопје............
10
1621. Решение за разрешување од должноста членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за просторни и урбанистички планови - Скопје......
10

13 декември 2002

1622. Решение за разрешување од должноста членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за поштенски сообраќај “Македонска пошта“ - Скопје.
1623. Решение за разрешување од должноста членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за набавка, транспорт и дистрибуција на природен
гас “ГА-МА“ - Скопје.................
1624. Решение за разрешување од должноста членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за стопанисување со пасиштата - Скопје........
1625. Решение за разрешување од должноста членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈВП “Водостопанство на Македонија“ - Скопје
1626. Решение за разрешување од должноста членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за Берзанско работење “Агро-Берза“ со П.О. - Скопје.
1627. Решение за разрешување од должноста членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Македонска
информативна агенција “МИА“ - Скопје......
1628. Решение за разрешување од должноста членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за водоснабдување “Студенчица“ - Скопје....
1629. Решение за разрешување од должноста членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за извршување на водостопански дејности ХЗ “Злетовица“ - Пробиштип......................
1630. Решение за разрешување од должноста членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП “Службен весник
на Република Македонија“ - Скопје..
1631. Решение за разрешување од должноста членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за стопанисување
со објектите за спорт во сопственост на Република Македонија - Скопје........
1632. Решение за разрешување од должноста членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за водостопанство “Лисиче“ - Велес..............
1633. Решение за разрешување од должноста членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за водостопанисување со хидросистемот “Дојранско Езеро“ - Стар Дојран................
1634. Решение за разрешување од должноста членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП “Стрежево“ - Битола.....................................
1635. Решение за разрешување од должноста членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за водостопанство “Гевгелиско-Валандовско Поле“
- Гевгелија..........................................
1636. Решение за разрешување од должноста членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП Македонска радиодифузија - Скопје..........
1637. Решение за разрешување од должноста членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Националната агенција за развој на мали и средни претпријатија ДООЕЛ - Скопје......
1638. Решение на Државниот завод за геодетски
работи............................................................
1639. Решение на Државниот завод за геодетски
работи............................................................
1640. Измени на Упатството за спроведување на
Одлуката за утврдување и пресметување
отворени девизни позиции на банките.
Коефициенти за порастот на цените и порастот на трошоците на живот во Република
Македонија за месец ноември 2002 година...

10

11
11
11
11
11
12

12
12

12
12

13
13

13
13

13
14
14
14
31

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
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