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233. 
Врз основа на член 86, став 2 од Уставот на Репуб-

лика Македонија (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 52/91), а во согласност со точка 1 од 
Aмандманот XIII на Уставот на Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 1/92), 
донесувам 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА  
I 

Се разрешуваат од функцијата членови на Советот 
за безбедност на Република Македонија: 

- д-р Трајан Гоцевски и 
- Илјаз Халими. 

II 
За членови на Советот за безбедност на Република 

Македонија се именуваат: 
- Агрон Буџаку и 
-  Муса Џафери. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
      Бр. 07-207                 Претседател 

24 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
               Скопје        Борис Трајковски, с.р. 

___________ 
234. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 
од Законот за помилување (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 20/93), Претседателот на Репуб-
лик  Македонија, донесе а

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА  
I 

Потполно се ослободи од извршување на неиздржа-
ниот дел од казната затвор осуденото лице: 

1
 

. Роберт Живко Спасовски од Куманово. 
II 

Извршувањето на казната затвор им се замени со 
условна осуда за време од 2 години на осудените лица: 

1. Александар Радислав Манасиевски од Скопје, во 
траење од 6 месеци. 

2. Гзим Абдилгани Ибраими од с. Синичани, во 
траење од 9 месеци. 

3. Шабан Агуш Шерафедин од Скопје, во траење од 
5 месеци. 

4. Тони Ангеле Боцевски од Скопје, во траење од 1 
год на. и 

III 
Делумно се ослободуваат од извршување на казната 

затвор осудените лица: 
1. Мемет Осман Чајани од Скопје, во траење од 3 

месеци. 
2. Милан Тодор Кицев од Кавадарци, во траење од 

2 години. 

3. Зејнели Хединг Арбен од Вучи Трн, во траење од 
2 години и 6 месеци. 

4. Сефедин Ибрахим Буњаку од Гњилане, во траење 
од 2 години и 6 месеци.  

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к 

      Бр. 07-190                                Претседател 
24 февруари 2003 година       на Република Македонија, 

       Скопје                            Борис Трајковски, с.р. 
___________ 

235. 
Врз основа на член 73 од Законот за внатрешни рабо-

ти (�Службен весник на Република Македонија бр. 
19/95, 55/97 и 38/2002), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 17.02.2003 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УНИФОРМАТА 
И ОЗНАКИТЕ НА УНИФОРМАТА НА ПОЛИЦИЈАТА 
ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 
Член 1 

Во Уредбата за униформата и ознаките на унифор-
мата на полицијата во Министерството за внатрешни 
работи (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 10/2000, 17/2000-исправка, 92/2000, 72/2001 и 
16/2002), во членот 10, точка 1, ставовите 8, 9 и 10 се 
бри ат. ш 

Член 2 
Прилозите број 8-а и број 8-б, што се составен дел 

на оваа уредба, се бришат. 
 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
акедонија�. М

 
            Бр. 23-905/1      Претседател на Владата 
17 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
               Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
236. 
Врз основа на член 17, од Законот за рибарството 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
62/93), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 17.02.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА ВО 
ТРАЕЊЕ ОД 5(ПЕТ) ГОДИНИ НА РИБЕН ФОНД 

ОД РИБОЛОВЕН РЕВИР  
1. На пет години користење концесија се дава риб-

ниот фонд од риболовниот ревир кој ги опфаќа грани-
ците на општините: Гази Баба, Арачиново, Петровец, 
Илинден, Карпош, Ѓорче Петров, Сарај, Кондово, Ки-
села Вода, Сопиште, Зелениково, Студеничани, Чаир, 
Шуто Оризари, Чучер Сандево и Центар на Здружение 
на спортски риболовци �ВАРДАР� - Скопје. 

2. Како почеток на користење - концесија на рибни-
от фонд од риболовниот ревир ќе се смета денот на 
потпишување на договорот за концесија. 
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3. Во името на Владата на Република Македонија 
договорот ќе го потпише министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
     Бр. 23-841/1                   Претседател на Владата 

17 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
              Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
237. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000) и член 43, став 1 и 2 од 
Деловникот за работа на Владата на Република Македо-
нија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/2001 и 27/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 24.02.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИ-
РАЊЕ НА КООРДИНАТИВНО ТЕЛО ЗА ИЗРАБО-
ТКА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБ-
РУВАЊЕ НА СООДВЕТНАТА И ПРАВИЧНАТА 
ЗАСТАПЕНОСТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ ВО ЈАВНАТА 
АДМИНИСТРАЦИЈА И ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИ-
ЈА  ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА И 

Член 1 
Во Одлуката за формирање на Координативно тело 

за изработка на Оперативна програма за подобрување 
на соодветната и правичната застапеност на заедници-
те во јавната администрација и јавните претпријатија и 
за имплементација на Програмата објавена во (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 9/2003), во 
член 3, став 1 по зборовите: �Министерството за прав-
да� да се додадат зборовите: �Министерството за ло-
кална самоуправа�.  

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

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
    Бр. 23-209/4      Претседател на Владата 

24 февруари 2003 година     на Република Македонија, 
             Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  

___________ 
238. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија  (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), а во врска со членовите 4 
и 17 од Законот за правата, обврските и одговорностите 
на органите на државната власт во поглед на средствата 
во државна сопственост што тие ги користат и распола-
гаат (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
61/2002), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 17 февруари 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ 
НА МОТОРНО ВОЗИЛО  

Член 1 
Се пренесува правото на користење на патничкото мо-

торно возило, �KRAJSLER-STRATUS�, со број на мотор 
YN297850, број на шасија IC3EMBGH8YN297850, година 
на производство 2000, рег. бр. SK 457 KB, боја црна, од 
досегашниот корисник Министерство за внатрешни рабо-
ти на Република Македонија на новиот корисник Јавното 
обвинителство на Република Македонија. 

 
Член 2 

Примопредавањето на возилото од член 1 на Одлу-
ката, да се изврши меѓу Министерството за внатрешни 
работи на Република Македонија и Јавното обвини-
телство на Република Македонија, во рок од осум дена 
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
         Бр.23-948/1                     Претседател на Владата 
17 февруари 2003 година         на Република Македонија, 
              Скопје      Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
239. 
Врз основа на член 54 и 55 од Законот за заштита 

од елементарни непогоди (�Службен весник на СРМ� 
бр. 39/77, 6/81, 47/89 и 27/90), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10 февруари 
2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И 
ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРОЦЕНКА НА 
УТВРДУВАЊЕ  НА ВИСИНАТА НА ШТЕТАТА ОД 

ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ 
 
1. За претседател, секретар и членови на Комисија-

та за проценка на утврдување на висината на штетата 
од елементарни непогоди се именуваат: 
а) за претседател 
- Доне Влашки, државен советник во Министерс-

твото за финансии,  
б) за секретар 
- Лилија Јанкова, советник во Секторот за макрое-

кономија во Министерството за финансии, 
в) за членови: 
- Сами Бислими, раководител на Сектор во Мини-

стерството за економија, 
- Марјанчо Величковски, дипл. машински инженер, 

вработен во АД за осигурување �Вардар� - Скопје, 
- Марин Деливанов, дипл. град. инженер, советник 

во Секторот за станбено-комунални и инфраструктура 
при Министерството за транспорт и врски, 

- Љупчо Манчевски, дипл. град. инженер, советник 
за просторни планови и издавање на просторна соглас-
ност во Министерството за животна средина и про-
сторно планирање, 

- Елена Мартиновска, директор за решавање на 
штети во АД за осигурување и реосигурување КЈУБИ 
Македонија - Скопје, 

- Славица Најдовска, советник во Одделението за 
цивилна заштита при Секторот за цивилна одбрана и 
кризен менаџмент во Министерството за одбрана, 

- д-р Никола Ночевски, научен советник во ЈНУ 
Институт за земјотресно инженерство и инженерска се-
измологија - Скопје, 

- Селајдин Мемеди, заменик на раководителот на 
Секторот за национални сметки во Државниот завод за 
статистика, 

- Пандора Стојановиќ, вработена во Управата за хи-
дрометеоролошки работи - Скопје, 

- Ристо Чивчиев, директор на Државниот инспекто-
рат за земјоделство, 

- Богдан Шаљиќ, дипл. економист, вработен во Ми-
нистерството за здравство. 

2. Со именувањето на претседателот, секретарот и 
членовите на Комисијата за проценка на утврдување на 
висината на штетата од елементарни непогоди на досе-
гашните им престанува мандатот. 

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

 
  Бр. 17-199/15                    Претседател на Владата 

10 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
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240. 
Врз основа на член 30 од Законот за научно-истра-

жувачката дејност (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 13/96 и 29/2002), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10 февруари 
2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗ-
БОР НА ДИРЕКТОР НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА СОЦИО-
ЛОШКИ И ПОЛИТИЧКО- ПРАВНИ ИСТРАЖУВАЊА 

 - СКОПЈЕ  
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката  на Советот на ЈНУ Институт за со-
циолошки и политичко-правни истражувања - Скопје, 
број 02-1857/1 од 12 декември 2002 година, со која за 
директор на Институтот е избран проф. д-р Панде Ла-
заревски, досегашен директор на Институтот. 

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

 
   Бр. 17-474/1                     Претседател на Владата 

10 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
241. 
Врз основа на член 8 од Законот за употребата на 

македонскиот јазик (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 5/98) и член 2 од Одлуката за основа-
ње Совет за македонски јазик (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 26/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10 февруари 
2003 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ 
И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА МАКЕДОНСКИ  ЈАЗИК  

1. Од должноста претседател и членови на Советот 
за македонски јазик се разрешуваат: 
а) претседателот 
-д-р Лилјана Минова-Ѓуркова, 
б) членовите: 
-д-р Кирил Конески, 
-д-р Фанија Поповска, 
-д-р Марко Китевски, 
-д-р Мито Миовски, 
-м-р Маринко Митков. 
2. За претседател и членови на Советот за македон-

ски јазик се именуваат: 
а) за претседател 
- академик Петре М. Андреевски, писател, 
б) за членови: 
-д-р Венко Андоновски, професор на Филолошкиот 

факултет �Блаже Конески� - Скопје, 
-д-р Снежана Антовска-Веновска, вработена во 

ЈНУ Институт за македонски јазик �Крсте Мисирков� - 
Скопје, 

- Владимир Ивановски-Лумбарко, претседател на 
Здружението за употреба на македонски јазик во служ-
бената и јавната комуникација, 

-д-р Кирил Конески, професор на Филолошкиот фа-
култет �Блаже Конески� - Скопје, 

- д-р Димка Митева, научен советник во ЈНУ Ин-
ститут за македонски јазик �Крсте Мисирков� - Скопје, 

- академик Блаже Ристовски, 
-д-р Људмил Спасов, професор на Филолошкиот 

факултет �Блаже Конески� - Скопје, 
-д-р Трајко Стаматовски, вработен во ЈНУ Инсти-

тут за македонски јазик �Крсте Мисирков� - Скопје. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  

   Бр. 17-678/2                     Претседател на Владата 
10 февруари 2003 година       на Република Македонија, 

       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

242. 
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), а во врска со одредбите 
на Националната стратегија за изедначување на права-
та на лицата со хендикеп во Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
101/2002), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 10 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА НАЦИОНАЛНОТО КООРДИНАТИВНО ТЕЛО 
ЗА ЕДНАКВИ ПРАВА НА ЛИЦАТА СО ХЕНДИКЕП 

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
I. За претседател и членови на Националното коор-

динативно тело за еднакви права на лицата со хендикеп 
во Република Македонија се именуваат: 
а) за претседател 
- Борислав Батиќ, дипл. правник, раководител на 

развојно-истражувачкото одделение во ЈУ Завод за со-
цијални дејности - Скопје, 
б) за членови: 
1. Од Министерство за труд и социјална политика, 
- Боге Чадиновски, раководител на Одделение, 
- Елена Лазовска, дипл. правник, советник. 
2. Од Министерството за образование и наука 
- Лилјана Самарџиска, раководител на Сектор за 

стручна поддршка на воспитно-образовните организа-
ции во Бирото за развој на образованието, 

- Десанка Угриновска, виш соработник во Секторот 
за развој и нормативна дејност - Одделение за систем и 
организација на предучилишното и основното воспита-
ние и образование. 

3. Од Министерството за финансии 
- Верица Проковиќ, помошник раководител на Сектор. 
4. Од Министерството за правда 
- Тања Кикерекова, раководител на Одделение, 
- Марија Дељова, раководител на Одделение. 
5. Од Министерството за животна средина и про-

сторно планирање 
- Лидија Блажевска, раководител на Одделение, 
- Љупчо Манчевски, советник. 
6. Од Министерството за транспорт и врски 
- Расим Мустафа, раководител на Сектор, 
- Хајриз Бајрами, советник. 
7. Од Министерството за здравство 
- Зуди Биљали, раководител на Сектор за хумани-

тарна помош, 
- Јордан Мишовски, раководител на Секторот за 

здравствено осигурување. 
8. Од Агенцијата за млади и спорт 
- Весна Цупиќ, советник за младинска политика, 
- Виолета Живковска, советник за надзор на зако-

нитоста во работењето. 
9. Од ЈУ Завод за социјални дејности - Скопје 
- Младица Котевска, директор на Заводот. 
10. Од Институтот за дефектологија при Филозоф-

скиот факултет - Скопје 
- д-р Љупчо Ајдински, 
- д-р Ристо Петров. 
11. Од Сојузот на слепи на Република Македонија 
- Крум Митковски, 
- Коце Димов. 
12. Од Сојузот на глуви и наглуви на Република 

Македонија 
- Никола Огненов, 
- Георги Грујевски. 
13. Од Републичкиот центар за помош на лица со 

ментален хендикеп - Порака 
- Виолета Димоска, 
- Владимир Стојановски. 
14. Од Сојузот на трудови инвалиди на Република 

Македонија 
- Магди Рамадановски, 
- Босилка Симонова. 
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15. Од Сојузот на инвалиди од војната на Македонија 
- Љупчо Ефремов, секретар на Сојузот, 
- Душан Нешевски. 
16. Од Сојузот за спорт и рекреација на инвалидите 

на Македонија 
- Бранимир Јовановски, 
- Димче Димитровски. 
17. Од Сојузот на телесно инвалидизирани лица на 

Македонија 
- Нико Јанков, 
- Ванчо Каранфилов. 
II. Со именувањето на претседателот и членовите 

на Националното координативно тело за еднакви права 
на лицата со хендикеп во Република Македонија на до-
сегашните им престанува мандатот. 

III. Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 

   Бр. 17-791/2                    Претседател на Владата 
10 февруари 2003 година      на Република Македонија, 

       Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

243. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35  од 

Законот за културата (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 10 февруари 2003 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА  РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ 
И ЧЛЕНОВИ  НА  УПРАВНИОТ  ОДБОР НА  НАРОД-

НИОТ ТЕАТАР-ШТИП  
1. Од должноста претседател и членови на Управниот 

одбор на Народниот театар - Штип се разрешуваат: 
а) претседателот 
- Бранко Дончевски, 
б) членовите: 
- Стојан Коцев, 
- Златка Милева, 
- Стојанче Ангелов, 
- Трајче Кацаров. 
2. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Народниот театар-Штип се именуваат: 
а) за претседател  
- Алеко Протуѓеров, актер, 
б) за членови: 
- Валентина Дрмова, приватен стопанственик од 

Штип, 
- Дијана Шишкова, помошник директор на Меди-

цинскиот центар - Штип. 
Од редот на вработените: 
- Лазар Атанасов, актер, 
- Драган Механџиски, актер. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  

   Бр. 17- 456/2                    Претседател на Владата 
10 февруари 2003 година       на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

244. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35  од 

Законот за културата (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 10 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ 
И  ЧЛЕНОВИ  НА  УПРАВНИОТ ОДБОР  НА  ДОМОТ 

НА  КУЛТУРАТА �АЦО ШОПОВ� - ШТИП  
1. Од должноста претседател и членови на Управ-

ниот одбор на Домот на културата �Ацо Шопов� - 
Штип се разрешуваат: 
а) претседателот 
- Анчо Стојанов, 

б) членовите: 
- Глигор Ивановски, 
- Миланчо Георгиев, 
- Благој Самоников, 
- Илчо Биков. 
2. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Домот на културата �Ацо Шопов� - Штип се именуваат: 
а) за претседател 
- Ванчо Ефтимов, дипл. правник, 
- б) за членови: 
- Кирил Казанџиски, дипл. правник, 
- Благој Читкушев, дипл. правник. 
Од редот на вработените: 
- Васил Шумански, стручен соработник, 
- Симеон Гаврилов, стручен соработник. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
   Бр. 17- 572/2                    Претседател на Владата 

10 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
245. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35  од 

Законот за културата (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 10 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ 
И ЧЛЕНОВИ  НА  УПРАВНИОТ  ОДБОР  НА  ДОМОТ 

НА  КУЛТУРАТА �ДРАГИ ТОЗИЈА�  -  РЕСЕН 
 
1. Од должноста претседател и членови на Управ-

ниот одбор на Домот на културата �Драги Тозија� - Ре-
сен се разрешуваат: 
а) претседателот 
- Благоја Димитровски, 
б) членовите: 
- Петар Негровски, 
- Елизабета Најчевска, 
- Верка Митановска, 
- Димитар Радевски. 
2. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Домот на културата �Драги Тозија�-Ресен се именуваат: 
а) за претседател 
- Јоне Митревски, дипл. економист, 
б) за членови: 
- Аце Гавриловски, дипл. економист, 
- Весна Миркова. 
Од редот на вработените: 
- Верка Митановска, библиотекар, 
- Бојан Пупалевски, археолог. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
   Бр. 17- 574/2                    Претседател на Владата 

10 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
246. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35  од 

Законот за културата (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 10 февруари 2003 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА  РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ 
И  ЧЛЕНОВИ  НА  УПРАВНИОТ  ОДБОР  НА НАРОД-
НАТА  БИБЛИОТЕКА  �ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ� - ШТИП  

1. Од должноста претседател и членови на Управ-
ниот одбор на Народната библиотека �Гоце Делчев� - 
Штип се разрешуваат: 
а) претседателот 
- Христо Крстевски, 
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б) членовите: 
- Ѓорѓи Боев, 
- Благој Богословски, 
- Драги Коцевски, 
- Гордана Георгиева. 
2. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Народната библиотека �Гоце Делчев� - Штип се име-
нуваат: 
а) за претседател 
- Сузана Цветкова, дипл. економист, вработена во 

Министерството за труд и социјална политика ПЕ-
Штип, 
б) за членови: 
- Бошко Симонов, стручен соработник во Домот на 

младите - Штип, 
- Весна Митевска, дипл. правник, вработена во ЈП 

�Македонијапат� - Штип. 
Од редот на вработените: 
- Делчо Везенковски, библиотекар, 
- Ирина Стојовска, библиотекар. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
   Бр. 17- 581/2                    Претседател на Владата 

10 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
247. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 31/98), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 10 февруари 2003 го-
дина, донесе   

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДО-
МОТ НА КУЛТУРАТА �ГРИГОР ПРЛИЧЕВ�-ОХРИД 

 
1. Од должноста претседател и членови на Управ-

ниот одбор на Домот на културата �Григор Прличев�-
Охрид се разрешуваат: 
а) претседателот 
- Ѓоко Целевски, 
б) членовите: 
- Дрепо Шајновски, 
- Кире Наумоски, 
- Дијана Видичевска, 
- Ружа Наумовска. 
2. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Домот на културата �Григор Прличев�-Охрид се име-
нуваат: 
а) за претседател 
- Видое Видически, писател, 
б) за членови: 
- Јован Танасковски, дипл. економист, 
- Џемал Рахман, дипл. економист. 
Од редот на вработените: 
- Славко Упевче, ликовен уметник, 
- Марија Новак, актер. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
     Бр. 17-601/2      Претседател на Владата      

10 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
               Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
248. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 31/98), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 10 февруари 2003 го-
дина, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 

НА ДРАМСКИОТ ТЕАТАР-СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста претседател и членови на Управни-

от одбор на Драмскиот театар-Скопје се разрешуваат: 
а) претседателот 
- Сашо Павловски, 
б) членовите: 
- Влатко Стефановски, 
- Јордан Даниловски, 
- Бранко Ѓорчев, 
- Дејан Лилиќ. 
2. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Драмскиот театар-Скопје се именуваат: 
а) за претседател 
- Ристо Стефановски, театролог, 
б) за членови: 
- Ристо Лазаров, тeатарски критичар и поет, 
- Салетин Биљал, актер. 
Од редот на вработените: 
- Снежана Стамеска, дипл. актер, 
- Ирена Ристиќ, дипл. актер. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
     Бр. 17-602/2     Претседател на Владата      

10 февруари 2003 година      на Република Македонија, 
               Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
249. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 31/98), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 10 февруари 2003 го-
дина, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЦОП �УНИВЕРЗАЛНА САЛА�-СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста претседател и членови на Управ-

ниот одбор на Центарот за организирање приредби 
�Универзална сала�-Скопје се разрешуваат: 
а) претседателот 
- Предраг Пенушлиски,  
б) членовите: 
- Кармен Костова,  
- Боро Матевски, 
- Димитар Велковски,  
- Зоран Стефановски. 
2. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Центарот за организирање приредби �Универзална са-
ла�-Скопје се именуваат: 
а) за претседател 
- Предраг Пенушлиски,  
б) за членови: 
- Бајруш Мијаку, актер,  
- Илија Пејовски, композитор. 
Од редот на вработените: 
- Елизабета Јанкуловска, советник за план и анализа,  
- Спасена Ничевска, соработник за програмско-ад-

министративно технички работи. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
     Бр. 17-609/2      Претседател на Владата      

10 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
               Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 
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250. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 31/98), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 10 февруари 2003 го-
дина, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА НА-
РОДНИОТ ТЕАТАР �ВОЈДАН ЧЕРНОДРИНСКИ�-

ПРИЛЕП 
 
1. Од должноста претседател и членови на Управ-

ниот одбор на Народниот театар �Војдан Чернодрин-
ски�-Прилеп се разрешуваат: 
а) претседателот 
- Петар Димоски, 
б) членовите: 
- Кире Николоски,  
- Кире Талески,  
- Диме Бошески,  
- Најдо Тодоски. 
2. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Народниот театар �Војдан Чернодрински�-Прилеп се 
именуваат: 
а) за претседател 
- Кирил Ристески, професор на Факултетот за драм-

ски уметности-Скопје,  
б) за членови: 
- Ирена Станковска, дипл. економист,  
- м-р Наде Караџоска, вработена во Градската биб-

лиотека �Борка Талески�-Прилеп. 
Од редот на вработените: 
- Димитар Вандески, актер,  
- Менче Караџоска, организатор. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
     Бр. 17-611/2      Претседател на Владата      

10 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
               Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
251. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпри-

јатија (�Службен весник на Република Македонија бр. 
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 10 февруари 2003 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈА-

ТИЕ ЗА ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ  
ПЛАНОВИ-СКОПЈЕ 

 
1. Славко Николов, се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за 
просторни и урбанистички планови-Скопје, на негово 
барање. 

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

 
     Бр. 17-466/2      Претседател на Владата      

10 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
               Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
252. 
Врз основа на член 50 од Законот за задолжително 

капитално финансирано пензиско осигурување (�Служ-
бен весник на Република Македонија бр. 29/2002), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 10 февруари 2003 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА  
СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО  ФИНАНСИРАНО 

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ-СКОПЈЕ 
 

1. Драгица Тодоровска, се разрешува од должноста 
член на Управниот одбор на Агенцијата за супервизија 
на капитално финансирано пензиско осигурување-
Скопје, на нејзино барање. 

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

 
     Бр. 17-467/1                   Претседател на Владата      

10 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
              Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
253. 
Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпри-

јатија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 10 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 
ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ПОШ-
ТЕНСКИ СООБРАЌАЈ �МАКЕДОНСКА ПОШТА�  

- СКОПЈЕ 
 
1. Мери Шапуриќ, се разрешува од должноста член 

на Одборот за контрола на материјално-финансиското 
работење на Јавното претпријатие за поштенски сообра-
ќај �Македонска пошта� - Скопје, на нејзино барање. 

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

 
    Бр. 17-468/1      Претседател на Владата  

10 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
              Скопје      Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
254. 
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 Ре-
публика Македонија� бр. 56/99 и 43/2002), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 10 
февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 
ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП СЛУЖ-
БЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА -  

СКОПЈЕ 
 
1. Миодраг Атанасиевски, се разрешува од должно-

ста член на Одборот за контрола на материјално-фи-
нансиското работење на Јавното претпријатие Службен 
весник на Република Македонија - Скопје, на негово 
барање. 

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

 
    Бр. 17-469/1      Претседател на Владата  

10 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
              Скопје      Бранко Црвенковски, с.р. 
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255. 
Врз основа на член 666 од Законот за трговските 

друштва (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 
37/2000, 31/2001, 50/2001, 6/2002 и 61/2002) и член 7 од 
Одлуката за преобразба на Јавното претпријатие за 
производство, пренесување и дистрибуција на еле-
ктрична 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 седни-
цата одржана на 10 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА АД �ЕЛЕКТРОСТОПАН-
СТВО НА МАКЕДОНИЈА� - ВО ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ 
 
1. Олгица Гацовска, се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на АД �Електростопанство 
на Македонија� - во државна сопственост - Скопје, на 
нејзино барање. 

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

 
    Бр. 17-470/1      Претседател на Владата  

10 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
              Скопје      Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
256. 
Врз основа на член 88 став 1 и 3 од Законот за 

трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/93, 48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99, 49/2000 и 
6/2002), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 10 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА  

- СКОПЈЕ 
 
1. Љубица Костовска, се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор на Агенцијата на Република Македо-
нија за приватизација - Скопје, на нејзино барање. 

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

 
    Бр. 17-471/1      Претседател на Владата  

10 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
              Скопје      Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
257. 
Врз основа на член 16 од Законот за објавување на 

законите и другите прописи и акти во �Службен весник 
на Република Македонија� (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 56/99 и 43/2002), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 10 
февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ 
 
1. Татјана Стојановска, се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на Јавното претпријатие 
Службен весник на Република Македонија - Скопје, на 
нејзино барање. 

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

     Бр. 17-472/1      Претседател на Владата  
10 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
               Скопје      Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
258. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпри-

јатија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 10 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ИЗВРШУВАЊЕ 

НА ВОДОСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ  
ХС �ЗЛЕТОВИЦА� - ПРОБИШТИП  

1. Тодор Голомеов, се разрешува од должноста 
член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за 
извршување на водостопански дејности ХС �ЗЛЕТО-
ВИЦА� - Пробиштип, на негово барање. 

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

 
    Бр. 17-473/1      Претседател на Владата  

10 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
              Скопје      Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
259. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпри-

јатија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 10 февруари 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈП ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ 
�МАКЕДОНСКА ПОШТА� - СКОПЈЕ ОД РЕДОТ 

НА ВРАБОТЕНИТЕ  
1. За членови на Управниот одбор на Јавното прет-

пријатие за поштенски сообраќај �Македонска пошта� 
- Скопје, од редот на вработените се именуваат: 

- Наџије Исљами, 
- Алија Неџати, 
- Боро Спасовски, 
- Томе Чемерски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
    Бр. 17-541/2      Претседател на Владата  

10 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
              Скопје      Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
260. 
Врз основа на член 107 став 3 од Законот за лекови-

те, помошните лековити средства и медицинските по-
магала (�Службен весник на РМ� бр. 21/98), Мини-
стерството за здравство, објавува 

 
С П И С О К 

НА ПРАВНИ ЛИЦА КОИ ДОБИЛЕ ИЛИ ЈА ОБ-
НОВИЛЕ ДОЗВОЛАТА ЗА ПРОМЕТ НА ГОЛЕМО 
СО ЛЕКОВИ, ПОМОШНИ ЛЕКОВИТИ СРЕДС-
ТВА И МЕДИЦИНСКИ ПОМАГАЛА ЗАКЛУЧНО  

СО 10.02.2003 ГОДИНА  
1. �МАКФАРМ� д.о.о. - ул. �Никола Тримпаре� бр. 

27 - Скопје. 
2. АД �РЕПЛЕК� - ул. �Козле� бр. 188 - Скопје. 
3. �МАКЕДОНИЈА ЛЕК� Солунка и други ДОО 

увоз-извоз - ул. �Боца Иванова� бб - Скопје. 
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4. �ЕЛБИЈОР� Павлина дооел увоз-извоз� - ул. �Ог-
њан Прица� бр. 41 - Скопје. 

5. �МЕШКОВИ ТРЕЈД ДООЕЛ� - ул. �Маршал Ти-
то� бр. 6 - Велес. 

6. �ДАМФИЛ� ДООЕЛ - ул. �29 Ноември� бр. 66, 
локал 3 - Скопје. 

7. �ПЛИВА СКОПЈЕ доо Скопје� - ул. �Благоја 
Стефковски� бб - Скопје. 

 
    Бр. 15-1158/1                     Министер,  

13 февруари 2003 година         д-р Реџеп Сељмани, с.р. 
        Скопје  

__________ 
261. 
Врз основа на член 64 точка 22 од Законот за На-

родна банка на Република Македонија (�Службен вес-
ник на РМ� бр. 3/2002), Советот на Народна банка на 
Република Македонија, на својата I седница, одржана 
на 20.02.2003 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТ-
НИТЕ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Во Одлуката за каматните стапки на Народна 

банка на Република Македонија (�Сл. весник на РМ� 
бр. 53/2002) се вршат следните измени и тоа: 

- во точка 2, став 2 процентот "10,70" се заменува 
со процентот "8,00". 

- во точка 4, став 2 процентот "23,00" се заменува 
со процентот "17,50". 

2. Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена од 
денот на донесувањето, а ќе се применува од 01.03.2003 
година.  

 
   О. бр. 02-15/I-1/2003                Претседател 
20 февруари 2003 година   на Советот на Народна банка 

         Скопје     на Република Македонија 
       Гувернер, 
            Љубе Трпески, с.р. 

___________ 
262. 
Врз основа на член 16 и член 64 точка 22 од Зако-

нот за Народна банка на Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
3/2002), Советот на Народна банка на Република Маке-
донија, на својата I седница, одржана на 20.02.2003 го-
дина, донесе   

О Д Л У К А 
ЗА ЛОМБАРДЕН КРЕДИТ  

ОПШТИ ОДРЕДБИ  
1. Со оваа одлука се регулираат начинот и условите 

за одобрување односно враќање на ломбардниот кредит.  
2. Народна банка на Република Македонија (во на-

тамошниот текст: Народна банка) одобрува ломбарден 
кредит врз основа на залог на определени хартии од 
вредност, со рок на достасување од еден ден (преку 
ноќ) и утврдена каматна стапка.  

3. Ломбардниот кредит се одобрува по барање на 
банката на крајот на денот, заради задоволување на 
краткорочни ликвидносни потреби.  

4. Народна банка има право да го ограничи одобру-
вањето или да го одбие барањето за ломбарден кредит, 
во исклучителни случаи, заради исполнување на цели-
те и насоките на монетарната политика. 

 
НАЧИН И УСЛОВИ  

5. Народна банка одобрува ломбарден кредит најм-
ногу до висина на утврдениот колатерал согласно "Ли-
стата на хартии од вредност кои можат да послужат како 
колатерал за добивање кредити од Народна банка на Ре-
публика Македонија", која е утврдена од гувернерот.  

6. Ломбарден кредит се одобрува само на банка која 
со Народна банка склучила Договор за залог на хартии 
од вредност. 

7. За секое поединечно користење на ломбарден 
кредит, банката поднесува барање до Народна банка, 
пополнето на меморандум на банката со следниве еле-
менти: 

- датум на поднесување на барањето; 
- висина на бараниот ломбарден кредит; 
- хартии од вредност кои се користат како колате-

рал (име на хартија, ознака на хартија, номинален из-
нос, рок на достасување, датум на достасување -за се-
која хартија пооделно); 

- потпис на овластено лице и печат на банката. 
Барањето за користење на ломбарден кредит се доста-

вува по факс во моментот кога платниот систем на Народ-
на банка МИПС престанува да прима пораки за пренос на 
средства од носителите во платниот промет, согласно тер-
минскиот план на МИПС, и е неотповикливо.  
Народна банка  го одобрува ломбардниот кредит по 

прием на барањето, а пред моментот кога МИПС изда-
ва изводи. 
По одобрувањето на ломбардниот кредит од страна 

на Народна банка, барањето има правно дејство на зас-
нован кредитен однос.  

8. Рокот на достасување на ломбардниот кредит е 
еден ден, односно враќањето е првиот работен ден на 
МИПС. 

9. Каматната стапка на ломбардниот кредит се 
утврдува согласно Одлуката за каматни стапки на На-
родна банка на Република Македонија.  
Каматата се плаќа на денот на враќање на ломбард-

ниот кредит. 
Каматата се пресметува и плаќа согласно бројот на 

календарски денови на користење на кредитот.  
 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
10. Со денот на влегување во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за начинот и условите на 
давање краткорочни кредити на банките врз основа на 
залог на определени хартии од вредност ("Службен 
весник на РМ" бр. 13/98, 61/98, 50/2001 и 53/2002). 

11. Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена од 
денот на донесувањето, а ќе се применува од 01.03.2003 
год на. и 
  О. бр. 02-15/I-2/2003                Претседател 
20 февруари 2003 година   на Советот на Народна банка 

         Скопје     на Република Македонија 
       Гувернер, 
            Љубе Трпески, с.р. 

___________ 
263. 
Врз основа на член 16 став 3 од Законот за девизно 

работење (�Службен весник на РМ� бр. 34/01, 49/01, 
103/01 и 54/02) и член 64  став 1 точка 22 од Законот за 
Народна банка на Република Македонија (�Службен 
весник на РМ� бр. 3/02), Советот на Народна банка на 
Република Македонија, на својата I седница, одржана 
на 20.02.2003 година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И УС-
ЛОВИТЕ ЗА РАБОТА НА НЕРЕЗИДЕНТИ СО ХАР-

ТИИ ОД ВРЕДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА  

I. Во Одлуката за начинот и условите за работа на 
нерезиденти со хартии од вредност во Република Ма-
кедонија (�Службен весник на РМ� бр. 53/02) се вршат 
следните измени: 

1. Во точка 3 став 1 зборовите: "за што склучува до-
говор за купување на права" се заменуваат со зборови-
те: "за што поднесува писмено барање за купување на 
права". 
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2. Во точка 6 став 2 се брише. 
3. Во точка 8 зборот "5-тиот" се заменува со зборот 

"3-тиот". 
4. Точка 9 се менува и гласи: "Непочитување на 

одредбите од оваа одлука и упатствата за спроведува-
ње на истата повлекува одговорност". 

II. Оваа одлука влегува во сила  во рок од осум дена 
од денот на објавувањето во "Службен весник на Ре-
публика Македонија". 

 
   О. бр. 02-15/I-3/2003                Претседател 
20 февруари 2003 година   на Советот на Народна банка 

        Скопје     на Република Македонија 
       Гувернер, 
            Љубе Трпески, с.р. 

___________ 
264. 
Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за 

Народна банка на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 3/02) и член 49 
од Законот за сметководство (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 42/93, 48/93, 6/95, 3/96, 32/98, 
39/99, 70/01 и 36/02), Советот на Народна банка на Ре-
публика Македонија на својата I седница, одржана на 
20.02.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЦЕНИТЕ НА БЛАГОРОДНИТЕ МЕТАЛИ  
КОИ ВАЖАТ НА 31.12.2002 ГОДИНА 

 
1. Цената на златото со финост 999%о, на 

31.12.2002 година изнесува 20.084,43 денари за една 
унца. 

2. Цената на среброто со финост 999%о, на 
31.12.2002 година изнесува 273,36 денари за една унца. 

3. Цените од точка 1 и точка 2 се однесуваат на 
предмети од сребро и злато, кршено сребро и злато, 
сребрени и златни лостови и ковано сребро и злато. 

4. Цената на една унца злато, односно сребро, со 
финост помала од 999%о, се изведува од цените во точ-
ка 1, односно точка 2. 

5. Оваа одлука влегува во сила  во рок од 8 дена од 
денот на објавувањето во �Службен  весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
   О. бр. 02-15/I-4/2003                Претседател 
20 февруари 2003 година   на Советот на Народна банка 

         Скопје     на Република Македонија 
       Гувернер, 
            Љубе Трпески, с.р. 

___________ 
265. 
Врз основа на член 64 став 1 точка 14 од Законот за 

Народна банка на Република Македонија (�Службен 
весник на РМ� бр. 3/02), Советот на Народна банка на 
Република Македонија, на својата I седница, одржана 
на 20.02.2003 година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЕДИНС-
ТВЕНАТА ТАРИФА ПО КОЈА СЕ НАПЛАТУВААТ 
НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 

 
1. Во Одлуката за единствената тарифа по која се 

наплатуваат надоместоците за услугите што ги врши 
Народна банка на Република Македонија (�Службен 
весник на РМ� бр. 81/02 - пречистен текст и бр. 98/02) 
во глава VII. РАБОТИ НА ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО 
ЗЕМЈАТА, табелата Цена на единица за пресметка и 
налог се дополнува со следниов став: 

за налози за пла-
ќање на товар на 
сметката на Ста-
билизациониот 
фонд, во корист 
на трезорска сме-
тка - Министерс-
тво за финансии 
на Република Ма-
кедонија 

0,00 ден. 0,00 ден. 0,00 ден.

 
2. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена 

од денот на објавувањето во �Службен весник на Ре-
пуб ика Македонија�. л

 
   О. бр. 02-15/I-5/2003                Претседател 
20 февруари 2003 година   на Советот на Народна банка 

         Скопје     на Република Македонија 
       Гувернер, 
            Љубе Трпески, с.р. 

___________ 
266. 
Врз основа на член 17 од Законот за Народна банка 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 3/2002) и точка 9 од Одлуката за 
каматните стапки на Народна банка на Република Ма-
кедонија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 53/2002 и 11/2003), гувернерот на Народна банка на 
Република Македонија на  21.02.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНА-
ТА СТАПКА, КОЈА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ЈА ПЛАЌА НА ЗАДОЛЖИ-

ТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ 
И ШТЕДИЛНИЦИТЕ 

 
1. Во Одлуката за каматната стапка, која Народна 

банка на Република Македонија ја плаќа на задолжи-
телната резерва на банките и штедилниците ("Службен 
весник на РМ" бр. 53/2002 и 64/2002) се врши следната 
измена и тоа: 

- во точка 2 процентот "6,00" се заменува со про-
центот  "5,00". 

2. Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", а ќе се применува од 11.03.2003 го-
дина. 

 
     Бр. 02-14/89-2003                          Гувернер, 
21 февруари 2003 година                  Љубе Трпески, с.р. 

        Скопје          
___________ 

267. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

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

 
О Д Л У К А 

 
1. Се укинува членот 52 став 1, во делот �до влегу-

вањето во сила на овој закон�, од Законот за изменува-
ње и дополнување на Законот за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 25/99). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод поднесената иницијатива на Фершпед - АД Скопје, 
со Решение У.бр. 140/2002 од 4 декември 2002 година 
поведе постапка за оценување уставноста на членот 52 
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став 1, во делот �до влегувањето во сила на  овој за-
кон�, од Законот за изменување и дополнување на За-
конот за трансформација на претпријатијата со општес-
твен капитал (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 25/99). 
Постапката беше поведена затоа што пред Судот 

основано се постави прашањето за согласноста на де-
лот од наведената одредба од Законот со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека Законот за 
трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/93) е влезен во сила осмиот ден од денот на објаву-
вањето, односно на 29 јуни 1993 година, а Законот за 
изменување и дополнување на Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 25/99) е вле-
зен во сила со денот на неговото објавување, односно 
на 30 април 1999 година. 
Со оваа измена на Законот, како нов е предвиден 

членот 52, и од неговата содржина произлегува дека 
третира настанати правни состојби за периодот од 29 
јуни 1993 година до 30 април 1999 година. 
Со членот 52 од Законот е предвидено дека доколку 

постои основано сомневање дека во постапката по 
трансформација на општествениот капитал се изврше-
ни битни повреди на овој закон што резултира со оште-
тување на општествениот капитал во претпријатијата 
или од нив зависни или поврзани претпријатија, кои за 
времето од 29 јуни 1993 година до влегувањето во сила 
на овој закон на кој и да било начин се трансформирале 
или реорганизирале или извршиле статусна промена 
(спојување, припојување или поделба), при што е пре-
несуван општествен капитал или основале или пак вло-
жувале во нови претпријатија или на друг начин прене-
сувале, или отуѓувале општествен капитал или одделни 
деловни функции на други претпријатија, се врши фи-
нансиска, сметководствена и правна контрола на закони-
тоста и правилноста на спроведувањето на постапката. 
Контролата од став 1 на овој член се врши и во слу-

чај и кога постои сомневање дека е оштетен општес-
твениот капитал со кој управува Агенцијата и трајниот 
влог на Република Македонија. 
Контролата од ставовите 1 и 2 на овој член ја вршат 

Министерството за финансии-Управата за јавни прихо-
ди и овластени правни и физички лица од Министерс-
твото за финансии. 
Контролата се врши по барање на јавниот право-

бранител, јавниот обвинител, инспекциски орган и 
Агенцијата. 
Барањето од став 4 на овој член Агенцијата го до-

ставува до Министерството за финансии - Управата за 
јавни приходи и овластени правни и физички лица од 
Министерството за финансии. 
Претпријатијата од став 1 на овој член должни се во 

текот на контролата да им поднесат на надлежните ор-
гани извештај со приказ на постапките и документите 
за располагање со општествениот капитал. 
По извршената контрола се составува записник со 

наод и мислење и истиот се доставува до Агенцијата, 
јавниот правобранител и јавниот обвинител на нивна 
надлежност.  
Агенцијата, јавниот правобранител и јавниот обви-

нител по добиениот извештај од извршената контрола 
можат да побараат и дополнителна контрола за недо-
волно јасни состојби. 
Ако со контролата се оцени дека е оштетен општес-

твениот капитал јавниот правобранител покренува со-
одветна постапка за поништување или за утврдување 
на неважноста на одделни акти или договори склучени 
на штета на општествениот капитал. 

5. Уставот на Република Македонија во членот 8 
став 1 алинеја 3 утврдил дека владеењето на правото е 
една од темелните вредности на Уставниот поредок на 
Република Македонија. 

Според членот 32 од Законот за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал договорот за 
продажба на општествениот капитал склучен спротив-
но на одредбите на овој закон е ништовен. 
Според членот 99 од Законот, заштитата на прет-

пријатијата во процесот на трансформацијата, како и 
на општествениот капитал во нив, ја врши јавниот пра-
вобранител на Република Македонија и тој ги презема 
сите мерки и правни средства и врши други со закон 
утврдени права и должности заради заштита на прет-
пријатијата и општествениот капитал во процесот на 
трансформацијата. Јавниот правобранител поведува 
пред Уставниот суд на Република Македонија или пред 
судовите постапка за укинување или поништување на 
одлуки или други акти со кои се оштетува општестве-
ниот капитал. 
Имајќи го во предвид изнесеното, Судот оцени дека 

заштитата на општествениот капитал од одделни акти 
и договори склучени на негова штета, не може ниту да 
се ограничи, како што е тоа предвидено во членот 52 
став 1 од Законот, за односите настанати во периодот 
само до влегување во сила на овој закон, со оглед на 
јасната законска определба дека договорите за продаж-
ба на општествениот капитал склучени спротивно на 
одредбите на овој закон се ништовни. 
Имено, контролата и преземањето на правни средс-

тва на државните органи, како што е предвидено во ос-
порениот член 52 од Законот, со исклучок на времен-
скиот лимит со кој се ограничува периодот за кој ќе се 
врши контролата утврден во ставот 1 од овој член, спо-
ред Судот, не претставува нова надлежност и право 
кои со измените на Законот се востановуваат, туку тие 
имаат смисла на прецизирање на самата постапка за 
утврдување дали правилно е спроведен Законот.  
Со оглед на тоа, Судот утврди дека пропишаната 

контрола во одредбите од членот 52 од Законот, исклу-
чиво во делот од ставот 1 на овој член каде се опреде-
лува дека таа се однесува за периодот �до влегување во 
сила на овој закон�, има повреда на уставниот принцип 
на владеење на правото кој е предвиден како темелна 
вредност на уставниот поредок на Република Македо-
нија во членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Репуб-
лика Македонија. 

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

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

 
       У.бр. 140/2002  Претседател 
5 февруари 2003 година     на Уставниот суд на Република 
            Скопје   Македонија, 
          д-р Тодор Џунов, с.р. 

___________ 
268. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

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

 
О Д Л У К А 

 
1. Се укинува точка II став 1 алинеја 2 и став 2 али-

неја  3 и 4 и точка III од Одлуката бр. 02-1002, со која 
се утврдуваат цени на комунални услуги, донесена од 
Управниот одбор на Јавното претпријатие �Чистота и 
зеленило� од Куманово, на 17 јуни 2002 година. 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 
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3. Уставниот суд на Република Македонија по ини-
цијатива на Душан Димитријевиќ од Куманово, со Ре-
шение У. бр. 180/2002 од 15 јануари 2003 година, пове-
де постапка за оценување уставноста и законитоста на 
точка II став 1 алинеја 2 и став 2 алинеја 3 и 4 и точка 
III од Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука, 
затоа што основано се постави прашањето за согласно-
ста на оспорените одредби од Одлуката со одредбите 
на член 9 и член 52 став 1 од Уставот и член 29 став 1 
алинеја 6 од Законот за комуналните дејности. 

4. Судот на седницата утврди дека според точка II 
став 1 од Одлуката, надоместокот за изнесување на 
смет од правни субјекти за површина на деловен про-
стор од 15 м2 изнесува 24,00 денари од м2, а за дворно 
место 0,80 ден./м2. Според оспорената алинеја 2 на став 
1 од оваа точка од Одлуката, надоместокот од правните 
субјекти за површина на деловен простор над и под 15 
м2 изнесува 1,90 денари од метар квадратен. 
Со точка II став 2 алинеја 1 и 2 од Одлуката се уре-

дува дека надоместокот за изнесување на смет од гра-
ѓани за станбен простор изнесува 3,50 ден./м2, а за 
дворно место 0,30 ден./м2. Според оспорените алинеи 3 
и 4 од овој став, минималната квадратура на станбен 
простор за пресметување на ѓубрарина е 40 м2, а макси-
малната квадратура на станбен простор за пресметува-
ње на ѓубрарина е 100 м2. 
Според точка III од Одлуката, оваа одлука стапува 

во сила од денот на донесувањето. 
5. Според член 9 од Уставот граѓаните на Републи-

ка Македонија, се еднакви во слободите и правата неза-
висно од полот, расата, бојата на кожата, националното 
и социјалното потекло, политичкото и верското уверу-
вање, имотната и општествената положба. Граѓаните 
пред Уставот и законите се еднакви. 
Со член 52 став 1 од Уставот се уредува дека зако-

ните и другите прописи се објавуваат пред да влезат во 
сила. 
Според член 27 од Законот за комунални дејности 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 45/97, 
23/99 и 45/02) висината на цената и начинот на плаќа-
ње на комуналните услуги, ја определува управниот 
одбор на јавното претпријатие, по претходна соглас-
ност на основачот, а според член 29 алинеја 6 од овој 
закон, плаќањето на комунални услуги за одржување 
на хигиена во градски и други населби се врши во мер-
на единица - ден./м2 (денари на метар квадратен). 
Тргнувајќи од содржината на наведените уставни и 

законски одредби, а имајќи ја предвид содржината на 
оспорените одредби од Одлуката, според која цените 
на комуналните услуги за одржување на хигиената во 
градските и други населби, односно за изнесување на 
смет од правните и физичките лица на подрачјето на 
општина Куманово се определуваат според групирање 
на корисниците на услугите по просечна минимална и 
максимална површина, а не по цена на метар квадратен 
за реално извршена комунална услуга на изнесување 
на сметот, според мислењето на Судот, со таквиот на-
чин се повредува принципот на еднаквост на граѓаните 
со оглед на тоа што едни плаќаат надоместок за одржу-
вање на хигиена за површини што ги  немаат, а други 
не плаќаат за површини што ги имаат. Исто така, начи-
нот на утврдување на надоместокот за комуналните ус-
луги, содржан во оспорените одредби не е во соглас-
ност со законската одредба да тој се врши според мер-
на единица на метар квадратен. Покрај тоа, Одлуката е 
утврдено да влезе во сила со нејзиното донесување, а 
не со нејзиното објавување, со што се повредува устав-
ниот принцип за објавување на прописите пред нивно-
то влегување во сила. 
Со оглед на наведеното, Судот оцени дека оспоре-

ните одредби од Одлуката со која се определуваат це-
ните на комуналните услуги не е во согласност со член 
9 и член 52 став 1 од Уставот и член 29 алинеја 6 од За-
конот за комуналните дејности. 

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

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

 
 У. бр. 180/2002                           Претседател 

12 февруари 2003 година         на Уставниот суд на Република  
             Скопје                                    Македонија, 
                                                     д-р Тодор Џунов, с.р. 
_______________________________________________ 
Огласен дел 

 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I- СКОПЈЕ 

Основниот суд Скопје I-Скопје огласува дека по 
предметот на спорот IX П. бр. 825/02, по основ утврду-
вање право на сопственост, а по тужбата на тужителот 
Китановска Јелица од Скопје, ул."Козле-1" бр. 17 во 
Скопје, против тужениот Фејзулов Адемов Јонус од 
Скопје, со непозната адреса, на тужениот согласно ре-
шението на Меѓуопштинскиот центар за социјална ра-
бота на град Скопје-Скопје,бр.3020-622 од 11.12.2002 
година, за посебен старател е поставена Македонка 
Јанакиевска, адвокат од Скопје, ул."Пролет 2" бр. 16-2-
27, која  ќе го застапува тужениот се додека тој или не-
говиот полномошник не се појави пред судот, односно 
додека Центарот за социјална работа не го известил 
судот дека назначил старател. 
Од Основниот суд Скопје I-Скопје, IX П. бр. 

825/02.              (4144) 
___________ 

 
Пред Основниот суд Скопје I- Скопје, е поведена 

постапка од предлагачите Трајко Јовев, Јордан Попов-
ски и Катерина Васковска од Скопје, за добивање сог-
ласност за поставување на кос кров на станбена зграда 
во Скопје, ул. �Мито Хаџивасилев Јасмин� бр. 36, вл.2, 
а против противниците Коста Георгиев, Јован Крстев-
ски, Василка Ристева, Владимир Исајлов, Билјана Боја-
џиева, Ѓорѓи Хаџи Васков, Славчо Кчев, Горица Ми-
шевска и Душко Маркудов со непозната адреса на жи-
веење. 
Во врска со поведената постапка од предлагачите 

Трајко Јовев, Јордан Поповски и Катерина Васковска 
за да добијат согласност за изградба  на кос кров на ул. 
�Мито Хаџивасилев Јасмин� бр. 36, вл.2, на противни-
ците Коста Георгиев, Јован Крстевски, Василка Ристе-
ва, Владимир Исајлов, Билјана Бојаџиева, Ѓорѓи Хаџи 
Васков, Славчо Кчев, Горица Мишевска и Душко Мар-
кудов од причини што се со непозната адреса на живе-
ење од страна на судот им е поставен привремен стара-
тел и тоа адвокатот Валеријан Моневски. 
Се повикуваат противниците Коста Георгиев, Јован 

Крстевски, Василка Ристева, Владимир Исајлов, Билја-
на Бојаџиева, Ѓорѓи Хаџи Васков, Славчо Кчев, Горица 
Мишевска и Душко Маркудов да се јават во рок од 30 
дена од објавувањето на огласот, доколку истите на се 
јават пред судот поставениот привремен старател адво-
катот Валеријан Моневски од Скопје, ќе ги застапува 
нивните интереси се до правосилното завршување на 
оваа постапка. 
Од основниот суд Скопје I-Скопје, ВПП. бр. 55/96-I. 
                                                                               (4634) 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред овој суд се води спор за развод на брак по 

тужба на тужителката Ќерими Фата од Скопје, ул. 
"Железничка"бр. 66, с. Миладиновци, против тужениот 
Ќерими Сабри, со непознато место на живеење во СР 
Германија. 
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Се повикува тужениот Ќерими Сабри,со непознато 

место на живеење во СР Германија, да се јави во 
Основниот суд Скопје II-Скопје во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот, да достави своја адреса или 
да определи полномошник, а во спротивно ќе му биде 
определен привремен застапник кој ќе ги штити 
неговите права и интереси во постапката. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, П. бр. 436/03. 
                                                                              (4008) 

____________ 
 

Во просториите на Основниот суд Скопје II-Скопје, 
кат 3, судница 25 во 12,00 часот на ден 28.03.2003 
година, ќе се одржи рочиште за продажба на деловната 
просторија што се наоѓа во Скопје, на ул."Методи Ми-
тевски" А-2 локал 7, во површина од 34,44 м2, заеднич-
ка сопственост на предлагачот Дедова Оливера и 
противникот Трајчевска Катица, по пат на јавно и усно 
наддавање. 
Пазарната цена на деловната просторија на горе на-

ведената адреса како најниска прифатлива цена изне-
сува 15.000,00 ЕВРА, во денарска противвредност како 
почетна цена за јавното  наддавање. 
Сите заинтересирани правни и физички лица се 

должни на денот на закажаната продажба на име гаран-
ција да депонираат во судскиот депозит износ од 10% 
од утврдената почетна цена за лицитација. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, ВПП. бр. 

314/89.              (4078) 
___________ 

 
Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, се води 

спор за развој на брак по тужба на тужителката Неџибе 
Реџеповска од с. Зелениково, Скопско, против тужени-
от Милаим Реџеповски од истото село, сега со непозна-
та адреса.  
Со решение на овој суд П. бр. 262/03 од 07.02.2003 

година, врз основа на член 78 од ЗПП, поставен е адво-
катот Алексиќ Ружица од Скопје, ул. �Гиго Михајлов-
ски� бр. 2/3-24, за посебен старател на тужениот Мила-
им Реџеповски од с. Зелениково.  
Со истото решение одредено е дека посебниот ста-

рател-привремениот застапник ќе го застапува тужени-
от во оваа постапка и ќе ги штити неговите интереси, 
што значи дека во име на тужениот ќе ги врши правата 
и должностите се додека тужениот или неговиот пол-
номошник не се појават пред судот, односно додека 
Центарот за социјални работи не го извести судот дека 
на тужениот му поставил старател. 
Овој оглас да се објави во �Службен весник на РМ� 

и преку огласна табла на судот. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VII. П. бр. 

262/03.              (4387) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 
Во парничниот предмет на овој суд П. бр. 627/02, за 

развод на брак, заведен по тужба на тужителката Ми-
шевска Милева од с. Клокот, Витина СРЈ, против туже-
ниот Мишевски Петар од нас. Чашка, сега со непозната 
адреса на живеење и престојување. За привремен за-
стапник на тужениот се одредува Валерија Николова, 
стручен соработник при овој суд, согласно со член 78 
став 1 и 2 точка 4 од ЗПП. Вредност на спорот 
60.000,00 ден. 
Привремениот застапник ги име сите права и долж-

ности на законски застапник по споменатиот предмет 
се додека тужениот или негов полномошник не се поја-
ви пред судот, односно додека органот за старателство 
не го извести судот дека поставил старател. 
Од Основниот суд во Велес, П. бр. 627/02.      (4459) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред Основниот суд во Гостивар се води граѓанска 

постапка, по основ надомест на материјална и немате-
ријална штета, по тужба на тужителот Шаини Имрли 

од с. Беловиште, Гостиварско, против тужените Таири 
Џемил и Белули Настви, двајцата од с. Беловиште, Го-
стиварско. Вредност 131.950,00 денари. 
На тужениот Таири Џемил од с. Беловиште, Гости-

варско, со непозната адреса на живеалиште и престоју-
валиште во странство, му се поставува привремен за-
стапник, адвокатот Хабил Илјази од Гостивар, кој ќе ги 
застапува интересите на тужениот додека тој или негов 
полномошник или негов застапник не се јави на глав-
ната расправа пред овој суд, односно додека Органот 
за  старателство не му постави старател. 
Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 457/2002. 
              (4458) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Гостивар, се води парнична 

постапка, за исплата на долг, по тужба на тужителот 
Даути Насер од с. Чегране, против тужениот Ибраими 
Џемаил од с. Форино. 
Бидејќи во повеќе наврати судот е известен од мес-

ната канцеларија Форино, дека лицето се наоѓа во 
странство, односно на судот не му е позната неговата 
адреса, полномошникот на тужителот предложи на ту-
жениот да му се постави привремен застапник. 
Поради тоа судот на тужениот Ибраими Џемаил од 

с. Форино, му поставува привремен застапник, Нијази 
Јонузи, адвокат од Гостивар, и бара да се огласи во 
�Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 888/2000. 
              (4725)  

___________ 
 

Пред Основниот суд во Гостивар, се води граѓанска 
постапка основ развод на брак, вредност неопределена 
по тужба на тужителот Љокче Шенол од Гостивар, ул. 
�18 Ноември� бр. 66, против тужената Маркова Кате-
рина од Бугарија, со непозната адреса. 
Бидејќи тужената Маркова Катерина од Бугарија, со 

непозната адреса на живеење и престојувалиште во 
странство  и се поставува привремен застапник адвока-
тот Хабил Иљази од Гостивар, кој ќе ги застапува инте-
ресите на тужената, додека таа или нејзин полномош-
ник или застапник не се јави на главната расправа пред 
овој суд, односно се додека органот на старателство не 
му постави старател. 
Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 84/03.   (4824) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР 
Пред овој суд во тек е постапка за повратување на 

предмети и законска издршка по тужба на тужителите 
Џемила Алиловска и малолетната Дана Алиловска од 
с. Бајрамовци, против тужениот Берат Алиловски од с. 
Баланци, со непозната адреса на живеење во Италија. 
Се повикува тужениот Берат Алиловски да се јави 

во судот во рок од 30 дена од објавувањето на овој ог-
лас и во истиот рок да ја достави својата адреса на жи-
веење или да одреди полномошник кој пред судот ќе ги 
штити неговите интереси. 
Во спротивно, на тужениот ќе му биде одреден вре-

мен застапник кој ќе го застапува пред судот до право-
силното окончување на постапката. 
Од Основниот суд во Дебар, П. бр. 70 и 131/99. 
                                                                               (4825) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕЛЧЕВО 
Основниот суд во Делчево, води спор за надомест 

на штета вредност 59.000,00 денари, по правната рабо-
та на тужителите Марија и Тодор Јосифови од М. Ка-
меница, против тужените Љупчо, Весна и Александар 
Стојковски од М. Каменица. 
За привремен застапник на тужениот Љупчо Стој-

ковски од М. Каменица, на привремена работа во Р. 
Австрија, со непозната адреса се назначува Бранко 
Тричковски, дип. правник, стручен соработник во Ос-
новниот суд во Делчево. 
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Привремениот застапник ќе го застапува тужениот 

во постапката со сите права и должности на законски 
застапник се додека тужениот или негов полномошник 
не се појави пред судот. 
Огласот да се објави во �Службен весник на РМ� и 

преку огласната табла на судот. 
Од Основниот суд во Делчево, П. бр. 29/03.    (4826) 
 

ОСНОВЕН СУД  ВО КУМАНОВО 
Пред овој суд е поведена парнична постапка за раз-

вод на брак, по тужба на тужителот Масар Демири, од 
с. Ваксинце против тужената Минире Демири  од село 
Ваксинце, сега со престојувалиште во Германија. 
На тужената и се поставува привремен застапник, 

адвокатот Авни Куртиши од Куманово, кој ќе ја заста-
пува тужената во постапката се додека не се јави таа 
или нејзин полномошник пред судот, односно додека 
Центарот за социјална работа не го извести судот дека 
назначил старател. 
Од Основниот суд во Куманово, VI.П.бр. 1904/2002.

                            (4456) 
___________ 

 
Пред овој суд се води парнична постапка за развод 

на брак по тужба на тужителот Јени Зулфији од с. Лип-
ково, против тужената Нермине Зулфији со непозната 
адреса, а на привремена работа во Швајцарија. 
На тужената и се поставува привремен застапник 

адвокатот Јордан Серафимовски од Куманово, кој ќе ги 
има сите права на законски застапник во оваа постапка 
и ќе ја застапува тужената се додека не се јави таа или 
нејзин полномошник пред судот, односно додека Цен-
тарот за социјална работа не го извести судот дека наз-
начил старател.  
Од Основниот суд во Куманово, VI.П.бр. 2064/2002. 
                                                                              (4789) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО КИЧЕВО 

Пред Основниот суд во Кичево поведена е постапка 
за докажување на смрт заведена под ВПП. бр. 8/2003,  
по предлог на предлагачот Кемал Мурати од с. Туин-
Кичево. 
Се повикува лицето Мурат Мурати од с. Туин-Ки-

чево, роден на 09.10.1923 година од татко Реџеп и мај-
ка Назиме како и секое друго лице кое што знае за не-
говиот живот, да се јави во Основниот суд во Кичево 
во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас, а по 
истекувањето на овој рок истиот ќе се огласи за умрен. 
Од Основниот суд во Кичево, ВПП. бр. 8/03.  (4790) 

___________ 
 

Основниот суд во Кичево со решение П. бр. 41/98-I 
од 07.02.2003 година, по тужба на тужителката Зудија 
Џеладини од Кичево,  поведе постапка за утврдување 
право на сопственост и предавање во владение на нед-
вижен и движен имот. Против првотужениот Адем Џе-
ладини од Кичево, моментално на времена работа во 
Германија и второтужениот Селим Џеладини од Киче-
во. Вредноста не е определена. За привремен застапник 
се назначува адвокатот Златко Додевски од Кичево.  
Привремениот застапник има права и  должности на 

законски застапник на првотужениот во оваа постапка 
се до неговото појавување или на негов полномошник 
пред судот. 
Од Основниот суд во Кичево, П. бр. 41/98-I.  (4791) 
 

ОСНОВЕН СУД  ВО КОЧАНИ 
Во Основниот суд во Кочани, поднесена е тужба за 

сопственост  од тужителот Блаже Солтир Ангелов од с. 
Грдовци, против тужениот Јане Борисов Мицков од 
Кочани, ул. �1-ви Мај� бр. 14, на привремена работа во 
Франција, со непозната адреса. Вредност на спорот 
10.000,00 денари. 
Се повикува тужениот Јане Мицков од Кочани, сега 

со непозната адреса во Франција, во рок од 15 дена од 

објавувањето на огласот да се јави во Основниот суд во 
Кочани или да си постави свој полномошник кој ќе ги 
застапува неговите интереси. Во спротивно, по истекот 
на рокот ќе му биде поставен привремен застапник. 
Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 7/2003.   (4457) 
 

ОСНОВЕН СУД  ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово се води тужба од ту-

жителите Ќазим Османи и други од с. Нераште, против 
Џемали Алии и други од с.Нераште, за утврдување 
право на сопственост. 
Се повикуваат тужените Џемали Мисим Алии, Ну-

ри Мисим Јахи и Аки Мисим Јахи, сите од с. Нераште, 
да се јават во Оновниот суд Тетово по тужбата на ту-
жителите Ќазим Ибраим Османи и други, за утврдува-
ње на право на сопственост во рок од 30 дена. Доколку 
во овој рок не се јават и не одредат свој полномошник, 
судот ќе им постави привремен старател преку Цента-
рот за социјални работи во Тетово. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 678/02.    (4150) 

____________ 
 
Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка по 

тужбата на тужителката Шасине Асани од с. Г. Пал-
чиште, против тужениот Асани Абдулмеџит, за утврду-
вање на татковство. 
Се повикува тужениот Асани Абдулмеџит во рок од 

30 дена од објавувањето на огласот во "Службен вес-
ник на РМ", да се јави во Основниот суд во Тетово или 
да овласти свој полномошник. Во спротивно, судот 
преку Центарот за социјална работа во Тетово ќе му 
постави привремен старател кој ќе ги штити неговите 
права и интереси до правосилно окончување на спорот. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 799/02.    (4151) 

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

ката Атвије Рамадани од с. Желино, против тужениот 
Драгиша Попанчиќ од Берлин, СР Германија, со непоз-
ната адреса, за развод на брак, вредност неопределена. 
Се повикува тужениот Драгиша Попанчиќ да се ја-

ви во Основниот суд во Тетово или да овласти свој 
полномошник во рок од 15 дена по објавувањето на 
овој оглас. Во спротивно, судот ќе му одреди привре-
мен старател кој ќе го застапува и ќе ги штити негови-
те интереси се до окончувањето на овој спор. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 10/03.      (4152) 

____________ 
 

Пред Основниот суд во Тетово, во тек е постапка за 
развод на брак по тужба на тужителот Исмаилаки Му-
стафа од с. Глоѓи, против тужената Фатуш Мустафи од 
с. Глоѓи, сега со непозната адреса во земјата. 
Се повикува тужената Фатуш Мустафи родена Али-

ти од с. Глоѓи, сега со непозната адреса во земјата да се 
јави во Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот, или да одреди во истиот рок 
полномошник во земјата. 
Во спротивно, судот на истата ќе и постави времен 

старател преку ЈУ МЦСР - Тетово, кој пред судот ќе ги 
заштити интересите и правата на тужената до окончу-
вање на овој спор. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 34/2003. (4792) 

___________ 
 

Пред овој суд се води постапка за исполнување на 
договор по тужба на тужителот Местан Зилбеари од с. 
М. Речица, против тужените Фетаи Хамза и Фетаи Али 
од с. Ново Село. 
Бидејќи тужените Фетаи Хамза и Фетаи Али се со 

непозната адреса, да се објави оглас во �Службен вес-
ник на РМ� за да се јават пред судот во рок од 30 дена 
или да постават свој полномошник. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 59/2003.  (4793) 
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Пред овој суд се води спор по тужба на тужителот 

Р. Македонија, против тужените Шаќири Исмет, Шаќи-
ри Милаим од Тетово, Десанка Костиќ од Белград, со 
непозната адреса, Цајка Танасковиќ и Стана Костиќ 
двете од Младеновац, СРЈ со непозната адреса. 
Се повикуваат тужените Десанка Костиќ од Бел-

град, со непозната адреса, Цајка Танасковиќ и Стана 
Костиќ од Младеновац, СРЈ со непозната адреса да се 
јават пред Основниот суд во Тетово пред кој се води 
спор со тужителот Р. Македонија, за купопродажба на 
недвижен имот под П. бр. 896/98, или да определат 
нивни полномошник кој ќе ги застапува во овој спор во 
рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. 
Во спротивно, судот ќе им определи времен стара-

тел кој ќе ги застапува во текот на целата постапка или 
се до нивното јавување пред овој суд. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 896/98.    (4794) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 
Основниот суд Скопје II-Скопје, со решение I Рег. 

Зг. бр. 103/02 на 13.01.2003 година, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следното: 
Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 

граѓани и фондации здружението под име Центар за 
антикорупција и правда "Мисија" од Скопје, со скрате-
но име "Мисија"Скопје, седиштето на ова здружение е 
во Скопје, на ул. "АФЖ" бр. 40/А, нас. Радишани. 
Основните цели и задачи на центарот за антикоруп-

ција и правда "Мисија"од Скопје се: градење и развој 
на правна и политичка свест и култура за нетоле-
ранција на корупцијата воопшто, развивање и утврду-
вање на проекција за националната антикорупциска 
стратегија со цел за ставање на корупцијата во Репу-
блика Македонија, градење на независни институции 
на правната држава со цел за изградба на непристрас-
но, самостојно и ефикасно правосудство, како и воспо-
ставување на принципот на владеење на правото, до-
следно изведување на начелото на поделба на власта во 
единствениот систем на државна власт во Република 
Македонија со цел за изградба на праведно и ефикасно 
општество, помош и грижа од секаков вид за сите 
обесправени, онеправдени, осиромашени, невработени 
и незаштитени граѓани на Република Македонија и 
пошироко, без оглед на нивната верска, расна, 
национална и политичка припадност, зајакнување и 
развивање на меѓуетничка доверба, толеранција и со-
живот помеѓу етничките ентитети во Република Ма-
кедонија и развивање на програми и водење на посебна 
грижа за стари, изнемоштени, напуштени и хенди-
кепирани лица, како и заостанатите маргинализирани 
групи во опшеството како што се малолетните дели-
квенти, питачите, проститутките, зависниците од дрога 
и алкохол и останатите социо-патолошки појави, 
подигање на еколошката свест и создавање на висока 
еколошка култура за заштита и унапредување на здра-
ва животна средина. 
Со денот на запишувањето во регистарот здружени-

ето на граѓани Центар за антикорупција и правда "Ми-
сија" од Скопје, се стекнува со својство на правно лице 
и отпочнува со работа и дејствување од 13.01. 2003 
година. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, Рег. Зг. бр. 

103/02.                                                                        (4145) 
____________ 

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

7/03 од 10.02.2003 година, во Судскиот регистар на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша основа-
њето на здружението на граѓани Хуманитарно самос-
тојно здружение на Ромите"ЛАЦИКЕРИПЕ ЕРОМЕН-
ГОРО ЈДИВДИПЕ" Прилеп, во превод на македонски 

јазик Хуманитарно самостојно здружение на Ромите 
"ЗА ПОДОБАР ЖИВОТ НА РОМИТЕ"- Прилеп. 
Цели и задачи на здружението се: организирање по-

добри права на ромите; помош на ромите; подобру-
вање на животната средина; еколошки здрава средина; 
формирање на блиска здравствена установа; помагање 
на ромски инвалидизирани лица; помагање на стари 
лица; развој на културата на ромите(театар, играорци и 
слично); помош на социјално загрозеното ромско 
население; помош на учениците за надминување на 
нивните проблеми; формирање народна кујна за соци-
јално загрозените; развој на спортот; едукација на ром-
ски јазик; формирање на ромски медиуми; помош на 
самохрани мајки; едукација за сидата; едукација и 
борба против дрогата, алкохолот и пушењето; увид и 
соработка со центрите за социјални работи; соработка 
со хуманитарни здруженија од Републиката; грижа за 
примена на законските прописи и нивно спазување од 
групите и членовите како целина и вршење и други ра-
боти во согласност со законските прописи и Статутот 
на здружението. 
Седиштето на здружението е во Прилеп, на ул. 

"Тризла" бр. 117, а неговата дејност е на подрачјето на 
Општина Прилеп и пошироко. 
Лице овластено за застапување и претставување на 

здружението е неговиот претседател Зулфиќар Маму-
доски од Прилеп.  
Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 7/03. 
                                                                              (4381) 

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

2/03 од 31.01.2003 година, во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации под рег. бр. 2/03, го запиша 
здружението на граѓани- здружение за спорт, млади и 
толеранција, со скратено име ЗСМТ, со седиште во Те-
тово, на ул. "Љ.Б. ПИШ" бр. 82. 
Работата и активноста на здружението ќе се однесу-

ва на вклучување на младите во културно забавни, еко-
лошки, спортски и образовни активности, со работа со 
сродни организации од странство, спречување на ко-
мерцијално искористување на малолетни деца, помош 
и подршка на ученици и студенти, хуманитарна по-
мош, промовирање на соживот и толеранција кај мла-
дите и др. 
Подрачјето на организацијата и дејствувањето на 

здружението е подрачјето на Општина Тетово и поши-
роко. 
Здружението на граѓаните стекнува својство на 

правно лице и може да почне со работа од 31.01.2003 
година. 
Од Основниот суд во Тетово, Рег. Згф. бр. 2/03. 

        (4382) 
____________ 

 
Основниот суд во Кочани, со решение Зг. бр. 

12/1999 од 05.02.2003 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации ја запиша промената на 
името на здружението Спортско здружение-Фудбалски 
клуб "Осогово" Кочани. 
Новото име на здружението гласи Фудбалски клуб 

"Осогово-1924" Кочани. 
Од Основниот суд во Кочани, Зг. бр. 12/1999.(4453) 

____________ 
 
Основниот суд во Кочани, со решение Зг. бр. 26/02 

од 05.02.2003 година, во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации ја запиша промената на името на 
здружението на граѓани Центар за култура, комуника-
ција и едукација на младите"ПРОЕКТ ПЛУС" Кочани. 
Новото име на здружението гласи  Центар за инте-

ретничка соработка на младите"ПРОЕКТ ПЛУС" Ко-
чани. 
Од Основниот суд во Кочани, Зг. бр. 26/02.    (4454) 
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Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. Згф. бр. 

8/03 од 14.02.2003 година, во Судскиот регистар на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша осно-
вањето на здружението на граѓани Ромска организација 
на жени "Романи Лулуди"-Прилеп, што во превод на 
Македонски јазик значи "Ромски цвет". 
Цели и задачи на Ромската организација на жени 

"Романи Лулуди" се: 
Да ги одбрани правата на жената ромка , обезбеду-

вајќи лична безбедност и социјална еднаквост; да го 
одбрани достоинството на жената ромка против семеј-
ното насилство; да обезбеди образовни можности на 
формално и неформално ниво; да го подобри приста-
пот на жената ромка до специјализирани тренин-
зи(пракси) и можности за вработување; да го подобри 
нивото на лидерски искуства помеѓу жените ромки; да 
обезбеди здравствена грижа и репродукциско здравје 
за жената ромка; да ги совлада разните видови на 
предрасуди и да ги смени старомодните погледи на 
жените ромки; да обезбеди меѓуетничка соработка и 
толеранција; да го зголеми присуството на жените 
ромки во медиумите во Македонија. 
Седиштето на здружението е во Прилеп, на ул. "Ѓо-

ко Салај"бр. 58, а неговата дејност е на подрачјето на 
општина Прилеп и пошироко. 
Лице овластено за застапување и претставување на 

здружението е Бајрамоска Месуде од Прилеп. 
Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 8/03. 
                                                                              (4455) 

____________ 
 
Основниот суд Скопје II-Скопје, со решение I Рег. 

Зг. 4/03 од 14.02.2003 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша следното: 
Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 

граѓани и фондации на фудбалски клуб "Напредок" 
нас. Ш. Оризари-Скопје, со седиште во Спортско ре-
креативен центар "Напредок" нас. Ш. Оризари-Скопје. 
Основни цели и задачи на клубот се: да дејствува со 

своето членство на подигање и развивање на спортско 
воспитување по пат на разни спортски активности, да 
се развива спортскиот дух  на членството, да обезбеду-
ва развивање и омасовување на фудбалскиот спорт на 
територија на населеното место, нас. Ш.Оризари и по-
широко. 
Со денот на запишувањето во регистарот на здру-

женија на граѓани и фондации Фудбалски клуб "Напре-
док" нас. Ш. Оризари-Скопје, се стекнува со својство 
на правно лице. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I Рег. Зг. 4/03. 
                                                                             (4191) 

____________ 
 
Основниот суд во Кавадарци, со решение Рег. Згф. 

бр. 23/99 од 11.01.1999 година, во делот од став I се ме-
нува и наместо називот Сојуз на друштвата, клубовите, 
секциите и другите организации за техничка култура 
"Народна Техника" на општина Кавадарци, се запи-
шува нов назив кој гласи: Сојуз на здруженија за тех-
ничка култура"НАРОДНА ТЕХНИКА"на општина 
Кавадарци. 
Од Основниот суд во Кавадарци, Рег. Згф. бр. 

23/99.                                                                          (4796) 
____________ 

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

10/03 од 17.02.2003 година, во Судскиот регистар на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша основа-
њето на здружението на граѓани фудбалски клуб "Пар-
тизан" од с. Обршани. 
Основни цели и задачи на здружението се: конкре-

тен придонес во развојот на спортот и физичката кул-
тура во општината Кривогаштани, преку активности на 
децата, младината,активните спортисти-фудбалери и 

масовната рекреација на поширокото граѓанство со 
фудбал во рамките на клубот; придонес за развој, усо-
вршување и унапредување на фудбалот во општината 
Кривогашатани, во сите категории и селекции, но пред 
се на пионери, младинци и сениори; обезбедување на 
доследна примена на правилата и прописите на фуд-
балската игра од страна на сите чинители на клубот; 
обезбедување на остварувањето на правата, обврските 
и одговорностите на сите конститутивни субјекти-
членови на клубот; придонес во остварувањето и 
утврдувањето на статусот на самиот клуб на исклу-
чително аматерска основа и развивање на аматеризмот 
и ентусијазмот во бавењето со фудбал; придонес во 
утврдувањето на статусот на фудбалерите, тренерите и 
спортските работници-члениви на органи на клубот на 
аматерска основа; следење на состојбите и развојните 
концепции на фудбалскиот спорт и нивна практична 
примена спрема сопствените можности и потенцијали; 
контактно-консултативна соработка со органите и 
телата на Општинскиот фудбалски сојуз - Прилеп и 
Фудбалскиот сојуз на Македонија, во поширок 
контекст и другите фудбалски чинители, особено на 
планот на развојните можности и модуси за развој на 
фудбалот во подрачјето на дејствување и функциони-
рање; изнаоѓање на решенија за создавање на основни 
и минимални материјални услови за егзистирање и 
функционирање на клубот од сопствени извори и из-
вори во рамките на фудбалската организација и заед-
ницата; обезбедување на јавност, одговорност во рабо-
тата, како и целосно информирање за активностите и 
функционирањето на сите органи на клубот, натпрева-
рувањето на фудбалската екипа и управата; и други 
глобални цели и активности. 
Седиштето на клубот е во село Обршани, а неговата 

дејност е на подрачјето на општина Кривогаштани и 
Општинскиот фудбалски сојуз-Прилеп. 
Лице овластено за застапување и претставување на 

здружението е неговиот претседател Славе Ѓорески од 
Прилеп, на ул. "Трајко Тарцан" бр. 5/15. 
Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 10/03. 
                                                                              (4797) 

____________ 
 
Основниот суд Скопје II- Скопје, со решение III 

Рег. Зг. бр. 90/02 од 17.12.2002 година, во регистарот 
на здружение на граѓани и фондации го запиша 
следното: 
Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 

граѓани и фондации на Здружението за прогрес на за-
едницата"ПРОГРЕС"општина Чучер Сандево, со се-
диште на ул. "Четири Воденички" бб, с. Мирковци оп-
штина Чучер Сандево. 
Цели и задачи на здружението се: едукација на на-

селението; ширење на граѓански активности; подобар 
живот и животна средина; поддршка на сестраниот раз-
вој на општината; јакнење на заедништвото; овозмо-
жување на комуникација на граѓаните; издигање на 
степен на културното живеење; развивање на хумани 
односи на граѓаните; негување на културните дејности; 
поддржување на спортот и рекреацијата и други актив-
ности во интерес на заедницата. 
Со денот на запишувањето во регистарот на здру-

женија на граѓани и фондации Здружението за прогрес 
на заедницата "ПРОГРЕС" општина Чучер Сандево се 
стекнува со својство на правно лице. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, III Рег. Зг. бр. 

90/02.                                                                          (4735) 
____________ 

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

4/03 од 14.02.2003 година, го запиша следното: 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 4/03 се запишува здружение Спортско 
риболовно друштво "КАЛЧО СПОРТ" од Тетово, со 
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скратен назив Здружение"КАЛЧО СПОРТ", со седиш-
те во Тетово, на ул."133" бр. 1. 
Работата и активноста на здружението ќе се однесу-

ва на омасовување на спортот и риболовот како и по-
дигање на свеста кај луѓето за потреба од спортување 
од било каков вид посебно за спортскиот риболов, вос-
питување на младите во духот на здравиот живот, орга-
низирање на разни активности во врска со спортот и 
спортскиот риболов. 
Подрачјето на организацијата и дејствувањето на 

здружението е на цела територија на РМ. 
Здружението стекнува својство на правно лице и 

може да почне со работа од 14.02.2003 година. 
Од Основниот суд во Тетово, Рег. Згф. бр. 4/03. 
                                                                              (4736) 

_______________________________________________  
СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

 
Основниот суд Скопје I-Скопје објавува дека со ре-

шение I Ст. бр. 243/02 од 09.12.2002 година, е отворена 
стечајна постапка над должникот Друштво за приреду-
вање на забавни игри и игри на среќа "ЕУРО СЛОТ" 
Славе и други ДОО Скопје, со седиште на ул. "12-та 
Ударна бригада"бр. 2-а и жиро сметка 40100-601-
415636 и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за приредување на забавни игри и игри на 
среќа "ЕУРО СЛОТ"Славе и други ДОО Скопје, ул. 
"12-та Ударна бригада"бр. 2-а и жиро сметка 40100-
601-415636 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.                (4143) 

____________ 
 
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 

160/02 од 22.10.2002 година, отвори стечајна постапка 
према должникот Градежно трговска и услужна задру-
га"МАКСТАРТ"увоз-извоз Прилеп ПО, со седиште на 
кеј "9-ти Септември" бр. 28, Прилеп, запишан во 
регистарска влошка 2-470 на Основен суд Битола, со 
предметно работење високоградба, со жиро сметка 
41100-601-38409 во Агенција за работа со блокирани 
сметки на учесниците во платниот промет, Скопје. 
Стечајната постапка не се спроведува, но се заклу-

чува, бидејќи кај должникот  нема имот ни за покрива-
ње на трошоците на стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Прилеп.                           (4171) 

____________ 
 
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 

184/02 од 05.02.2003 година, отвори стечајна постапка 
према должникот Акционерско друштво за производс-
тво на бетонски, термоизолациони и филтрациони про-
изводи "ПРИЛЕПСКИ НЕМЕТАЛИ" увоз-извоз При-
леп, со седиште на ул."Александар Македонски" бр. 1а, 
Прилеп запишан во регистарска влошка 01012873?-4-
03-000 на Основен суд Битола, со жиро сметка 41100-
601-54768 во Агенција за работа со блокирани сметки 
на учесниците во платниот промет, со основна дејност 
производство на производи од бетон за градежни цели. 
Стечајната постапка према должникот се отвора на 

ден 5.02.2003 во 12,00 часот. 
За стечаен судија се определува судијата Татјана 

Сусулеска, член на советот. 
За стечаен управник се определува Ордан Бунтески 

од Прилеп, дипл. економист, ул."Свети Наум Охрид-
ски" бр. 22, со телефон 048 417-365 и 070 526-098. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена сме-

тано 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, при-
ходна 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 разлачното 
право, начинот и основата на засновање на тоа право, 
како и обезбеденото побарување. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да не ги исполнуваат директно на должникот ту-
ку 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 ис-

питување и утврдување на пријавените побарувања 
(испитно рочиште) и рочиште за Собрание на довери-
тели (испитно рочиште) за ден 19.03.2003 година во 
12,00 часот во судница бр. 9 при Основниот суд во 
Прилеп. 
Ова решение да се објави на огласната табла во 

Основниот суд во Прилеп и во"Службен весник на 
РМ". 
Од Основниот суд во Прилеп.                           (4172) 

____________ 
 
Основниот суд во Куманово објавува дека со 

решение Ст.бр.19/03, е отворена стечајна постапка над 
Претпријатие за трговија, транспорт и услуги "Т.М.Б. 
ЦО Куманово, ул."Др. Младен Стојановиќ" бр. 21, со 
жиро сметка 40900-601-6137 при Агенција за блокира-
ни сметки на РМ и број на рег.влошка 1-6024-0-0-0 
Срег.бр.4344/90 од 04.10.1990 година, на Основниот 
суд Скопје I-Скопје. 
Со истото решение согласно член 64 од ЗС е заклу-

чена отворената стечајна постапка над горенаведениот 
стечаен должник. 
По правосилноста на решението стечајниот дол-

жник да се брише од регистарот на претпријатијата на 
Основниот суд Скопје I-Скопје, а Агенцијата за блоки-
рани сметки да изврши гаснење на жиро сметката на 
должникот. 
Од Основниот суд во Куманово.                       (4327) 

____________ 
 
Основниот суд Скопје I-Скопје објавува дека со 

решение II Ст.бр.460/02 од 22.01.2003 година, е отворе-
на стечајна постапка над должникот Друштво за про-
мет и услуги ЈУГОМАГНАТ ЕР Рафет увоз-извоз 
ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул."Џон Кенеди" бр. 5-
Б-12/1 и жиро сметка број 40100-601-292689 при 
Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците 
во платниот промет на Република Македонија 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.                (4329) 

____________ 
 
Основниот суд во Куманово објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 20/03 од 07.02.2003 година, отворената сте-
чајна постапка над стечајниот должник Трговско друш-
тво за производство, трговија и услуги"Лели"Скендер 
ДООЕЛ експорт-импорт Куманово,ул. "Димитрије 
Туцовиќ" бр. 20, со истото решение е заклучена 
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отворената стечајна постапка над Трговско друштво за 
производство, трговија и услуги "Лели" Скендер 
ДООЕЛ експорт-импорт Куманово,ул."Димитрие 
Туцовиќ" бр. 20. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од Трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Куманово.                       (4328) 

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

шение на овој суд I Ст. бр. 607/02 од 21.01.2003 година, 
се отвора стечајна постапка над должникот Претприја-
тие за транспорт и услуги"ТОМИ-ТРАНСПОРТ" екс-
порт-импорт Ц.О.-Скопје, со седиште на ул. "Шидска" 
бр.78-б со жиро сметка број 40120-601-276335 при 
Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците 
во платниот промет на Република Македонија-Скопје, 
со регистарска влошка број 1-50012-0-0-0 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.               (4275) 

____________ 
 
Основниот суд Скопје II-Скопје објавува дека со 

решение IV Ст. бр. 34/03 од 17.02.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за трго-
вија на големо и мало БАЈФЕТ КОМЕРЦ Бајруш и дру-
ги ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. 
"Алија Авдовиќ" бр. 27, со жиро сметка 360016010011-
160 и регистарска влошка 020012122?-3-01-000 при ре-
гистарот на Основниот суд Скопје I-Скопје и истата не 
се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за трговија на големо и мало БАЈФЕТ КО-
МЕРЦ Бајруш и други ДОО експорт-импорт Скопје се 
заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од  регистарот кој го води Основниот суд Скоп-
је I-Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (4249) 

____________ 
 
Основниот суд Скопје II-Скопје објавува дека со 

решение IV Ст.бр. 84/02 од 17.02.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Трговско друштво 
за промет и услуги ТАЦЕ-85 ДООЕЛ експорт-импорт 
с. Јурумлери,Скопје, со седиште на ул."503"бр. 48-а, со 
жиро сметка 300000000339924 и регистарска влошка 
02014877?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I-Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Трговско друштво за промет и услуги ТАЦЕ-85 ДОО-
ЕЛ експорт-импорт с.Јурумлери, Скопје се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I-Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (4244) 

____________ 
 
Основниот суд Скопје II-Скопје објавува дека со 

решение IV Ст. бр. 44/03 од 17.02.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство, трговија, инженеринг и услуги на големо и 
мало ГРНЕ ПРОМЕТ Атанас ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје, со седиште на бул."Јане Сандански" бр. 29/4, 
со жиро сметка 300000000177837 и регистарска влошка 
020010425?-8-03-000 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I-Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за производство, трговија, инженеринг и ус-
луги на големо и мало ГРНЕ ПРОМЕТ Атанас ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I-Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (4165) 

____________ 
 

Основниот суд Скопје II-Скопје објавува дека со 
решение IV Ст. бр. 98/02 од 13.05.2002 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот ДЕМИ ДОО Скоп-
је, со седиште на ул. "Бутелска" бр. 29, со жиро сметка 
бр. 40100-601-276517, како и број на регистарска 
влошка 1-48122-0-0-0, при регистарот на Основниот 
суд Скопје I-Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот ДЕ-

МИ ДОО Скопје се заклучува. 
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I-Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (4395) 

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

шение II Ст. бр. 32/03 од 12.02.2003 година, е отворена 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за про-
мет на големо и мало ЛИНЕКС експорт-импорт ДОО 
Скопје, со седиште на ул. "Московска" бр. 9 и жиро 
сметка број 40120-601-156004 при Агенција за работа 
со блокирани сметки на учесниците во платниот 
промет на Република Македонија, со регистарска вло-
шка бр. 1-24650-0-0-0 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.                (4398) 

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

шение на овој суд I Ст. бр. 611/02 од 12.02.2003 година, 
се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, трговија, угостителство и услуги ЕГИ-
ПЕТ 1 Ариф Бајрамовски ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје, со седиште во ГТЦ приземје(секција) ламела 7, 
со жиро сметка број 40100-601-399192 кај Агенција за 
работа со блокирани сметки на учесниците во платниот 
промет на Република Македонија-Скопје, со регис-
тарска влошка број 8-02001018-000-09 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.                (4399) 

____________ 
 
Од Основниот суд Скопје II-Скопје објавува дека 

со решение IV Ст.бр.40/03 од 17.02.2003 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
градежништво, сообраќај и трговија ДИХ Ц.О. екс-
порт-импорт Скопје, со седиште на ул."Бутелски ве-
нец" бр. 90, со жиро сметка 40100-601-311547 и регис-
тарска влошка 1-52869-0-0-0 при регистарот на Основ-
ниот суд Скопје I-Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Прет-

пријатие за градежништво, сообраќај и трговија ДИХ 
Ц.О. експорт-импорт Скопје се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I-Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (4410) 

____________ 
 
Основниот суд Скопје II-Скопје објавува дека со 

решение IV Ст. бр. 42/03 од 17.02.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот трговско друштво 
за производство, трговија и услуги ТАРАНТЕЛА Пецо 
ДООЕЛ Скопје експорт-импорт Скопје, со седиште на 
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ул. "Јордан Филиповски" бр. 6, со жиро сметка 40100-
601-202206 и регистарска влошка 02015237?-8-03-000 
при регистарот на Основниот суд Скопје I-Скопје и 
истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

трговско друштво за производство, трговија и услуги 
ТАРАНТЕЛА Пецо ДООЕЛ експорт-импорт Скопје се 
заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (4412)               

Се закажува рочиште на собир на доверители за 
испитување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на собрание на доверители на кое врз основа 
на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе 
одлучуваат за натамошниот тек на постапката 
(извештајно рочиште) на 19.03.2003 година, во 8,30 
часот во соба 72 во зградата на Апелациониот суд во 
Скопје. 

____________ 
 
Основниот суд во Кочани, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 2/03 од 14.02.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над должникот Рудници за олово и цинк 
"САСА" АД Македонска Каменица со жиро сметка 
број 40420-601-3434, при Агенцијата за работа  со бло-
кирани сметки на учесниците во платниот  промет 
Скопје.   
За стечаен судија се одредува Крумислав Алексов,  

судија во овој суд и член на стечајниот совет. 
За стечаен управник се определува лицето Виктор 

Тодоров, дипломиран економист од Кочани со стан на 
ул. "Гоце Делчев" бр. 1/3-17. 
Се повикуваат доверителите во рок од 20 дена сме-

тано од денот на објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" да ги пријават своите побарувања на 
стечајниот управник.  
Се повикуваат доверителите своите разлачни права 

на подвижни 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 20 дена 
сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" да ги пријават своите побарувања кај 
стечајниот управник, а во пријавата да означат на кои 
предмети постои разлачно право, начинот и основата 
на засновањето на тоа право, како и обезбеденото 
побарување. 
Се повикуваат должниковите должници своите 

обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 
Се закажува собир на доверители (испитно рочиш-

те) за испитување  и утврдување на пријавените поба-
рувања на ден 24.03.2003 година, со почеток во 11 ча-
сот, во сала бр. 1 на овој суд. 
Се закажува собрание на доврителите на кое врз 

основа на извештајот на стечајниот управник доверите-
лите ќе одлучуваат за натамошниот тек на постапката 
(извештајно рочиште) на 31.03.2003 година, во 11,00 
часот во  судница бр. 1 на овој суд. 
Од Основниот суд во Кочани.                           (4460) 

____________ 
 

Основниот суд Скопје I-Скопје објавува дека со 
решение II Ст. бр. 34/03 донесено на ден 12.02.2003 
година, е отворена стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за внатрешен и надворешен промет 
ОМИКО ц.о. Скопје со седиште на ул. "Женевска" бр. 
17-б, со жиро сметка бр. 40120-601-30479 при Агенција 
за работа со блокирани сметки на учесниците во 
платниот промет на Република Македонија, запишан 
во судскиот регистар во регистарска влошка бр. 1-
3807-0-0-0.   
За стечаен судија е определена Драгица Сапунџиева 

судија на овој суд.   
За стечаен управник се определува Душко 

Тодевски од Скопје, ул. "Владимир Комаров" бр. 40/8. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 

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

права на подвижни предмети и правата на должникот, 

како и доверителите кои имаат разлачни права на 
недвижностите на должникот што не се запишани во 
јавните книги (катастарот) во рок од 15 дена да ги 
пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат должниковите должници своите 

обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (4411) 
____________ 

 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 10/03 од 13.02.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ТРГОВЕЦ-
ПОЕДИНЕЦ Драган Никола Митев ТП од Струмица, 
со жиро сметка бр. 200000025755141 што се води при 
Стопанска банка АД Скопје, Филијала Струмица, но е 
одлучено истата да не се споредува поради немање 
имот на должникот заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на 
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 претприја-
тија.   
Од Основниот суд во Струмица.                       (4461) 

____________ 
 

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица, под Ст. бр. 12/03 од 13.02.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ Икс-
комерц 95 ДООЕЛ увоз-извоз од Струмица, со жиро 
сметка бр.300030000013178 што се води при 
Комерцијална банка Скопје, но е одлучено истата да не 
се споредува поради немање имот на должникот заради 
што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на 
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 претприја-
тија.   
Од Основниот суд во Струмица.                       (4462) 

____________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 8/03 од 13.02.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ПУТП на 
големо и мало увоз-извоз "ЛЕЈДИ 95" ПО од Стру-
мица, со жиро сметка бр. 41300-601-49472 што се води 
при Агенцијата за работа со блокирани сметки Стру-
мица, но е одлучено истата да не се споредува поради 
немање имот на должникот заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на 
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 претприја-
тија.   
Од Основниот суд во Струмица.                       (4463) 

____________ 
 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 10/03 
од 29.01.2003 година, отвори стечајна постапка према 
должникот Друштво за производство промет и услуги 
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УЛОГИТОС Вело увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, населба 
Точила 3 Ф2-4/24, Прилеп, запишан во регистарска 
влошка 01010995?-8-03-000 на Основниот суд во Би-
тола, со основна дејност превоз на стоки во друмскиот 
сообраќај со жиро сметка 300020000154847 во Комер-
цијална банка АД Прилеп.  
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува поради тоа што стечајната постапка се отвора по-
ради престојна неизбежна неликвидност. 
Од Основниот суд во Прилеп.                           (4464) 

____________ 
 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 14/03 
од 03.02.2003 година, отвори стечајна постапка према 
должникот Претпријатие за производство, промет, 
услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз ПАУЛИ 
Прилеп ПО Прилеп, со седиште на ул. "Борка Талески" 
бр. 81, Прилеп, запишан во регистарска влошка 1-
15097 на Окружен стопански суд во Битола, со основна 
дејност трговија на мало во продавници со 
прехрамбени артикли, со жиро сметка 41100-601-
265233 во Агенција за работа со блокирани жиро 
сметки. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, поради тоа што должникот немал имот ни за 
покривање на трошоците на стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Прилеп.                           (4465) 

____________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 21/03 
од 13.02.2003 година над Трговец поединец за трговија 
на мало Николче Пецо Груевски ТП с, Радобор-
Могила, со дејност трговија на мало и ж-ска 40300-601-
85936 при Агенција за работа со блокирани сметки 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                            (4466) 

____________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 10/03 
од 06.02.2003 година над ТП за трговија со мешовити 
стоки "Стебло Комерц" од Битола со Трег. бр. 105/98, 
со дејност трговија на мало и ж-ска 40300-601-90761 
при Агенција за работа со блокирани сметки Битола,  
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                           (4467) 

____________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 24/03 

од 13.02.2003 година над Трговско друштво за произ-
водство и трговија Секуловска Верка ПЕЛИСТЕРКА 
увоз-извоз Битола ДООЕЛ со дејност трговија и ж-ска 
500-0000000410-58 при Стопанска банка АД Битола, 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                            (4468) 

____________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр.245/02 

од 03.02.2003 година, отвори стечајна постапка према 
должникот Трговско друштво за производство услуги 
транспорт и трговија ДИЗНИ ШОП увоз-извоз Прилеп, 
со седиште во Прилеп, ул. "Пере Тошев" дуќан 6, 
Точила 4, запишан во регистарска влошка 01014385?-8-
03-000 на Основниот суд во Битола, со основна дејност 
производство на игри и играчки, со жиро сметка 
300020000242147 во Комерцијална банка АД Прилеп.  
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува поради тоа што должникот должи само на 
единствениот оснивач. 
Од Основниот суд во Прилеп.                           (4469) 

____________ 
 
Основниот суд во Кичево со решение Ст. бр. 5/03 

од 06.02.2003 година, отвори стечајна постапка над 
должникот Трговец поединец за трговија на мало 

Велепром ТП од Кичево, ул. "11-ти Септември" бб, со 
регистарска влошка 01006987-6-01-000 и решение 
Трег. бр. 840/99 од 20.04.1999 година и истата не се 
спроведува поради немање на средства за стечајна маса 
и се заклучува, стечајна постапка над должникот 
согласно член 64, став 1 од Законот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.                            (4470) 

____________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 19/03 

од 7.02.2003 година, над Друштвото за производство, 
услуги и трговија на големо и мало КОЛЕГА-УСА Ри-
стевски Зоран увоз-извоз Битола ДООЕЛ со дејност 
трговска, услужна и производствена и жиро сметка 
500-0000002981-08 при Стопанска банка АД Битола, 
отвори стечјна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                            (4729) 

____________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 318/02 

од 6.02.2003 година, над Приватното претпријатие за 
трговија, услуги и производство МАРБИ ВЛАТКО 
увоз-извоз Битола П.О. со дејност трговија и жиро 
сметка 40300-601-63407 при Агенција за блокирани 
сметки, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја 
заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                            (4730) 

____________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 23/03 

од 13.02.2003 година, над Друштвото за производство, 
трговија и услуги ЧИКИТА увоз-извоз Методија Петро-
вски Битола ДООЕЛ со дејност барови и жиро сметка 
40300-601-27718 при Агенција за блокирани сметки, 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                            (4731) 

____________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 15/03 

од 13.02.2003 година, над Трговец поединец за продаж-
ба на мебел Мицевска Гордана Киро МЕБЕЛ-ПРОМЕТ 
ТП Битола, со дејност трговија на мало со мебел и 
жиро сметка 500-0000001426-17 при Стопанска банка 
АД Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и 
ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                            (4732) 

____________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 11/03 

од 13.02.2003 година, над Производното, трговско и ус-
лужно друштво Димче ШАМБЕ увоз-извоз с. Д. Срп-
ци-Могила, со дејност трговија на мало и жиро сметка 
5000000002332-15 при Стопанска банка АД Битола, 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                            (4733) 

____________ 
 
Основниот суд во Тетово, со решение Ст. бр. 85/02 

од 27.12.2002 година, над Друштвото за производство, 
транспорт, трговија и услуги КОНСАЛТИНГ ПЛУС 
Фејзула ДООЕЛ с. Г.Седларце, со жиро сметка 210-
0543031301-25 и регистарска влошка 0202925-8-01-000, 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Тетово.                            (4734) 

____________ 
 
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 1/03 

од 14.02.2003 година, отвори стечајна постапка према 
должникот Друштво за производство, услуги и тргови-
ја на Наумоска Маре"КАТЕРИНА"увоз-извоз ДООЕЛ 
Прилеп, со седиште на ул."Мире Цилкоски" бр. 26 во 
Прилеп, запишан во регистарска влошка бр. 0100-
5421?-8-03-000, со решение Трег.бр. 4233/98 на Основ-
ен суд Битола, со основна дејност трговија на мало во 
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продавници претежно со храна, пијалаци и тутун, со 
жиро сметка бр. 300020000188506 во Комерцијална 
банка АД Скопје-Филијала Прилеп. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува но се заклучува поради идна неизбежна неликвид-
ност на должникот кој што нема неисплатени обврски 
спрема доверителите. 
Од Основниот суд во Прилеп.                           (4739) 

____________ 
 
Основниот суд во Штип објавува дека со решение 

Ст.бр.16/02 од 14.02.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Рудници за олово, цинк и пре-
работка "Злетово" АД Пробиштип, со број на жиро 
сметка 41401-601-3962 во Агенцијата за работа со бло-
кирани жиро сметки на учесниците во платниот про-
мет-Скопје. 
За стечаен судија е определена Лидија Тодоровска. 
За стечаен управник е определен Зоран Денковски 

дипломиран економист од Куманово,ул."Абдула Пре-
шова" бр. 21. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 

истекот на осмиот ден од денот на објавувањето на 
огласот за отворање на стечајна постапка во"Службен 
весник на РМ" и на огласната табла во судот да ги при-
јават своите побарувања кај стечајниот управник во 
согласност со одредбите од Законот за стечај. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 

истекот на осмиот ден од денот на објавувањето на 
огласот за отворање на стечајна постапка во"Службен 
весник на РМ", да ги пријават своите разлачни права,на 
подвижни предмети и права на должникот,на 
недвижностите на должникот. 
Во пријавата мора да се означат предметите на кои 

постои разлачно право, начинот и основот на заснова-
њето на тоа право како и обезбеденото побарување. 
Испитното рочиште ќе се одржи на 02.04.2003 го-

дина во 10,00 часот во соба бр. 12 во Основниот суд во 
Штип. 
Се повикуваат должниците да ги намират своите 

долгови спрема стечајниот должник без одлагање. 
Од Основниот суд во Штип.                              (4740) 

____________ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение 

на овој суд Ст. бр. 15/03 од 14.02.2003 година, отворена 
е стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство и услуги, угостителство и туризам, трго-
вија експорт-импорт, сообраќај и градежништво "ЈУ-
НИОР" ЦО од Гостивар, но истата не се спроведува по-
ради немање на имот, па отворената стечајна постапка 
над должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                        (4741) 

____________ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 16/03 од 18.02.2003 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот 
претпријатие за производство, промет на големо и 
мало, угостителство и услуги "ФЕНИКС-БД" експорт-
импорт ДОО од Гостивар и истата не се спроведува 
поради немање на имот, па отворената стечајна 
постапка над должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                        (4743) 

____________ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст.бр.122/02 од 14.02.2003 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Услужно 
трговско претпријатие "СТЕНЧЕ" увоз-извоз ЦО од 
Гостивар, но истата не се спроведува поради немање на 
имот, па отворената стечајна постапка над должникот 
се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                        (4744) 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение 
на овој суд Ст. бр. 18/03 од 14.02.2003 година, отворена 
е стечајна постапка над должникот Друштво за про-
изводство, трговија, градежништво, транспорт, туризам 
и услуги АЛИ КОМПАНИ Муксем и Али ДОО експорт-
импорт од с. Врапчиште-општина Врапчиште, но истата 
не се спроведува поради немање на имот, па отворената 
стечајна постапка над должникот се заклучува.  
Од Основниот суд во Гостивар.                       (4746)                            

____________ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 17/03 од 14.02.2003 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Претпри-
јатие за трговија на големо и мало увоз-извоз "СИНС" 
ДОО од Гостивар, но истата не се спроведува поради 
немање на имот, па отворената стечајна постапка над 
должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостиивар.                      (4747) 

____________ 
 
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 6/03 

од 14.02.2003 година, отвори стечајна постапка према 
должникот Трговец поединец колонијал БИСЕР Каро-
лина Кирило Илиоски ТП Прилеп, со седиште на 
ул."Адо Лапецот"бр. 26, Прилеп, запишан во регистар-
ска влошка 001699 на Основен суд Битола, со основна 
дејност трговија на мало со жиро сметка 
300020000191513 во Комерцијална банка АД Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува поради тоа што должникот должи само према 
единствениот основач 
Од Основниот суд во Прилеп.                           (4748) 

____________ 
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 4/03 

од 20.02.2003 година, отвори стечајна постапка према 
должникот Друштво за производство, трговија и услу-
ги Станкоска Маријана и други"РОМА"увоз-извоз 
ДООЕЛ Прилеп, со седиште на ул."Мице Козар"бр.41 
Прилеп запишан во регистарска влошка 01009554?-
303-000 на Основен суд Битола, со основна дејност 
производство на облека со жиро сметка 300020000-
183850 во Комерцијална банка АД Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува, но се заклу-

чува поради тоа што должникот должи само према 
единствениот основач. 
Од Основниот суд во Прилеп.                           (4749) 

____________ 
 
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 20/03 

од 14.02.2003 година, отвори стечајна постапка према 
должникот Друштво за производство, промет и услуги 
ИГО КУЗЕ увоз-извоз Прилеп, со седиште на ул."Ва-
љевска" бр. 4/1/3 запишан во регистарска влошка 
01013436?-8-03-000 на Основен суд Битола, со основна 
дејност производство на обувки со жиро сметка 
300020000002169 во Комерцијална банка АД Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува, но се заклу-

чува поради тоа што должникот должи само према 
единствениот основач. 
Од Основниот суд во Прилеп.                           (4750)                            

____________ 
 
Основниот суд во Кавадарци, со решение Ст. бр. 

107/02 од 28.01.2003 година, отвори стечајна постапка 
над стечајниот должник ПТТП "АСОРО КОМЕРЦ" од 
Кавадарци, ул. "Илинденска" бр. 117-2/2 и истата не се 
спроведува поради немање имот на должникот. 
Од Основниот суд во Кавадарци.                      (4751) 

____________ 
 
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 11/03 

од 14.02.2003 година, отвори стечајна постапка спрема 
должникот Друштво за превоз, трговија и услуги на 
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Драган и Зоран "Зоки-Биб" увоз-извоз ДОО Прилеп, со 
седиште на ул. "Мечкин Камен" бр. 7, Прилеп, запишан 
во регистарска влошка бр. 01009289?-3-06-000, со реше-
ние Трег. бр. 3123/99 на Основен суд Битола, со основна 
дејност превоз на стоки во друмскиот сообраќај, со жиро 
сметка бр. 41100-601-46694 во Агенција за работа со 
блокирани сметки-Скопје. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува но се заклучува поради идна неизбежна неликвид-
ност на должникот, непостоење на имот на должникот 
кој што има неизмирено обврски единствено кон еден 
вработен. 
Од Основниот суд во Прилеп.                           (4752) 

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

84/2000 од 20.02.2003 година, над Трговското друштво 
за производство и преработка Петкоски Димче "Текс-
промет" увоз-извоз, Трег. бр. 001183 со дејност произ-
водство и жиро сметка 40300-601-20652 при Агенција 
за блокирани сметки Битола, отвори стечајна постапка, 
не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                            (4834) 

____________ 
 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 61/02 од 31.01.2003 година, от-
ворена е стечајна постапка над должникот Претприја-
тие за производство, услуги и трговија на големо и 
мало "ТЕСМИ-КОМЕРЦ" експорт-импорт ЦО од с. 
Форино-Гостиварско и истата не се спроведува поради 
немање на имот, па отворената стечајна постапка над 
должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                        (4835) 

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

шение на овој суд I Ст. бр. 47/03 од 19.02.2003 година, 
се отвора стечајна постапка над должникот Трговско 
друштво за трговија и угостителство"3 МАНДАРИНИ" 
Елизабета ДООЕЛ увоз-извоз-Скопје, со седиште на 
ул."Дебарца" бр. 3, со жиро сметка број 40100-601-
386171 при Агенција за работа со блокирани сметки на 
учесниците во платниот промет на Република Ма-
кедонија-Скопје, со регистарска влошка број 1-68342-
0-0-0 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.                (4742) 

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

шение II Ст. бр. 48/03 од 19.02.2003 година, е отворена 
стечајна постапка над должникот Друштво за услуги, 
трговија и производство "ВИКТОРИЈА СИКРЕТ" Ван-
чо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште во ГТЦ ло-
кал бр. 399 и жиро сметка број 300000000413644 при 
Комерцијална банка АД Скопје, со регистарска влошка 
бр. 02032639?-8-01-000 и истата не се спроведува па се 
заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (4745) 

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

шение на овој суд I Ст. бр. 559/02 од 19.02.2003 година, 
се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
трговија и производство "ИНТЕРКООП" Марјанчо 
ДООЕЛ-Скопје, со седиште на ул."Никола Парапунов" 
бб, со сметка број 40120-601-50300 кај Агенција за ра-
бота со блокирани сметки на учесниците во платниот 
промет на Република Македонија-Скопје, со регистар-
ска влошка број 02023785?-8-01-000 и истата не се сп-
роведува па се заклучува. 

Должникот да се брише од регистарот кој го води 
овој суд. 
Од Основниот суд  Скопје I - Скопје.              (4815) 

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

шение II Ст. бр. 624/02 од 12.02.2003 година, е отворе-
на стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
реклама, економска пропаганда и издавачка дејност 
"ДОГЕР" Ц.О. Скопје, со седиште на ул. "Езерци" бр. 
7-б и жиро сметка број 40120-603-14606 при Агенција 
за работа со блокирани сметки на учесниците во плат-
ниот промет на Република Македонија, со регистарска 
влошка бр. 1-11284-0-0-0 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.                (4814) 

____________ 
 
Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува дека со 

решение IV Ст.бр.446/02 од 22.01.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство, трговија и услуги "ЕЛАСТ-И" ДООЕЛ Скопје, 
со седиште на бул."Јане Сандански" бр. 21/6-2, со жиро 
сметка 40100-601-157571 и регистарска влошка 
02023053?-8-03-000 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I-Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за производство, трговија и услуги "ЕЛАСТ-
И" ДООЕЛ Скопје, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.              (4813) 

____________ 
 

Се свикува Собрание на доверителите на стечајниот 
должник АД "Стоко-Комерц" Битола. 
На Собранието ќе се расправа за завршната сметка 

и завршниот извештај на стечајниот управник. 
Се решава за предметите и правата што претставу-

ваат дел од имотот што влегува во стечајната маса што 
не биле отуѓени, наплатени или претворени во пари. 
Доверителите на стечајниот должник можат да го 

разгледаат завршниот извештај и завршната сметка се-
кој работен ден во работно време во архивата на 
Основниот суд Битола, каде можат да добијат препис 
од завршниот извештај. 
Собранието ќе се одржи на ден 21.03.2003 година, 

во 13,00 часот, судница 31 при Основниот суд Битола. 
Од Основниот суд во Битола.                            (4851) 

_______________________________________________ 
 

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

П.Трег. бр. 5523/2002 од 28.11.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02042249?-8-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на 
Друштвото за производство, промет и услуги ИВА-
ЕЛПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Руди Чаје-
вец� бр. 6/53. 
Се запишува ликвидаторот Елена Еминовиќ и пре-

станок со работа на: Друштво за производство, промет 
и услуги ИВА-ЕЛПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. 
�Руди Чајевец� бр. 6/53. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (32728) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5522/2002 од 29.11.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02013892?-8-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на 
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Друштвото за производство, трговија и услуги ИНТЕР 
МЕДИКА Глигор ДООЕЛ извоз-увоз ул. �Поп Бого-
мил� бр. 2-а, Скопје.  
За ликвидатор на друштвото се запишува Драган 

Величковски од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (32729) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 468/2002 од 4.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02023162?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидатор на 
Друштвото за трговија и услуги КУЛТ Драгиша ДОО-
ЕЛ експорт-импорт Тетово, ул. �Б.Тоска� бр. 47/4. 
За ликвидатор на друштвото се запишува Симјанов-

ска Тања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (32730) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5662/2002 од 6.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02008563?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидатор на 
Друштвото за производство, промет и услуги МАК-
АСИА Ризах експорт-импорт ДООЕЛ Скопје, ул. 
�Маршал Тито� бр. 58, Скопје. 
Се врши запишување на престанок на друштвото со 

одлука од 15.11.2002 година и запишување на ликвида-
тор. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (32731) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3657/2001 од 5.12.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02023561?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидатор и 
престанок со работа на Друштвото за производство, тр-
говија и услуги ПИРАМИДА Зоран ДООЕЛ увоз-извоз 
ул. �Ленинова� бр. 19/6, Велес. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на Друштво за производство, трговија и услуги ПИРА-
МИДА Зоран ДООЕЛ увоз-извоз ул. �Ленинова� бр. 
19/6, Велес - Петрулева Весела. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (32732) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 4453/2002 од 29.10.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02015856?-8-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар престанокот со работа на Друш-
твото за производство, промет и услуги ДЕГОР ХЕМ 
Станка ДООЕЛ увоз-извоз ул. �Хо Ши Мин� бр. 168-а, 
Скопје. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на: Друштво за производство, промет и услуги ДЕГОР 
ХЕМ Станка ДООЕЛ увоз-извоз ул. �Хо Ши Мин� бр. 
168-а, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (32734) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 5364/2002 од 29.11.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02024131?-8-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар престанокот со работа на Друш-
твото за производство, трговија и услуги БУМЕРАНГ 
Весна ДООЕЛ увоз-извоз ул. �Народни херои� бр. 
23/1-6, Скопје. 
Престанок со работа и запишување на ликвидатор 

на: Друштвото за производство, трговија и услуги БУ-
МЕРАНГ Весна ДООЕЛ увоз-извоз ул. �Народни хе-
рои� бр. 23/1-6, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (32735) 

Ликвидаторот Аница Илиевска од Скопје, бул. 
"Јане Сандански" бр. 19/2-31, запишан во судскиот 
регистар при Основниот суд Скопје I-Скопје, со ре-
шение П. Трег. бр. 5483/02 објавува дека Друштвото за 
трговија на големо и мало, услуги, посредување и 
застапување Санитарија Душица ДООЕЛ увоз-извоз и 
со број на жиро-сметка 300000001193233 отворена при 
Комерцијална банка е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од денот на последната об-
јава. 
Од ликвидаторот.                                                (3974) 

____________ 
 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд II Л. бр. 392/01 од 07.12.2001 година, 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет и услуги "КОГЕР" Ц.О.    Ско-
пје, ул. "Видое Смилевски Бато" бр. 43, со жиро сметка 
40100 -601-115943. 
За ликвидатор се определува лицето Михо Герчаков 
од Скопје, ул. " Видое Смилевски Бато" бр. 43. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", до лик-
видаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од  последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (3973)  

____________ 
 
Ликвидаторот Наумовска Велика од Скопје, бул. 

"Јане Сандански" бр. 90 II/8, запишан во судскиот 
регистар при Основниот суд Скопје I-Скопје, со ре-
шение П. Трег. бр. 5642/02 објавува дека Друштвото за 
производство промет и услуги АБА-ЕКСПОРТ ДОО 
Скопје, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 69, со број на жиро 
сметка 210-0562411801-34 отворена при ЗПП Фили-
јала, Скопје,  е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната об-
јава. 
Од ликвидаторот.                                                (4091) 

____________ 
 
Ликвидаторот Драган Величкоски од Скопје, бул. 

"АВНОЈ" бр. 72/2а, запишан во судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I-Скопје, со решение П. Трег. 
бр. 1811/02 од 04.03.2002 година, објавува дека Трговс-
кото друштво за производство, трговија и услуги 
СЛАВИЈА-КОМПАНИ експорт-импорт Снежана 
ДООЕЛ Скопје, со жиро сметка 40100-601-405963 от-
ворена при Агенција за работа со блокирани сметки, е 
во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 90 дена од денот на последната об-
јава. 
Од ликвидаторот.                                                (4121) 

____________ 
 
Ликвидаторот Симјановска Тања, дипломиран еко-
номист од Тетово, ул. "120" ламела 3, локал 2, тел: 
044/334-445, запишан во трговскиот регистар при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 
5952/02 од 25.12.2002 година, објавува дека Друштвото 
за производство, трговија и услуги БО-ДИМ Бобан 
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ДООЕЛ експорт-импорт с. Брвеница,  со жиро сметка 
540 0000000 250 90 во Тетовска банка АД Тетово, е во 
ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-ву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ" до лик-
видаторот со пријава во два примерока со докази,  а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                   (4174) 

____________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II. Л. бр. 290/2002 од 22.11.2002 
година е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за производство, инженеринг и трго-
вија �РИП�  увоз-извоз ДОО Скопје,  ул. �Аугуст Цеса-
рец� бр. 3/3-14 со жиро сметка 40100-601-130275. 
За ликвидатор се определува лицето Ќандовски Пан-

до од Скопје, ул. �Аугуст Цесарец� бр. 3/3-14. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од  3 месеци од последната објава. 
Од  Основниот суд  Скопје  I -  Скопје.            (4227)     

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л. бр. 157/2002 од 05.07.2002 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, транспорт и трговија 
�ФЕРИНГ КОМЕРЦ� ДОО увоз-извоз с. Чегране, со 
жиро сметка 41510-601-32751. 
За ликвидатор се определува лицето Видевска Кати-

ца од Скопје, ул. �Наум Макарев� бр. 29. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од  3 месеци од пос-
ледната објава. 
Од  Основниот суд  Скопје  I -  Скопје.            (4153)     

___________ 
 

Ликвидаторот Сретен Тодоровиќ  од Скопје, бул. 
�Јане Сандански� бр. 83-1/31, запишан во судскиот ре-
гистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
П.Трег. бр. 6252/2002 од 30.12.2002 година, објавува де-
ка Друштвото за производство, промет и услуги ИВИ-
КОЗМЕТИКА Валентин ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, бул. 
�Јане Сандански� бр. 15/1-19, со број на жиро-сметка 
300000000440804 отворена  при Комерцијална банка а.д. 
Скопје, е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 90 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од  90 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (4390) 

___________ 
 

Ликвидаторот Благојка Сидоска  од Скопје, запишан 
во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - 
Скопје, со решение П.Трег. бр. 4097/2001 година, објаву-
ва дека Друштвото за трговија и услуги МАК-БОСС 
Светлана ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со број на жиро-сме-
тка 40100-601-184163, е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ�, до ликвидаторот со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна од пос-
ледната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (4405) 

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. 
124/03 од 13.02.2003 година, објавува дека Друштвото 
за производство, трговија и услуги Монт-Термо Сашко 
Стојанов и др. јтд Штип, ул. �Митрашинска� бр. 5, е во 
ликвидација- прва објава. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од  15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (4422) 

___________ 
 
Ликвидаторот Јованов Звонимир од Велес, ул. �9 

Ноември� бр. 36, запишан во трговскиот-судскиот ре-
гистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение 
П. Трег. бр. 5538/2002 од 13.12.2002 година, објавува 
дека Друштвото за производство и промет со прехран-
бени производи СНУПИ-КОМПАНИ извоз-увоз ДОО 
Велес, ул. �Крсте Мисирков� бр. 28-1/1 и со број на 
жиро сметка 41600-601-79066 отворена при ЗПП - Фи-
лијала Велес, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (4426) 

___________ 
 
Ликвидаторот Јованов Звонимир од Велес, ул. �9 

Ноември� бр. 36, запишан во трговскиот-судскиот ре-
гистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение 
П. Трег. бр. 4418/2002 од 26.12.2002 година, објавува 
дека Друштвото за откуп и производство на печурки и 
други земјоделски производи ШИД извоз-увоз Тоше 
ДООЕЛ Велес, ул. нас.�Тунел� Т2, лам. Б/9 и со број на 
жиро сметка 200000017732562 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 обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                (4425) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II Л. бр. 300/2002 од 11.12.2002 го-
дина, отворена е ликвидациона постапка над должни-
кот Приватно трговско претпријатие �ЦАЦ-ТАН� екс-
порт-импорт ДОО Скопје со седиште на ул. �Багдат-
ска� бр. 17. 
За ликвидатор се определува лицето Крстева До-

брила од Скопје, ул. �Багдатска� бр. 17. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во �Службен весник на РМ� до ликви-
даторот со пријава во два примерока со докази, а најдоц-
на во рок од 3 месеци од денот на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (4424) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 4410/2002 од 25.11.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02024962?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар престанокот со работа на Друштвото 
за производство, промет и услуги НЕПТУН Боби ДОО-
ЕЛ извоз-увоз с. Бунарџик. 
За ликвидатор и престанок со работа на: Друштвото 

за производство, промет и услуги НЕПТУН Боби ДОО-
ЕЛ извоз-увоз с. Бунарџик.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (4587) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 233/2003 од 11.02.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02043929?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар престанокот со работа на Друштвото 
за трговија и услуги ДОНЕЛИ-АЕ ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, ул. �Сава Ковачевиќ� бр. 2/9. 
За ликвидатор и престанок со работа на: Друштвото 

за трговија и услуги ДОНЕЛИ-АЕ ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, ул. �Сава Ковачевиќ� бр. 2/9. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (4588) 

___________ 
 
Ликвидаторот Тутиќ Нефиса од Скопје, ул. �Бајрам 

Шабани� бр. 32-б, Скопје, запишана во Судскиот реги-
стар при Основниот суд Скопје I -  Скопје со Решение 
П. Трег. бр. 5249/2002 година, објавува дека Друштво-
то за производство, трговија и услуги ЈАСМИН Сејдија 
ДООЕЛ експорт-импорт, ул. �Бајрам Шабани� бр. 32-б 
Скопје, и со број на жиро сметка 300000000988757 
отворена при Комерцијална банка а.д. Скопје и жиро-
сметка 500000000222642 отворена при Стопанска бан-
ка а.д. Битола, Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.           (4693) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд Л. бр. 1249/99 од 28.12.1999 годи-
на, е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и услуги �АНТАР� Д.О.О. 
Скопје, ул. �Димитар Влахов� бб, со жиро сметка 
40100-601-165388. 
За ликвидатор се определува лицето Манчевски 

Александар. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-

те према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (4706) 

___________ 
 
Ликвидаторот Глигур Симоски, дипл. екн. од Тето-

во, ул. �Благоја Тоска� бр. 222, тел. 044/332-025, запи-
шан во Трговскиот регистар при Основниот суд Скопје 
I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 156/03 и влошка: 
02019573?-3-03-000 од 4.02.2003 година, објавува дека 
Друштвото за производство, промет, услуги и транс-
порт �ХЕРСИНГ� ДОО експорт-импорт с. Џепчиште, 
Џепчиште со жиро с-ка: 540 000000 1009-44 АД Тетов-
ска банка-Тетово и во АД Тутунска банка-Скопје 
21000497111601-16, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                 (4820) 

___________ 
 
Ликвидаторот Глигур Симоски, дипл. екн. од Тето-

во, ул. �Благоја Тоска� бр. 222, тел. 044/332-025, запи-
шан во Трговскиот регистар при Основниот суд Скопје 
I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 260/03 и влошка: 
020010796?-8-09-000 од 4.02.2003 година, објавува де-

ка Трговско друштво за производство, трговија, уго-
стителство и услуги �ФЛО-3� Насер ДООЕЛ увоз-из-
воз Тетово, нас. Дреновец 26 Тетово, со жиро с-ка: 540 
000000 1684-56 АД Тетовска банка-Тетово, е во ликви-
дација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.            (4821) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I Л. бр. 1/2003 г., е отворена ли-
квидациона постапка над должникот Претпријатие за 
трговија на големо и мало �ЕГМА� извоз-увоз - Скопје, 
со седиште на ул. �Крсте Асенов� бр. 1/I-6 и ж-сметка 
40100-601-35197. 
За ликвидатор се определува лицето Цветановска 

Миска од Скопје, ул. �Илинденска� бр. 77/6. 
Ликвидаторот, без одлагање, три пати во интервали 

не покуси од 15 дена ниту подолги од 30 дена, објавува 
дека претпријатието е во ликвидација, и со објавите ги 
повикуваат доверителите да ги пријават своите побару-
вања, во рок кој не може да биде подолг од три месеци 
од денот на последната објава. 
Од Основниот суд во Скопје I - Скопје.           (4759) 

___________ 
 
Ликвидаторот Момир Степаноски од Скопје, ул. 

�Ташко Караџа� бр. 26/34, запишан во Судскиот реги-
стар при Основниот суд Скопје I -  Скопје со Решение 
П. Трег. бр. 5897/02 година, објавува дека Друштвото 
за производство, трговија, угостителство и  услуги 
МОМИМАРК ДОО експорт-импорт, ул. �Ташко Кара-
џа� бр. 26/34 Скопје, со број на жиро-сметка 
300000000892921 отворена при Комерцијална банка 
АД Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.           (4770) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II Л. бр. 2/2003 од 16.01.2003 годи-
на, отворена e ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство и промет со стоки и ус-
луги �РИП-КОМЕРЦ� ДОО експорт-импорт Скопје  со 
седиште на ул. �Владимир Комаров� бр. 36-1/9. 
За ликвидатор се определува лицето Стоилковска 

Рената од Скопје со стан на ул. �Владимир Комаров� 
бр. 36-1/9. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I-Скопје.                  (4775) 

_______________________________________________ 
 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 
 
Се продава недвижен имот - нива, 7-ма класа со 

вкупна површина од 1.308 м2, што се наоѓа на КП 
2137/1, м.в. �Поле�, КО Долно Соње, сопственост на 
Мирче Трпевски од Скопје. 
Се повикуваат сопствениците на парцелите што 

граничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во �Службен весник 
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на РМ�, доколку се заинтересирани да ја купат горео-
пишаната недвижност, писмено да се изјаснат за при-
фаќање на понудата.  
Доколку не се јават во наведениот рок, истите го 

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

до нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџов-
ска од Скопје, на ул. �Иван Козаров� бр. 24, лок. 23 
(ДТЦ �Стара Рампа�).                                              (3745) 

___________ 
 
Се продава идеална една четвртина од земјоделско 

земјиште кое се наоѓа на КП 338, план 2, скица 7, во 
м.в. "Река", нива, класа 1, во вкупна површина од 7711 
м2 заведена во ПЛ бр. 1267 за КО Доброшане, сопстве-
ност на Денковиќ Љубиша од Куманово, ул."И.Л. Ри-
бар" бр. 67, за вкупна купопродажна цена од 230.000 
денари. 
Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со 

земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во"Службен весник на 
РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Марјан Коцевски, од Куманово, ул."11 
Октомври" бр. 4.                                                        (4176) 

____________ 
 
Се продава недвижност по пат на усно јавно 

наддавање и тоа: КП бр. 3722/1 со ПЛ. ск.мв."Град" 
под објект со П=138 м2 и под двор со П=169 м2 и сите 
заведени во поседовен лист бр. 1437 за КО Кичево, из-
дадени од ГРУ-Одделение за премер и катастар Киче-
во, сопственост на должникот Тренески Воислав, 
ул."Маршал Тито"бр. 20, Кичево, по пат на усно јавно 
наддавање со почетна најниска цена од 16.015.763,00 
денари, согласно извештајот за извршена проценка од 
13.05.2002 година од Стопанска банка АД Скопје, фи-
лијала Кичево, кое ќе се одржи во просториите на но-
тарската канцеларија на нотарот Иса Ајдини, ул. 
"Кузман Јосифовски Питу"бб, на ден 14.03. 2003 годи-
на, со почеток во 15,00 часот. Заинтересираните лица 
за купување за заложената недвижност ќе можат да 
учествуваат на усното јавно наддавање доколку најдоц-
на до денот на усното јавно наддавање положат 10% од 
утврдената најниска почетна цена на недвижноста. 
Заложената недвижност може да се разгледа од стра-

на на заинтересираните лица секој работен ден од 14,00 
до 16,00 часот со одобрение на нотарот Иса Ајдини. 
Наддавањето се заклучува по истек на три минути 

непосредно по ставањето на најповолната понуда. Ку-
пувачот е должен да ја положи вкупната купопродажна 
цена најдоцна во рок од 8 дена од денот на продажбата. 
Во спротивно, го губи правото на враќање на гаран-
цијата. Данокот на промет на предметната недвижност 
го плаќа купувачот.                                                   (4178) 

____________ 
 
Се продава недвижност по пат на усно јавно на-

ддавање и тоа: КП бр. 81/1 м.в. "Село" двор со П=492 м2 
и КП бр. 81/1 м.в. "Село" под објект со П=106 м2 заве-
дени во ПЛ бр. 370 за КО Другово сопственост на дол-
жникот Миноски Трајче, с. Добреноец, Кичево, по пат 
на усно јавно наддавање со почетна најниска цена од 
1.364.000,00 денари (согласно извештајот за извршена 
проценка бр.1-5/50 од 24.01.2003 година, од Стопанска 
банка АД централа Скопје, филијала Кичево) кое ќе се 
одржи во просториите на нотарската канцеларија на 
нотарот Иса Ајдини, ул."Кузман Јосифовски Питу" бб 
на ден 17.03.2003 година со почеток во 15,00 часот. 
Заинтересираните лица за купување за заложената не-
движност ќе можат да учествуваат на усното јавно 
наддавање доколку најдоцна до денот на усното јавно 

наддавање положат 10% од утврдената најниска почетна 
цена на недвижноста. 
Заложената недвижност може да се разгледа од 

страна на заинтересираните лица секој работен ден од 
14,00 до 16,00 часот со одобрение на нотарот Иса 
Ајдини. 
Наддавањето се заклучува по истек на три минути 

непосредно по ставањето на најповолната понуда. Ку-
пувачот е должен да ја положи вкупната купопродажна 
цена најдоцна во рок од 8 дена под денот на про-
дажбата. Во спротивно, го губат правото на враќање на 
гаранцијата. Данокот на промет на предметната 
недвижност го плаќа купувачот.                             (4179) 

____________ 
 
Се продава недвижност по пат на усно јавно 

наддавање и тоа: стан кој се наоѓа на ул." 4 јули" бр. 
186/3 со површина од 78,90 м2 или вкупно со подрум 
П=83,64 м2 сопственост на должникот Мицкоски Бран-
ко и Мицкоска Марионка, ул."4 јули" бр. 186/3 Кичево 
по пат на усно јавно наддавање со почетна најниска 
цена од 1.711.200,00 денари (согласно извештајот за 
извршена проценка бр. 1-5/51 од 24.01.2003 година од 
Стопанска банка АД централа Скопје, филијала 
Кичево) кое ќе се одржи во просториите на нотарската 
канцеларија на нотарот Иса Ајдини, ул. "Кузман 
Јосифовски Питу" бб на ден 15.03.2003 со почеток во 
15,00 часот. Заинтересираните лица за купување за 
заложената недвижност ќе можат да учествуваат на 
усното јавно наддавање, доколку најдоцна до денот на 
усното јавно наддавање положат 10% од утврдената 
најниска почетна цена на недвижноста. 
Заложената недвижност може да се разгледа од 

страна на заинтересираните лица секој работен ден од 
14,00 до 16,00 часот со одобрение на нотарот Иса 
Ајдини. 
Наддавањето се заклучува по истек на три минути 

непосредно по ставањето на најповолната понуда. Ку-
пувачот е должен да ја положи вкупната купопродажна 
цена најдоцна во рок од 8 дена од денот на продажбата.  
Во спротивно, го губат правото на враќање на гаран-
цијата. Данокот на промет на предметната недвижност 
го плаќа купувачот.                                                  (4181) 

____________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: Нива на КП 

бр. 5986/1, м.в."Белград" кл.5, со површина од 5430 м2, 
кој имот е заведен на Имотен лист број 1387 КО 
Кавадарци 1 вон за цена од 50.000 денари, сопственост 
на Ѓоко Ѓорѓиев од Кавадарци. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-

ште право на првенство на купување имаат заеднички-
те сопственици, сосопствениците и соседите кои гра-
ничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на 
ул."7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, ќе се смета 
дека не се заинтересирани за купување.                 (4182) 

____________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: Нива на КП 

522 на м.в. "Лигоец" кл.5 со површина од 1620 м2 и ни-
ва на КП 522 на место викано "Лигоец" кл. 4 со по-
вршина од 2638 м2 и двете заведени во поседовен лист 
број 137 за КО Царев Двор, сопственост на продавачот 
Чорлевски Дане Симо од Скопје, за цена од 110.000,00 
денари. 
Се повикуваат сопствениците, заедничките сопстве-

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

до нотарот Мексуд Максуд, ул."Мите Богоевски" бб, 
Ресен.                                                                          (4183) 

____________ 
 
Сопственикот Златановски Милан Коста од Скопје, 

с. Визбегово, од својата недвижност 8/171 идеални 
делови од нива 5 класа со вкупна површина од 43.013 
м2 во м.в. "Орманче" на КП 234 КО Визбегово, за-
пишано во поседовен лист број 450, го продава за 
800,00 денари 1 м2. 
Се повикуваат сосопствениците на недвижноста 

што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено 
да се изјаснат за понудата. Во спротивно, го губат пра-
вото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават 

до нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир, Скопје, 
ул."2 Македонски бригади" број 54.                       (4076) 

____________ 
 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиш-
те на сите субјекти со право на првенство на купување, 
сосопствениците и тоа Агуши Неџат, Имран, Исман и 
Џеврије на по 1/10 идеален дел, а Агуши Асан на 5/10 
идеален дел им нудат на продажба вкупно 9/10 идеален 
дел од нива 4 класа од вкупно 1391 м2 устроена на КП 
3375 план 7, скица 8, в.м."Леништа", запишана во ПЛ 
1897 за КО Радишани, под следните услови: 
Недвижноста продавачот ја нуди за цена од 340,00 

денари по 1 м2. Рокот за плаќање е веднаш на денот на 
заверката на договорот кај нотар. Купувачот го плаќа 
данокот на промет и трошоците за пренос на не-
движноста. 
Изјавите за прифаќање на понудата, во писмена 

форма да ги достават до нотарот Верица Симоновска 
Синадинова, ул."Џон Кенеди" бб, Скопје, во рок од 30 
дена сметано од денот на огласувањето на оваа понуда. 

                                                                              (4080) 
____________ 

 
Се продава недвижен имот 1/32 недвижен имот, кој 

се наоѓа на КП бр.245, место викано"Бања", нива, со 
површина од 7367 м2, видно од ПЛ број 106, КО 
Глуво,Бразда, издаден од ДЗГР-Сектор за премер и 
катастар Скопје, сопственост на Урдаревиќ Душан за 
цена од 25.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-

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

во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, Оп-
штина Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1, Скопје.   (4095) 

____________ 
 
Се продава недвижен имот-1/2 идеален дел од ов. 

градина, 4-та класа, со вкупна површина од 4.102 м2, 
што се наоѓа на КП 1120/3, м.в."Стари лозја" КО Ка-
тланово, сопственост на Јовица Христовски од Скопје. 
Се повикуваат сосопствениците и сопствениците на 

парцелите што граничат со наведената парцела, во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
"Службен весник на РМ", доколку се заинтересирани 
да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудата. 
Доколку не се јават во наведениот рок, истите го 

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

во нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџов-
ска од Скопје, на ул. "Иван Козаров" бр.24, локал 23 
(ДТЦ Стара Рампа).                                                  (4105) 

Се објавува засновање на залог на недвижен имот-
хипотека на деловен простор во Скопје, построен на 
КП број 1105, дел 2, зграда 1, влез 001, приземје, локал 
003, со намена 00570 на ул."Џон Кенеди" бр.5, со по-
вршина од 60 м2, во Катастарска општина Центар 1, ви-
дно од Имотен лист број 45237 за КО Центар 1 издаден 
од Државниот завод за геодетски работи-Сектор за 
премер и катастар-Скопје, сопственост на заложниот 
должник Друштво за трговија и услуги "ДРИМКОЛ 
ПРОМЕТ" Венко и останати, друштва со ограничена 
одговорност увоз-извоз Вевчани, во корист на 
заложниот доверител Стопанска банка АД Скопје, 
воспоставена со нотарски акт-Договор за хипотека со 
својство на извршна исправа ОДУ број 78/03 од 17. 
02.2003 година, кај нотарот Мери Весова, со седиште 
во општина Ѓорче Петров, Скопје.                         (4113) 

____________ 
 
Се продава недвижен имот - 250 м2 од нива, 5-та 

класа со вкупна површина од 2007 м2, што се наоѓа на 
КП 555, м.в. "Горна Присојница", КО Сопиште, соп-
ственост на Спасо Тасевски од Скопје. 
Се повикуваат сопствениците на парцелите што 

граничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на Република Македонија", доколку се заинтересирани 
да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудата. 
Доколку не се јават во наведениот рок, истите го 

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

во нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџов-
ска од Скопје, на ул."Иван Козаров"бр.24, локал 23 
(ДТЦ Стара Рампа).                                                  (4407) 

____________ 
 
Се продава земјоделско земјиште интензивно лозје 

на КП 4032, план 007, скица 006 во м.в."Шивечка", 
катастарска класа 4 во површина од 6038 м2 во КО 
Кавадарци 1 вон, заведено во Имотен лист бр. 3122 КО 
Кавадарци 1 вон, издаден од ДЗГР-Одделение за 
премер и катастар Кавадарци, сопственост на 
Темелкова Петар Атанаса од Кавадарци, ул."Ѓуро Са-
лај" бр. 3, за купопродажна цена од 150.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-

ствениците и соседите чие што земјиште граничи со 
земјиштето што се продава и кои имаат првенствено 
право на купување, како и сите заинтересирани лица во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот 
во"Службен весник на Република Македонија", писме-
но да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојано-

ска ул."ЈНА" бр. 45, Кавадарци.                             (4133) 
____________ 

 
Се продава 1/2 идеален дел од земјоделско земјиш-

те кое во катастарска евиденција е заведено како КП 
721, план 4, овошна градина , класа 2, во место викано 
"Под Село", КО Бујковци, во површина од 2410 м2, со-
пственост на Јовановски Душан од Скопје, за вкупна 
купопродажна цена од 148.800,00 денари. 
Се повикуваат сосопствениците, заедничките со-

пственици и сопствениците чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. 
Во спротивно, го губат правото на првенство при 
купувањето. 
Изјавата за прифаќање на понудата да се достави до 

нотарот Снежана Бубевска, бул."Јане Сандански" бр. 
24, локал 5, Скопје.                                                   (4408) 
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Се продава земјоделско земјиште и тоа 7/10 идеален 

дел од КП 480/3, план 9, овошна градина, класа 4, во 
место викано "Странка", КО Катланово, во површина од 
1000 м2, 7/10 идеален дел од КП 480/3, план 9, нива, 
класа 5, во место викано "Странка", КО Катланово, во 
површина од 1000 м2 и КП 480/4, план 9, нива, класа 5, 
во место викано "Странка", КО Катланово, во површина 
од 600 м2, сопственост на Соња Трајановска од Скопје, 
за вкупна купопродажна цена од 190.000,00 денари. 
Се повикуваат сосопствениците, заедничките со-

пственици и сопствениците чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во"Службен весник на 
РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. 
Во спротивно, го губат оравото на првенство при ку-
пувањето. 
Изјавата за прифаќање на понудата да се достави до 

нотарот Снежана Бубевска, бул."Јане Сандански" бр. 
24, локал 5, Скопје.                                                   (4409) 

____________ 
 
Се објавува оглас за  продажба-размена на недвиж-

ности на име Адвокат васил Ивановски, ул. "Атинска" 
бр. 7 б, за цена 60,00 денари за 1 м2, рок на пријавува-
ње 30 дена во спротивно се губат предимствените пра-
ва за сосопствениците-соседи за недвижности: 
Продажба: 
КО Брњарци КП 703, КП 888, КП 891,302, 
КО Бујковци КП 808/1 и КП 808/2, 
КО Арачиново КП 645/1, 
КО Инџиково КП 144/1 и КП 144/2, 
КО Црешево КП 1224 КП 2606, КП 1061, 
КО Идризово КП 377/6 м.в. "Дрма". 
Размена: 
Црешево КП 1138, КП 1212, КП 2888, КП 2988, КП 

3007Стајковци КП .749.                                           (4411) 
___________ 

 
Се продава недвижен имот К.П. бр. 339/1, на м.в. 

�Село�, овошна градина, класа 3, со површина од 467м2 
К.П. бр. 340, на м.в. �Село�, под објект, со површина 
од 87м2 и К.П. бр. 340, на м.в. �Село�, овошна градина, 
класа 3, со површина од 457м2, по Поседовен лист бр. 
240 за КО Радиовце, сопственост на Аврамовски Авра-
мов Димитрија, од с. Радиовце, за вкупна купопродаж-
на цена од 120.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ници и соседи чиј имот граничи со земјиштето што се 
продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот, писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Тодор Бошковски, ул. �ЈНА� бр. 61, Тетово.
              (4726) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на 
К.П. бр. 335, м.в. �Лагот�, класа 2, со површина од 
5171м2, кој имот е заведен на Имотен лист бр. 255, КО 
Паликура, за цена од 60.000,00 денари, сопственост на 
Љубо Пешов од Росоман. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-

ште, право на првенство на купување имаат заеднички-
те сопственици, сосопствениците и соседите кои грани-
чат со земјиштето што се продава. Се повикуваат исти-
те доколку се заинтересирани да достават писмени по-
нуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до 
нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. 
�7-ми Септември� бр. 41. 
Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересира-

ни за купување.                                         (4727) 
__________ 

 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: лозје на 

К.П. бр. 564, м.в. �Рамниште�, класа 4, со површина од 

3654м2, кој имот е заведен на Имотен лист бр. 193, КО 
Дебриште, за цена од 15.000,00 денари, сопственост на 
Луиза Војнеска од Кавадарци. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-

ште, право на првенство на купување имаат заеднички-
те сопственици, сосопствениците и соседите кои грани-
чат со земјиштето што се продава. Се повикуваат исти-
те доколку се заинтересирани да достават писмени по-
нуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до 
нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. 
�7-ми Септември� бр. 41. 
Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересира-

ни за купување.                                         (4728) 
_______________________________________________ 

 
М А Л И  О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважни следните документи: 
Пасош бр. 1755488/02 издаден од СВР-Куманово на 

име Аљиљи Ибраим, с. Отља, Куманово.              (4164) 
Пасош бр. 1612208/01 издаден од СВР-Тетово на 

име Нухији Сулејман, с. Јажинце, Тетово.             (4167) 
Пасош бр. 1436354 издаден од СВР-Св. Николе на 

име Митевски Јовица, ул. "25-ти Мај" бр. 7, Св. Нико-
ле.                                                                     (4173)                            
Пасош бр.1513873 издаден од СВР-Скопје на име 

Исмаиљи Љиман, ул. "Ц. Димов" бр. 29/1-2, Скопје.  
                                                                     (4175) 

Пасош бр. 1522677/01 издаден од СВР-Скопје на 
име Насер Рамадани, ул. "Кримска" бр. 85, Скопје. 

                                                                      (4177) 
Пасош бр. 927468/96 издаден од СВР-Гостивар на 

име Адеми Мустафа, с. Градец, Гостивар.             (4189) 
Пасош бр. 1486893/01 издаден од СВР-Тетово на 

име Шаипи Енвер, с. Селце Кеч, Тетово.               (4205) 
Пасош бр. 1689338 на име Штерјоска Сузана, ул. 

"М. Матак" бр. 7, Крушево.                        (4220) 
Пасош бр. 1140941 издаден од СВР-Скопје на име 

Демир Неџип, ул. "Гарибалди" бр. 4-а, Скопје.    (4234) 
Пасош бр. 1294189/99 издаден од СВР-Скопје на 

име Расим Сали, с. Брест, Скопје.                         (4284) 
Пасош бр. 590932/95 издаден од СВР-Гостивар на 

име Селими Фазбире, с. Балин Дол, Гостивар.      (4303) 
Пасош бр. 1046119/97 издаден од СВР-Куманово на 

име Низамедин Емрулаи, с. Отља, Куманово.       (4326) 
Пасош бр. 1314210/99 издаден од СВР-Тетово на 

име Емрули Јакуп, с. М. Речица, Тетово.         (4331) 
Пасош бр. 1474994/00 издаден од СВР-Тетово на 

име Џелили Нусрет, с. Д. Лешница, Тетово.          (4332) 
Пасош бр. 1677115 на име Ахмедов Ештреф, с. 

Бањско бр. 51, Струмица.                                        (4333) 
Пасош бр. 1369263/00 издаден од СВР-Гостивар на 

име Рамадани Арбен, с. Градец, Гостивар.            (4384) 
Пасош бр. 1156517/98 издаден од СВР-Тетово на 

име Хамзи Мујдин, с. Стримница, Тетово.           (4385) 
Пасош бр. 1417419/00 издаден од СВР-Скопје на 

име Кадриу Арбана, ул. "Н. Малешевски" бр. 39/5-4, 
Скопје.                                                                     (4386) 
Пасош бр. 345379/94 издаден од СВР-Куманово на 

име Авдији Момин, с. Опае, Куманово.                (4391) 
Пасош бр. 1451764/00 издаден од СВР-Скопје на 

име Рамадани Мервин, Скопје.                        (4392) 
Пасош бр. 433071 издаден од СВР-Скопје на име 

Исени Нусрет, ул." 378" бр. 15, Скопје.         (4401) 
Пасош бр. 346971 издаден од СВР-Куманово на име 

Осман Асани, ул. "Принципова" бр. 10, Куманово. 
                                                                      (4402) 
Пасош бр.1574731 издаден од СВР-Скопје на име 

Сејфулау Келменд, ул. "Радишанска" бр. 41-а, Скопје.
                                                                      (4403) 
Пасош бр. 1574746 издаден од СВР-Скопје на име 

Сејфулау Бекир, ул. "Радишанска" бр. 41-а, Скопје. 
                                                                      (4404) 
Пасош бр. 1779375/02 издаден од СВР-Тетово на 

име Илази Алји, с. Групчин, Тетово.         (4406) 
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Пасош бр. 1494978 на име Ќамилоски Јусуф, с. 

Црнилиште, Прилеп.                                       (4415) 
Пасош бр. 127587 на име Ѓорѓиоски Пеце, нас. То-

чила К5 В-9, Прилеп.                                       (4416) 
Пасош бр. 824957/96 на име Абдулазизи Азмир, с. 

Сенокос, Гостивар.                                       (4417) 
Пасош бр. 423611 на име Јовица Петковски, ул. "Х. 

Т. Карпош" бр. 10-А, Куманово.                (4418) 
Пасош бр. 730362 на име Џамбазов Александар, ул. 

"Кирил и Методи" бр. 9/1, Штип.               (4419)                        Пасош бр. 1240862 на име Соколов Дејан, ул. "Ко-
чанска" бр. 28, Штип.                                (4786) Пасош бр. 1149422 на име Ефремов Горанче, ул. 

"Косовска" бр. 149, Штип.                              (4420) 
Пасош бр. 0488072 на име Јован Стојчев, Радовиш.

                                                                     (4421) 
Пасош бр. 1140202 на име Оливер Данилов, с. При-

бачево, Кочани.                                                         (4052) 
Пасош 1184035 издаден од СВР-Скопје на име Са-

дула Салиев, ул. "Петар Драганов" бр. 17, Скопје. 
                                                                      (4423) 
Службена патна исправа бр. Ѕ 0002207 издадена од 

Министерство за надворешни работи на име Малинка 
Ристевска Јорданова, Скопје.                 (4429) 
Пасош бр. 670543/95 на име Камбери Раиф, с. Не-

готино, Гостивар.                                                (4431) 
Пасош бр. 0568416/95 на име Панов Кирил, ул. 

"Антигона" бр. 7, Неготино.                        (4432) 
Пасош бр. 1320168 на име Вејселовски Екуран, с. 

М. Папарник, Дебар.                                       (4433) 
Пасош бр. 1359929 на име Насуфи Назим, с. Велеш-

та, Струга.                                                       (4436) 
Пасош бр. 1127336 на име Џелили Муамедин, с. 

Чегране, Гостивар.                                       (4437) 
Пасош бр. 939690/97 на име Мерсели Телат, с. Чег-

ране, Гостивар.                                              (4438) 
Пасош бр. 1507918/01 на име Хајдари Хаќим, с. 

Градец, Гостивар.                                       (4439) 
Пасош бр. 1110271 на име Пешов Фиданчо, ул. 

"Цветан Димов" бр. 10, Кочани.                        (4440) 
Пасош бр. 1359132 на име Мирзо Рухана, ул. "22-ри 

Декември", Дебар.                            (4442) 
Пасош бр. 1641768/01 издаден од СВР-Скопје на 

име Алиовски Нехат, ул. "Ѓ. П. Христов" бр. 6/2-5, 
Скопје.                                                                      (4452) 
Пасош бр. 1417639 издаден од СВР-Скопје на име 

Фасли Идризи, с. Добрино, Скопје.              (4598) 
Пасош бр. 464197/94 издаден од СВР-Тетово на име 

Јусуфи Заим, с. Г. Палчиште, Тетово.                (4599) 
Пасош бр. 1532613/01 издаден од СВР-Скопје на 

име Линдита Муарем, ул. "154" бр. 35, Скопје.       4630 
Пасош бр.0477432 издаден од СВР-Скопје на име 

Анѓеле Јанески, ул. "Т. Хаџи-Јанев"бр. 7/4-2, Скопје.   
                                                                    (4684) 

Пасош бр. 1149008 на име Бесимова Мукерем, с. 
Нижеполе, Битола.                                       (4707) 
Пасош бр. 1718889/02 на име Бесарт Асани, с. Ко-

рошишта, Струга.                                       (4708) 
Пасош бр. 238271 на име Абдиу Невзије, с. Зајас, 

Кичево.                                                         (4709) 
Пасош бр. 1481614 на име Зеќири Лифет, Гости-

вар.                                                                      (4710) 
Пасош бр. 1498573 на име Тони Ангелов, с. Ниви-

чани, Кочани.                                                      (4711) 
Пасош бр. 1517023/01 издаден од СВР-Скопје на 

име Зекирија Љатифи, ул. "Јајце" бр. 5-а, Скопје. (4721) 
Пасош бр. 691703 на име Наумовска Јасминка, ул. 

"Јане Сандански" бр. 56, Битола.                            (4704) 
Пасош бр. 0919979 на име Вангелов Костадин, ул. 

"Владо Кантарџиев" бр. 20, Гевгелија.             (4737) 
Пасош бр. 1337069 на име Волина Берат, с. 

Радолиште, Струга.                                                  (4753) 
Пасош бр. 1503632 на име Исмаили Фидан, ул. "1" 

бр. 87, с. Долно Коњаре, Куманово.                 (377) 
Пасош бр. 1247064 издаден од СВР-Гостивар на 

име Арифи Мирсад, с. Ломница, Гостивар.           (4795) 

Пасош бр. 1106616/98 издаден од СВР-Скопје на 
име Мемедовска Сузана, ул. "518" бр. 59 с. Јурумлери, 
Скопје.                                                                 (4760) 
Пасош бр. 1353276/00 издаден од СВР-Скопје на 

име Белчев Роберт, ул. "Сава Михајлов" бр. 66, Скопје.
                                                                      (4768) 
Пасош бр. 645518/95 издаден од СВР-Скопје на име 

Велевска Вергинија, ул. "И. Милутиновиќ" бр. 19/3-8, 
Скопје.                                                              (4781) 

Пасош бр. 1487055 на име Соколова Силвана, ул. 
"Кочанска" бр. 28, Штип.                               (4787) 
Пасош бр. 243961/94 издаден од СВР-Куманово на 

име Јакимовска Родиќ Светлана, ул. "И. Тричковиќ" 
бр. 37, Куманово.                                        (4801) 
Пасош бр. 1400274/00 издаден од СВР-Тетово на 

име Џемајли Беќири, с. Шипковица, Тетово.         (4802) 
Пасош бр. 1420398/00 издаден од СВР-Скопје на 

име Идриз Зибери, с. Кондово ул. "101" бр. 10, Скопје.
                                                                      (4804) 
Пасош бр. 1252247/99 издаден од СВР-Куманово на 

име Јетула Ќерими, с. Опае, Куманово.                 (4805) 
Пасош бр. 160379/94 издаден од СВР-Скопје на име 

Стоимир Коцевски, ул. "В. Смилевски" бр. 84/1 с. 
Стајковци, Скопје.                                       (4807) 
Пасош бр. 1350073/00 на име Јакупи Ирфан, с. Д. 

Бањица, Гостивар.                                       (4808) 
Пасош бр. 848358/96 на име Блажески Љупчо, ул. 

"Мирче Ацев" бр. 8-Б, Струга.              (4811) 
Пасош бр. 1159208 на име Рамадан Урим, Дебар. 
                                                                              (1566) 
Пасош бр. 1112168 на име Сашо Ѓорѓиевски, ул. 

"Даме Груев" бр. 135/а-3, Битола.                         (29743) 
Пасош бр. 1500614 на име Волканоски Александар, 

ул. "Питу Гули" бр. 102, Охрид.               (32242) 
Пасош бр. 1539512 издаден од СВР-Скопје на име 

Сулејмани Абдулкадри, ул. "Партизански одреди" бр. 
10/10, Скопје.                                              (4822) 
Пасош бр. 1379625/00 издаден од СВР-Скопје на 

име Ахмеди Сабедин, с. Трубарево, Скопје.          (4843) 
Пасош бр. 1168662/99 издаден од СВР-Куманово на 

име Ибраим Ќазим, ул. "Б. Шабани" бр. 5, Куманово.
                                                                      (4853) 
Пасош бр. 0216734 на име Џемовски Фиќири, с. 

Мали Папраник, Дебар.                                       (4863) 
Пасош бр. 1441889/01 издаден од СВР-Куманово на 

име Арифи Аднан, с. Оризаре, Куманово.           (4872) 
Пасош бр.1260984/99 издаден од СВР-Скопје на 

име Бесник Гуџуфи, ул. "Браќа Реџепагиќ" бр. 15, Ско-
пје.                                                                     (4878) 
Пасош бр. 912996 на име Весели Демирали, с. Чег-

ране, Гостивар.                                           (4881) 
Пасош бр. 885438 на име Крлески Круме, с. Вел-

гошти, Охрид.                                                      (4882) 
Пасош бр. 1795616/02 на име Трајчевска Цветанка, 

с. Конопница, Крива Паланка.             (4883) 
Пасош бр. 1637167 издаден од СВР-Тетово на име 

Емини Бењемин, ул. "Мурат Бафтијари" бр. 73, Тетово.
                                                        (4887) 
Во огласот објавен во "Службен весник на РМ" 

бр.86/02 за пасош бр. 1143677 на име Меваип Раман, с. 
Градец, Гостивар, наместо "Раман" треба да стои "Ра-
мадани".                                                                   (30564) 
Во огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 

94/02 наместо пасош бр. "136063" треба да стои пасош 
бр. "1360663" а, наместо "Меноноски" треба да стои 
"Меноски" Илми, с. Мислодежда, Струга.           (32467) 
Чекови од тековна сметка бр. 13936877 од бр. 52-

09549 до бр. 5209554 и бр.  227648, 227649, 227650.  из-
дадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Са-
веска Митра, Скопје.                                       (4154) 
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Чекови од тековна сметка бр. 14893642 од бр. 55-

75753 до бр. 575762 и бр. 575907 издадени од Комер-
цијална банка АД Скопје на име Тенчев Јордан, Ско-
пје.                                                                      (4170) 
Чекови од тековна сметка бр. 11967080 со бр. 16-

44460 и бр. 1644461 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Бојковска Спировска Радмила, 
Скопје.                                                            (4270) 
Чекови од тековна сметка бр.12560-33 со бр. 1010-

579 и бр. 1010580 издадени од Македонска банка АД 
Скопје на име Атанасовска Весна, Скопје.              4330 
Чекови од тековна сметка бр. 12805550 од бр. 630-

7678 до бр. 6307681 и бр. 8404 издадени од Комерци-
јална банка АД Скопје на име Амети Решат, Скопје.  

                                                                     (4394) 
Чек од тековна сметка бр. 166373 55 со бр. 00280-

00023741 издаден од Комерцијална банка АД Скопје-
Филијала Штип на име Јанкова Ица, Штип.            4677 
Чек од тековна сметка бр. 7096583 со бр. 0002001-

091440 издаден од Комерцијална банка АД Скоје на 
име Сретеноска Славица, Скопје.               (4723) 
Чекови од тековна сметка бр. 2178103 од бр. 660-

5355 до бр. 6605360 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Белевска Василка,Скопје.           4738 
Чекови од тековна сметка бр. 14804845 со бр. 11-

38841, 1156831, 5888480, 1138842, 1138843, 1138838, 
1156829, 1138840 и бр. 1156830 издадени од Комерци-
јална банка АД Скопје на име Џезаир Садик, Скопје.  

                                                                    (4756) 
Чекови од тековна сметка бр. 16533-34 со бр. 116-

7931, 1167935, 1167936 и бр. 1167937 издадени од Ма-
кедонска банка АД Скопје на име Лазароски Сашо, 
Скопје.                                                            (4785) 
Чекови од тековна сметка бр. 144/1 со бр.512792 51-

2793 и бр. 512794 издадени од Тутунска банка АД 
Скопје на име Велковска Соња, Скопје.         (4832) 
Чекови од тековна сметка бр. 392774 од бр. 5929404 

до бр. 5929407 издадени од Комерцијална бан-ка АД 
Скопје на име Дилавер Мустафа, Скопје.              (4847) 
Работна книшка на име Наим Брава,Скопје.     4156 
Работна книшка на име Шанева Биљана, Скопје.   

                                                                    (4162) 
Работна книшка на име Ибраимова Семра, ул. 

"Мачва" бр. 9, Битола.                                       (4180) 
Работна книшка на име Неџири Нехази, Тетово. 
                                                                      (4193) 
Работна книшка на име Лимами Адем, Тетово. 
                                                                      (4194) 
Работна книшка на име Ѓорѓиева Јулија, с. Фурка, 

Гевгелија.                                                       (4196) 
Работна книшка на име Етеми Суби, с. Богојци, Ст-

руга.                                                                      (4203) 
Работна книшка на име Попоска Соња, ул. "Кеј 

Вардар" бр. 15, Гостивар.                             (4211) 
Работна книшка на име Верица Кочоска, Скопје.  

                                                                     (4383) 
Работна книшка на име Драгица Митева, Скопје.   

                                                                    (4393) 
Работна книшка на име Ибиш Саљии, Скопје. 
                                                                      (4396) 
Работна книшка на име Енгин Ајро,Скопје.      4397 
Работна книшка на име Филиповиќ Мирјана, Ско-

пје.                                                                     (4427) 
Работна книшка на име Раќип Маслани, с. Ара-

чиново, Скопје.                                                       (4428) 
Работна книшка на име Абдоски Агим, с. Октиси, 

Струга.                                                            (4444) 
Работна книшка на име Николоски Темелко, Гос-

тивар.                                                             (4445) 
Работна книшка на име Ангеловски Воислав, с. Ту-

ралево, Кратово.                                             (4447) 
Работна книшка на име Коцев Дончо, с. Сурдулца, 

Радовиш.                                                                   (4449) 

Работна книшка на име Азра Хасановиќ, Скопје.  
                                                                     (4494) 

Работна книшка на име Силвана Мицеска Нико-
лова, ул. "Е. Кардељ" бр. 7/53, Битола.         (4655) 
Работна книшка на име Тафилоска Сабија, Струга.

                                                                      (4663) 
Работна книшка на име Селмани Озан, с. Велебрдо, 

Гостивар.                                                       (4664) 
Работна книшка на име Мицевски Гоце, с. Би-ља-

новце, Куманово.                                          (4666) 
Работна книшка на име Китановски Ивица, ул. "С. 

Ковачевиќ" бр. 9, Куманово.                        (4667) 
Работна книшка на име Балтовски Г. Славе, с. 

Русиново, Берово.                                       (4669) 
Работна книшка на име Дурмишовски Саит, 

Пробиштип.                                                       (4670) 
Работна книшка на име Сузана Витанова, с. Ињево, 

Радовиш.                                           (4671) 
Работна книшка на име Николов Ѓорѓи, с. Дрен, Де-

мир Капија.                                                       (4672) 
Работна книшка на име Ѓулзаде Ибраимоска, ул. 

"Дрварска" бр. 28, Прилеп.                        (4674) 
Работна книшка на име Павлоски Сашко, ул. "К. 

Волнароски" бр. 127, Прилеп.              (4675) 
Работна книшка на име Каревска Верка, ул. "Де-

барца" бр. 27, Прилеп.                             (4679) 
Работна книшка на име Ибиш Муковиќ, Скопје. 
                                                                      (4681) 
Работна книшка на име Ристовска Стојна, Ско-пје.

                                                                      (4686) 
Работна книшка на име Зендељи Бедри, с. Отља, 

Куманово.                                                       (4689) 
Работна книшка на име Раткова Маја, ул. "Загре-

бачка" бр. 2, Делчево.                                       (4690) 
Работна книшка на име Коцев Т. Ангелчо, ул. "Гоце 

Делчев" бр. 34, Св. Николе.               (4691) 
Работна книшка на име Коцев Петре, ул. "О. Шу-

тев" бр. 40, Велес.                                       (4692) 
Работна книшка на име Асановски Рамадан, Скопје.

                                                                      (4754) 
Работна книшка на име Ќазим Усамедин, Скопје.   

                                                                    (4757) 
Работна книшка на име Џафер Идризи, Скопје. 
                                                                      (4761) 
Работна книшка на име Јашари Бајрам, ул. "С. Нау-

мов" бр. 138, Битола.                           (4762) 
Работна книшка на име Каровски Николче, с. Дра-

гарино, Битола.                                             (4763) 
Работна книшка на име Цонев Стојан, ул. "Илин-

денска" бр. 52, Виница.                          (4767) 
Работна книшка на име Зендељи Бурим, с. Матејче, 

Куманово.                                          (4778) 
Работна книшка на име Дарко Стојковски, ул. "К. Ј. 

Питу"бр. 29, Делчево.                         (4779) 
Работна книшка на име Ајља Махмут, Скопје. 
                                                                      (4803) 
Работна книшка на име Горгиевски Бојанче, Скопје.

                                                                      (4812) 
Работна книшка на име Илија Цингароски, Скопје.

                                                                     (4818) 
Работна книшка на име Мимоза Тосева, Скопје. 
                                                                      (4819) 
Работна книшка на име Манасиева Фруска, Скопје.

                                                                      (4846) 
Работна книшка на име Нора Абедини, Скопје. 
                                                                     (4850) 
Работна книшка на име Нермин Аџами, Скопје. 
                                                                     (4854) 
Работна книшка на име Данилоски Злате, с. Желез-

на Река, Гостивар.                                       (4856) 
Работна книшка на име Трајановска Валентина, ул. 

"П. Шалевски" бр. 14-Г, Битола.             (4857) 
Работна книшка на име Љумаковски Борче, ул. "В. 

Карангелески* бр. 62/2, Битола.           (4858) 
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Работна книшка на име Настовска Гордана, ул. "Д. 

Војвода" бр. 1/2, Охрид.                            (4860) 
Работна книшка на име Христоски Звонко, ул. 

"Климент Охридски" бр. 8, Прилеп.         (4865) 
Работна книшка на име Рамаданоски Алија, Струга.

                                                                      (4867) 
Работна книшка на име Ријани Шкељќим, с. Зајас, 

Кичево.                                                           (4868) 
Работна книшка на име Беличоски Тони, ул. "4- ти 

Јули" бр. 182-27, Кичево.                           (4870) 
Работна книшка на име Ласте Димитров, с. Видо-

виште, Кочани.                                           (4876) 
Работна книшка на име Пеев Боро, Гевгелија.(4879) 
Воена книшка на име Лека Лена, Струга.        (4213) 
Воена книшка на име Златко Владов, ул. "ЈНА" бр. 

21, Велес.                                                      (4434) 
Воена книшка на име Авдиовски Идриз, Скопје. 
                                                                      (4682) 
Воена книшка на име Мустафов Таир, Кратово. 
                                                                     (4688) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Дра-

га Стојановска"-с. Патишка Река-Скопје на име Ариф 
Ишлер, с. Патишка Река, Скопје.             (4166) 
Свидетелство од 4 одделение издадено од ОУ "Ри-

линда"-с. Лојане на име Камбери Севдие, ул. "М. 
Стојановиќ" бр. 48, Куманово.              (4184) 
Свидетелства од 1 до 8 одделение на име Стефано-

ва Сања, Три Чешми, Штип.                        (4187) 
Свидетелство од 8 одделение на име Шаини Фази-

ле, с. Отушиште, Тетово.                               (4190) 
Свидетелство на име Ахмети Улбер, с. Слатино, Те-

тово.                                                                      (4192) 
Свидетелство на име Наумоски Тони, нас. Точила 

бр. 2 Д2 2/3, Прилеп.                                       (4199) 
Свидетелство од 1 година на име Ибраими Беаре, с. 

Дворце, Скопје.                                           (4241) 
Свидетелство од 8 одделение на име Салија Фати-

ме, с. Непроштено, Тетово.                        (4446) 
Свидетелство на име Стојкова Данка, с. Пода-реш, 

Радовиш.                                                       (4448) 
Свидетелство од 8 одделение на име Маил Бекиров, 

с. Коџалија, Радовиш.                          (4450) 
Свидетелство од 8 одделение на име Мустафа Мех-

медов, с. Коџалија, Радовиш.             (4451) 
Свидетелство од 5 одделение на име Тефикова 

Асановска Рената, Куманово.                                (4527) 
Свидетелство на име Јовановски Марјанчо, Ра-

довиш.                                                                     (4530) 
Свидетелство од 4 одделение на име Асаноска Еми-

на, Струга.                                                       (4658) 
Свидетелство од 8 одделение на име Мавмудоска 

Аџерка, Струга.                                          (4660) 
Свидетелство на име Халил Бајрами, с. Ваксинце, 

Куманово.                                                       (4665) 
Свидетелства на име Јованов Драги, с. Раштани, 

Велес.                                                                     (4676) 
Свидетелство од основно образование на име Ну-

роски Џелал, Струга.                                       (4678) 
Свидетелство од 8 одделение на име Јубиџет Сина-

ни, с. Групчин, Тетово.                          (4683) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Ѓуро 

Салај"-Скопје на име Боцевска Даниела, Скопје. (4685) 
Свидетелство од 8 одделение на име Шафи Ајрули, 

с. Доброште, Тетово.                                (4687) 
Свидетелство од 8 одделение на име Мемишоска 

Ашиме, Прилеп.                                          (4698) 
Свидетелство од 4 одделение на име Џафероски 

Мирзет, Прилеп.                                          (4699) 
Свидетелство на име Алили Сафет, с. Нераште, 

Тетово.                                                                      (4764) 
Свидетелства на име Сулејмани Атиџе, с. Нераште, 

Тетово.                                                              (4765) 
Свидетелство на име Алили Ќамиле, с. Нераште, 

Тетово.                                                            (4766) 

Свидетелство од 8 одделение на име Мемедов Ме-
мед, с. Корешница, Неготино.               (4769) 
Свидетелство на име Сафет Јакупи, с. Бузалково, 

Велес.                                                         (4771) 
Свидетелство од 7 одделение на име Фејзулоска 

Вергина, с. Пресил, Крушево.                        (4772) 
Свидетелство од 8 одделение на име Јовановска Зо-

ра, с. Д. Седларце, Тетово.                          (4773) 
Свидетелство на име Танаскоска Андријана, Охрид.

                                                                     (4774) 
Свидетелства од 1, 2 и 3 година на име Михајловиќ 

Снежана, Куманово.                                       (4777) 
Свидетелство на име Балтовски Славчо, с. Руси-но-

во, Берово.                                                      (4780) 
Свидетелство од 8 одделение на име Усин Селман, 

с. Радање, Штип.                                         (4782) 
Свидетелство на име Горунковски Игор, Радовиш.

                                                                      (4783) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Ли-

ман Каба"-с. Љуботен - Скопје на име Назиф Исенов, с. 
Љуботен, Скопје.                                 (4817) 
Свидетелство од 8 одделение на име Тафилоски 

Фарук, Струга.                                                       (4859) 
Свидетелство од 8 одделение на име Јордановски 

Блаже, Велес.                                           (4862) 
Свидетелство од средно образование на име Димо-

ски Игор, Прилеп.                                       (4864) 
Свидетелство од 8 одделение на име Велиу Бајрам, 

Тетово.                                                          (4871) 
Свидетелство од 8 одделение издадено  од ОУ "Н. 

Фрашери"-Тетово на име Африм Емини, Тетово. (4873) 
Свидетелство од 8 одделение на име Џаврет Сулеј-

мани, с. Ново Село, Тетово.                        (4874) 
Свидетелство на име Имери Шенаси, Тетово. (4875) 
Свидетелство од 1 година на име Арсовска Крис-

тина, Куманово.                                           (4877) 
Свидетелство на име Рамановски Нафи, Велес. 
                                                                     (4880) 
Ученичка книшка од основно образование на име 

Јованов Јован, Радовиш.                           (4533) 
Ученичка книшка издадена од ТЦУ "Наце Буѓони"-

Куманово на име Бојковиќ Зоран, Куманово.        (4700) 
Индекс бр. 5329 на име Елизабета Гошева, ул. 

"Маршал Тито" бр. 11/3/32, Валандово.         (4188) 
Индекс бр. 7715 издаден од Земјоделски факултет - 

Скопје на име Тримовска Лидија,Скопје.              (4755) 
Индекс бр. 319 издаден од Факултет за Физичка 

култура - Скопје на име Петрески Драган, Скопје. 
                                                                      (4849) 
Штедна книшка на име Ристова Станка, с. Д. Црни-

лиште, Св. Николе.                               (4861) 
Штедна книшка бр. 203793-51 издадена од Комер-

цијална банка на име Владо Котевски, ул. "И. Ата-
насовски" бр. 497, Битола.                            (4866) 
Даночна картичка бр. 4030000382028 издадена од 

Управа за јавни приходи Скопје на име Кум Димче, 
Скопје.                                                         (4827) 
Диплома на име Стојов Ацо, ул. "Ударничка" бр. 

12, Кочани.                                                       (4185) 
Диплома издадена од ТУЦ "Цветан Димов"-Скопје 

на име Тоница  Димитровска, Скопје.           (4312) 
Диплома на име Сашко Василев, ул. "Л. Колишев-

ски" бр. 52, Пирава, Валандово.              (4430) 
Диплома од средно образование на име Милеска 

Моника, ул. "М. Цепенко" бр. 24, Прилеп.              4680 
Диплома на име Абази Шефит, с. Врапчиште, Гос-

тивар.                                                         (4701) 
Диплома издадена од "Перо Наков"-Куманово на 

име Михајловиќ Снежана, ул. "Ѓ. Петров" бр. 55, Ку-
маново.                                                         (4776) 
Лична карта на име Фазлијевиќ Џемиле, ул. Кар-

буница бр. 11, Скопје.                           (4413) 
Здравствена книшка на име Даринка Ѓорѓиева, 

Пробиштип.                                                       (4186) 
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Здравствена книшка на име Стојановски Рашко, Ве-

лес.                                                                      (4198) 
Здравствена книшка на име Еминов Јашар, Велес.

                                                                     (4435) 
Здравствена книшка на име Ѓошева Марија, Велес.

                                                                      (4443) 
Здравствена книшка на име Сунај Усеинов, Велес.

                                                                     (4673) 
Здравствена книшка на име Трајкова Слаѓана, Ве-

лес.                                                                      (4694) 
Здравствена книшка на име Петров Борис, Велес.   

                                                                   (4695) 
Здравствена книшка на име Мујовиќ Един, с. Жи-

тоше, Крушево.                                            (4697) 
Штедна книшка бр.68812676 издадена од Комер-

цијана банка АД Скопје на име Кардашевска Вера, 
Скопје.                                                                      (4169) 
Даночна картичка 0070719 издадена од Управа за 

јавни приходи на име Петров Сашко, Радовиш.    (4225) 
Даночна картичка бр.4030001408349 издадена од 

УЈП на име Шелтер центар, Скопје.         (4400) 
Даночна картичка издадена од Управа за јавни при-

ходи на име Куличева С. Сузана,Гевгелија.             4441 
Даночна картичка бр. 4030998375712 издадена од 

Управа за јавни приходи Скопје на име Шарк Мак  
ДОО, Скопје.                                          (4512) 
Даночна картичка сер. бр. 0035043 издадена од 

Управа за јавни приходи на име АМД Стрела, Стру-
мица.                                                                     (4713) 
Даночна картичка бр. 4026993108450 издадена од 

Управа за јавни приходи на име ДООЕЛ Митица, с. 
Вевчани, Струга.                                           (4784) 
Престанува со вршење на самостојна занаетчиска 

дејност СЗД "Филип", Скопје.                        (4155) 
_______________________________________________ 
 
Согласно член 12, став 3 од Законот за договорен 

залог, ДОО Раде Кончар -Алатница-Скопје објавува: 
На ден 11.02.2003 година, во Интабулационото 

одделение на Основниот суд Скопје I-Скопје согласно 
договорот бр. 08/02 од 17.12.2002 година, извршена е 
промена на доверителот-корисникот на хипотеките за-
ведени под Р. бр. 250/98 и Р. бр. 312/00, а кои се вос-
поставени на недвижниот имот на должникот-ДОО Ра-
де Кончар-Алатница-Скопје.   
Согласно наведената промена, доверител-корисник 

на хипотеките воспоставени на недвижниот имот на 
ДОО Раде Кончар-Алатница-Скопје, заведени под Р. 
бр. 250/98 и Р. бр. 312/00, е ДОО РАДЕ КОНЧАР-
КОНТАКТОРИ И РЕЛЕИ-Скопје. 

 
                                                          Подносител 
                                                   ДОО РАДЕ КОНЧАР 

                                                  АЛАТНИЦА-Скопје 
_______________________________________________ 

 
Ј А В Н И    П О В И Ц И 

 
Врз основа на член 15 став 1 алинеја 2, член 16, 

член 35,36, 37, 38, 39 и 40 од Законот за јавни набавки 
(пречистен текст) (�Службен весник на РМ� бр. 
21/2002), Комисијата за јавни набавки на Службата за 
општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 1/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТКВА-
ЛИФИКАЦИЈА (ПРВА ФАЗА - ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) 

 
I.ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на ограничениот повик е Службата за 

општи и заеднички работи на Владата на Република Ма-
кедонија, со седиште во Скопје, ул. �Железничка� бб. 

1.2. Предмет на овој ограничен повик е прибирање 
на техничка документација од понудувачи заради прет-
квалификација на понудувачите, (прва-фаза-фаза на 
претквалификација), како можни носители на следната 
набавка: 

- резервација на авио-билети за службени патувања 
на членовите на Владата на Република Македонија и на 
другите функционери, раководни и други работници во 
органите на државната управа. 

1.3. Набавката ќе се извршува во Скопје, за потре-
бите на органите на државната управа, односно за ко-
рисниците утврдени со Одлуката за основање на Служ-
бата и со Уредбата за условите и начинот на користење 
на услугите што ги врши Службата. 
Услугите треба да се извршуваат според пропиша-

ните стандарди или меѓународните стандарди прифате-
ни во Република Македонија. 

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен и право на 
учество имаат сите правни и физички лица кои се реги-
стрирани за вршење на ваква дејност. 

1.5. Набавката на услугите може да се подели на 
повеќе понудувачи. 

1.6. Постапката на повикот се спроведува согласно 
со Законот за јавни набавки. 

 
II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
2.1. Службата за општи и заеднички работи на Вла-

дата на Република Македонија има потреба од претква-
лификација на понудувачи, без присуство на нивни 
претставници, заради утврдување на нивната способ-
ност преку документација за извршување на предмет-
ната набавка. 

2.2. Од понудувачите кои ќе се квалификуваат ќе се 
побара да достават понуда за извршување на предмет-
ната набавка. 

 
III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Заинтересираните понудувачи, кон пријавата за 

поднесување на понуда, треба да достават документа-
ција за оценка дали: 

- имаат потребен техничко-технолошки бонитет; 
- имаат економско-финансиски бонитет; 
- имаат потврда од Управата за јавни приходи за 

платени даноци, придонеси и други јавни давачки; 
- имаат расположива опрема и други физички капа-

цитети потребни за реализирање на набавката; 
- имаат менаџерска способност; 
- имаат искуство и стручен кадар за извршување на 

набавката; 
- имаат потврда од надлежен суд дека не е отворена 

постапка за стечај или ликвидација; 
- нема правослина пресуда со која е изречена мерка 

за безбедност-забрана на вршење на дејноста и  
- имаат документ за регистрација за вршењето на 

нивната дејност. 
3.2. Исполнувањето на условите од точка 3.1. на 

овој повик се докажува со документи и податоци кои 
се приложуваат кон пријавата за понуда. 

3.3. Документите од точка 3.1. од овој повик треба 
да бидат во оригинал или во фотокопие заверено кај 
нотар и не треба да бидат постари од 6 месеци, освен 
документот за регистрација на дејноста. 

3.4. Документите кои не ги содржат бараните пода-
тоци се сметаат за нецелосни и нема да се земат во 
предвид при разгледувањето, а понудувачите за кои ќе 
се оцени дека доставените документи во врска со прет-
квалификацијата се лажни, неточни или некомплетни 
ќе бидат исклучени. 

3.5. Документите на странските понудувачи треба 
да бидат преведени на македонски јазик од овластен 
судски преведувач и да бидат заверени од нотар. 
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IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Документацијата и другите податоци се доста-

вуваат во затворен коверт, кој на горниот лев агол тре-
ба да носи ознака �не отворај� како и бројот на овој ја-
вен повик.Ковертот не треба да содржи никаква ознака 
од која би можел да се идентификува понудувачот. 

4.2. Документацијата се доставува на адреса: Служ-
ба за општи и заеднички работи  на Владата на Репуб-
лика Македонија, ул. �Железничка бб, Скопје, преку 
пошта или преку архивата на Службата. 

4.3. Рокот за прием на документацијата е 21 ден, 
сметано од денот на објавувањето на овој јавен по-
вик.Јавниот повик ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија�, дневните весници �Дневник� 
и �Утрински весник�, а во случај на неистовремено об-
јавување важи рокот од објавувањето во последното 
средство за јавно информирање. 
Сите дополнителни појаснувања може да се добијат 

во Службата за општи и заеднички работи или на теле-
фон 123-238. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 11 и 17 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Министерс-
твото за одбрана на Република Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-108/13 

 
I. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА: 
Стоматолошки материјали по вид и количина наве-

дени во Прилог бр. 1 на овој повик. 
- Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 

учество на сите правни и физички лица регистрирани 
за дејноста во согласност со набавката, а ќе се спрове-
дува во согласност со Законот за јавни набавки, со јав-
но отворање на понудите. 
Прилогот бр. 1 може да се подигне во Министерс-

твото за одбрана на РМ, бул. �Јане Сандански� бр. 12, 
Скопје, ламела 1, соба бр. 2, во работен ден од 13,00 до 
15,00 часот. 
Набавката е делива. 
 
II. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ: 
1. Име, адреса и седиште на понудувачот, 
2. Цени во денари за наведените видови средства во 

списокот, франко краен корисник, без царина, со прес-
метан данок на додадена вредност (со посебно искажа-
на стапка на ДДВ), 

3. Начин и услови на плаќање, 
4. Рок на испорака, 
5. Квалитет на понудените средства (производител, 

потекло, сертификати за квалитет, каталози), 
6. Рок на употреба најмалку 1 (една) година, 
7. Рок на важност на понудата. 
 
III. СО ПОНУДАТА ПОТРЕБНО Е ДА СЕ ДОСТА-

ВИ ДОКУМЕНТАЦИЈА, СОГЛАСНО ЧЛЕН 24, 25 И 
26 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО (ОРИГИ-
НАЛ ИЛИ ЗАВЕРЕНА КОПИЈА ОД НОТАР) И ТОА: 

- документ за бонитет издаден од Централниот ре-
гистар, 

- потврда од Управата за приходи за платени дано-
ци, придонеси и други јавни давачки, 

- доказ-извод од судска евиденција дека не е отво-
рена постапка за стечај или е во процес на ликвидација, 

- доказ-извод од судска евиденција дека со право-
силна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-
забрана за вршење на дејност, 

- доказ за техничка способност на понудувачот 
(список на извршени испораки во последните 3 години, 
вклучени стручни лица). 
Бараната документација не смее да биде постара од 

6 (шест) месеци. 

IV. КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ СЕ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО 
ЧЛЕН 27, СТАВ 1, АЛИНЕЈА ВТОРА ОД ЗАКОНОТ 
ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ И ТОА: ЦЕНА 50 БОДА, КВА-
ЛИТЕТ 40 БОДА, НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ 5 БОДА И 
РОК НА ИСПОРАКА 5 БОДА. 

 
V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
1. Понудата со назнака за Отворен повик бр. 16/3-

108/13 во еден оригинален примерок, потпишана од од-
говорното лице на понудувачот и придружната доку-
ментација од глава III треба да бидат уредно доставени 
согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки, 
на адреса Министерство за одбрана на РМ, ул. �Орце 
Николов� бб, преку пошта, со предавање во архивата 
на МО или со предавање на Комисијата на самото јав-
но отворање. 

2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

3. Претставниците на понудувачите на денот на јав-
ното отворање на понудите потребно е на Комисијата 
да и предадат писмено овластување од понудувачот за 
нив о учество на јавното отворање. н

 
VI. РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
1. Отворениот повик трае 15 дена од денот на обја-

вувањето во дневниот печат и �Службен весник на 
РМ�, а јавното отворање на понудите, во присуство на 
понудувачите ќе се одржи на ден 18.03.2003 година, во 
12,00 часот, во просториите на Министерството за од-
брана на РМ, бул. �Јане Сандански� бр. 12, Скопје. 

2. Понудите кои не се доставени во утврдениот рок 
и кои не ги содржат бараните податоци и документаци-
ја од овој повик, согласно со одредбите од Законот за 
јавни набавки нема да се разгледуваат. 

3. Дополнителни појаснувања можете да добиете на 
телефон 02/460-216. 

Министерство за одбрана  
___________ 

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

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комиси-
јата за јавни набавки на Министерството за внатрешни 
работи, објавува 

 
ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 12/2003 

 
I. Општи одредби 
1. Набавувач 
Министерство за внатрешни работи на Република 

Македонија, ул. �Димче Мирчев� бб, 1000 Скопје. 
2. Предмет на набавката 
Чевли високи специјални - 1800 пара 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое правно или фи-

зичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со 
набавката. На повикот може да се јави и група на пону-
дувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 18 од Законот за јавни набавки (�Службен 
весник на РМ� бр. 21/2002). 

 
II. Содржина на повикот 
1. Назив на понудувачот односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок 

на додадена вредност и други давачки кон државата), 
со вклучен превоз до набавувачот. 

3. Начин на плаќање. 
4. Рок на испорака. 
 
III. Придружната документација која понудувачот, 

во согласност со член 46 од Законот за јавни набавки 
(�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), задолжително 
треба да ја приложи: 

1. Извод од регистрација на дејноста. 
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2. Документ за бонитет од Централниот регистар во 
оригинален примерок или копија заверена од нотар. 

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

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

5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки во оригина-
лен примерок или копија заверена од нотар. 

 
IV. Критериуми за избор на најповолен понудувач 
- квалитет  45 бода, 
- цена  35 бода, 
- рок на испорака 10 бода, 
- начин на плаќање 10 бода. 
 
V. Рок и начин на доставување на понудите 
- Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано 

од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во 
последното средство за јавно информирање. 

- Рокот на важноста на понудата да не е помал од 
60 дена од денот на нејзиното отворање. 

- Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од 
Законот за јавни набавки, понудите треба да ги доста-
ват во еден оригинален примерок кој треба да биде за-
верен и потпишан од одговорно лице на понудувачот. 

- Понудата и другата документација се доставуваат 
во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки, 
преку Писарницата на Министерството за внатрешни 
работи или лично до Комисијата на 12.03.2003 година 
во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во при-
суство на овластени претставници на понудувачите. 

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
односно кон кои не е приложена бараната придружна 
документација и ненавремена понуда, ќе се сметаат за 
нецелосни и нема да се разгледуваат. 

- Дополнителни појаснување можат да се добијат 
на телефон 112-141. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

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

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комиси-
јата за јавни набавки на Министерството за внатрешни 
работи, објавува 

 
ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 13/2003 

 
I. Општи одредби 
1. Набавувач 
Министерство за внатрешни работи на Република 

Македонија, ул. �Димче Мирчев� бб, 1000 Скопје. 
2. Предмет на набавката 
Нумератори (штембили) за пасошка контрола - 600 

парчиња. 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое правно или фи-

зичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со 
набавката. На повикот може да се јави и група на пону-
дувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 18 од Законот за јавни набавки (�Службен 
весник на РМ� бр. 21/2002). 

 
II. Содржина на повикот 
1. Назив на понудувачот односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок 

на додадена вредност и други давачки кон државата), 
со вклучен превоз до набавувачот. 

3. Начин на плаќање. 
4. Рок на испорака. 

III. Придружната документација која понудувачот, 
во согласност со член 46 од Законот за јавни набавки 
(�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), задолжително 
треба да ја приложи: 

1. Извод од регистрација на дејноста. 
2. Документ за бонитет од Централниот регистар во 

оригинален примерок или копија заверена од нотар. 
3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација. 
4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на 
дејност. 

5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки во оригина-
лен примерок или копија заверена од нотар. 

 
IV. Критериуми за избор на најповолен понудувач 
- квалитет  45 бода, 
- цена  35 бода, 
- рок на испорака 10 бода, 
- начин на плаќање 10 бода. 
 
V. Рок и начин на доставување на понудите 
- Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано 

од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во 
последното средство за јавно информирање. 

- Рокот на важноста на понудата да не е помал од 
60 дена од денот на нејзиното отворање. 

- Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од 
Законот за јавни набавки, понудите треба да ги доста-
ват во еден оригинален примерок кој треба да биде за-
верен и потпишан од одговорно лице на понудувачот. 

- Понудата и другата документација се доставуваат 
во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки, 
преку Писарницата на Министерството за внатрешни 
работи или лично до Комисијата на 12.03.2003 година 
во 12,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во при-
суство на овластени претставници на понудувачите. 

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
односно кон кои не е приложена бараната придружна 
документација и ненавремена понуда, ќе се сметаат за 
нецелосни и нема да се разгледуваат. 

- Дополнителни појаснување можат да се добијат 
на телефон 112-141. 

 
Комисија за јавни набавки 

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

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комиси-
јата за јавни набавки на Министерството за внатрешни 
работи, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 14/2003 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач  
Министерство за внатрешни работи на Република 

Македонија, ул. �Димче Мирчев� бб, 1000 Скопје. 
2. Предмет на набавката  
Плативи обрасци кои ги издава Министерството за 

внатрешни работи изработени во двојазична верзија 
македонска и албанска и тоа: 

- Уверение за државјанство               ком. 50.000, 
- Извод од матична книга на родени       ком. 80.000, 
- Извод од матична книга на венчаните  ком. 10.000, 
- Извод од матична книга на умрените   ком. 10.000, 
- Возачка дозвола со заштитна фолија 
   на фотографија                ком. 30.000, 
- Сообраќајна дозвола                ком. 30.000, 
- Сообраќајна дозвола за земјоделски 
   трактор                 ком.   2.000, 
- Дозвола за возач на трактор               ком.   1.000, 
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- Возачка потврда                ком.   1.000, 
- Потврда за регистрација                        ком.   1.000, 
- Лична карта                ком. 200.000. 
Обрасците треба да се изработени согласно норматив-

ните акти на Министерството и тоа: 
- личните карти согласно Правилникот за образецот за 

лична карта и Законот за измена и дополнување на Зако-
нот за лична карта (�Службен весник на РМ� бр. 38 од 
05.06.2002 година - иста како постојната), 

- изводи на родени, венчани и умрени изработени врз 
основа на Упатството за начинот на водење на матичните 
книги (�Службен весник на РМ� бр. 19 од 24.04.1998 го-
дина) и Законот за изменување и дополнување на Законот 
за матична евиденција (�Службен весник на РМ� бр. 38 од 
05.06.2002 година), 

- возачка дозвола, сообраќајна дозвола, сообраќајна 
дозвола за земјоделски трактор, потврда за регистрација и 
возачка за возач на трактор и возачка потврда предвидени 
во Правилникот за истите (�Службен весник на РМ� бр. 
66 од 12.10.1999 година) предвидени и во Законот за до-
полнување на Законот за безбедноста на сообраќајот на 
патиштата (�Службен весник на РМ� бр. 38 од 05.06.2002 
година), 

- уверение за државјанство предвидени во Правилни-
кот за начинот на водење евиденција за државјаните на 
РМ (�Службен весник на РМ� бр. 2 од 21.01.1993 година) 
обрасците да бидат изработени од високо квалитетна хар-
тија заштитена со воден знак. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое правно или фи-

зичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со 
набавката. На повикот може да се јави и група на пону-
дувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во согласност 
со член 18 од Законот за јавни набавки (�Службен весник 
на РМ� бр. 21/2002). 

6. Набавката е делива. 
 
II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Назив на понудувачот односно производителот, 
2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок 

на додадена вредност и други давачки кон државата), 
со вклучен превоз до набавувачот, 

3. Начин на плаќање, 
4. Рок на испорака. 
 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА која пону-

дувачот, (во согласност со член 46 од Законот за јавни 
набавки (�Службен весник на РМ� бр. 2/2002), задол-
жително треба да ја приложи): 

1. Извод од регистрација на дејноста, 
2. Документ за бонитет од Централниот регистар во 

оригинален примерок или копија заверена од нотар, 
3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација, 
4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на 
дејност, 

5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки во оригина-
лен примерок или копија заверена од нотар. 

 
IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- квалитет         30 бода, 
- цена         25 бода, 
- референца         15 бода, 
- рок на испорака        15 бода, 
- начин на плаќање                                          15 бода. 

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

- Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано 
од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во 
последното средство за јавно информирање, 

- Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 
дена од денот на нејзиното отворање, 

- Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од 
Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават 
во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен 
и потпишан од одговорното лице на понудувачот, 

- Понудата и другата документација се доставуваат 
во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки, 
преку Писарницата на Министерството за внатрешни 
работи или лично до Комисијата на 13.03.2003 година 
во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во при-
суство на овластени претставници на понудувачите, 

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
односно кон кои не е приложена бараната придружна 
документација и ненавремена понуда, ќе се сметаат за 
нецелосни и нема да се разгледуваат, 

- Со понудата во прилог задолжително да се доста-
ват примероци од сите обрасци, 

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат 
на телефон 112-141. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Министерство за транспорт и врски 

 
АКЦИОНА ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 
ОПШТИНИТЕ И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА - МЕАП 

 
Договор I.20 Рехабилитација на дистрибутивната 

мрежа, лотови 1 и 2 
 
ПОКАНА ЗА ТЕНДЕР 
 
Оваа покана за тендер ги следи генералните прави-

ла за набавка за овој проект, кои се ажурирани на Веб 
страната на ЕБРД во делот Можности за набавки, на 
25-ти февруари 2002 година. 
ЈП Исар, Штип, понатаму именувани како "Набаву-

вач,  Лот 1" и  ЈКП Дервен, Велес, понатаму се имену-
вани како "Набавувач, Лот 2", ќе употребат дел од 
средствата од заемот од Европската банка за обнова и 
развој (Банката) за покривање на трошоците за рехаби-
литација на дистрибутивната водоводна мрежа. 
Набавувачот ги поканува заинтересираните добаву-

вачи  да достават запечатени понуди за договорите кои 
се финансирани од дел на средства од заемот  за след-
ниве работи:  
Лот 1. ЈП Исар, Штип. Проектирање, изведување и 

комплетирање на поставувањето за околу 6.2 км главни 
цевководи со дијаметри од 350 мм до 600 мм; рехаби-
литација на околу 2.0 км  секундарната приклучна мре-
жа во дијаметри од 32 мм до 160 мм  и рехабилитација 
на околу 0.4 км за канализација со дијаметри 250 мм  и 
315 мм  во општината Штип, Македонија. Материјалот 
за цевки кој ќе се употребува ќе биде од дуктилно лие-
но железо (1-ва варијанта) или полиетилен (2-ра вари-
јанта) за главните цевководи и полиетилен за секундар-
ните, приклучните и канализациони цевки. Понудува-
чите ќе немаат можност да предложат нови материјали 
за цевките. 
Лот 2. ЈКП Дервен, Велес. Проектирање, изведува-

ње и комплетирање на поставувањето на околу 1.1 км 
главни цевководи на дијаметри рангирани од 400 мм до 
500 мм; рехабилитација на околу 3.3 км од секундарни-
те цевководи со дијаметри од 90 мм до 315 мм и реха-
билитација  на околу 0.9 км на приклучните цевководи  
во општина Велес, Македонија. Материјалот за цевки 
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што ќе се употребува ќе биде од дуктилно лиено  желе-
зо за главните цевководи и полиетилен за секундарни и 
приклучните линии. Понудувачите ќе немаат можност 
да предложат нови материјали за цевките. 
Понудите се за една и повеќе лотови. Секој Лот мо-

ра да биде проценет посебно. Понудите за повеќе од 
еден лот можат да понудат попуст и таквиот попуст ќе 
биде разгледуван при споредба на понудите. 
Доставувањето на понуди за договорите кои се фи-

нансирани со средства од заемот од Банката е отворено 
за претпријатија од било која држава. Средствата од за-
емот на Банката нема да бидат искористени со цел да 
се исплатат лица или ентитети или за увоз на добра, до-
колку исплаќањето или увозот е забрането со одлука на 
Безбедносниот Совет на Обединетите Нации, земен од 
глава VII од Повелбата на Обединетите Нации или спо-
ред закон на официјална одредба од земјата на набаву-
вачот. 
Потребно е понудувачите да се реномирани и ис-

кусни локални и/или странски добавувачи и треба да 
имаат релевантно искуство во проектирањето, изведу-
вањето и комплетирањето на рехабилитацијата и про-
ширувањето на водоводните дистрибутивни мрежи.  
Тендерската документација може да се подигне или 

да се побара да биде доставена, на долунаведената 
адреса, и да се поднесе во пишана форма и по непо-
вратна уплата во износ од  160 ЕВРА или противизнос 
во друга конвертибилна валута. Доколку се побара, 
тендерската документација може да биде испратена 
преку пошта или пак по курир надвор од Република 
Македонија по извршената неповратна уплата во износ 
од 210,00 ЕВРА.  
Сите понуди треба да бидат придружени со тендер-

ска гаранција од 35.000.00 за Лот 1 и 30.000.00 ЕВРА  
за Лот 2 или противизнос во друга конвертибилна ва-
лута. 
Понудите треба да доставени до канцелариите на 

адресата на ЈКП Дервен, Велес во или пред 12:00 ло-
кално време на 15 април 2003 , кога ќе бидат разгледу-
вани во присуство на понудувачите односно престав-
ниците кои се избрани да присуствуваат. 
Адресата на ЈКП Дервен е следната: ЈКП Дервен, 

�Вардарска� бб, 1400 Велес, Република Македонија. 
Списокот на потенцијалните добавувачи, кои ја по-

дигнале тендерската документација е достапен за увид 
на долунаведената адреса. 
Потенцијалните добавувачи можат да добијат допол-

нителни информации, да ја разгледаат тендерската доку-
ментација и истата може да ја подигнат на следнава адре-
са: МЕАП � Хеадљуартерс, ул. �Девол� 44 а, 1000 Скопје, 
Република Македонија, тел.: (+ 389) 2 391 773/-776, факс: 
(+389) 2 391 777, е-маил: meaphq@meap-project.net 
Цел на уплатата: Купување тендерска документаци-

ја од ПРОВА/МЕАП 
Назив на примачот: Комерцијална банка А.Д. Скопје  
жиро сметка: 300000000000133 
Повикување на број: број на денарска Денарска 

сметка 8081522-8355 
Број на девизна сметка: 7080-1522-17315 (за плаќа-

ње во девизи)  
Адресите на набавувачите се следниве: 
1) Договор Лот 1: ЈП "Исар" Штип 
ЈП Исар, Штип, ул. �Ген. Михајло Апостолски� бр. 

26, 2000 Штип, Македонија, тел: + 389 32 392 671, фах: 
+ 389 32 392 671 

2) Договор Лот 2: "Дервен" Велес, ЈКП Дервен, ул. 
�Вардарска� бб, 1400 Велес, Македонија, тел: + 389 43 
233 434, фах: + 289 43 222 608. 
Адресата на Министерство за транспорт и врски е: 
Плоштад Црвена Скопска Општина 4 
1000 Скопје, Република Македонија 
Контакт лице: г-дин Васко Поповски 
Тел: +389 2 145 425, Факс: +389 2 118 144. 

REPUBLIC OF MACEDONIA 
MINISTRY OF TRANSPORT AND 

COMMUNICATIONS 
 

MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ACTION 
PROGRAMME � MEAP 

 
CONTRACT I.20 DISTRIBUTION NETWORK 

REHABILITATION, LOTS 1 AND 2. 
 

INVITATION FOR TENDERS 
 

This Invitation for Tender follows the General 
Procurement Notice for this project, which was published 
on the EBRD�s Web site in the Procurement Opportunities 
section on 25 February 2002. 

JP Isar, Stip, hereinafter referred to as �the Employer, 
Lot 1� and JKP Derven, Veles, hereinafter referred to as 
�the Employer, Lot 2 intend using part of the proceeds of a 
loan from the European Bank for Reconstruction and 
Development (the Bank) towards the cost of water 
distribution network rehabilitation. 

The Employers now invite sealed tenders from 
contractors for the following contracts to be funded from 
part of the proceeds of the loan: 

- Lot 1. JP Isar, Stip. Design, execution and completion 
of the laying of approximately 6.2 km of trunk and 
principal mains in diameters ranging from 350 to 600 mm; 
rehabilitation of approximately 2.0 km of secondary and 
service pipelines in diameters ranging from 32 to 160 mm 
and the rehabilitation of approximately 0.4 km of sewerage 
pipelines in diameters 250 and 315 mm within the 
Municipality of Stip, Macedonia. Pipe materials to be used 
will be ductile iron (1-st variant) or polyethylene (2-nd 
variant) for trunk and principal mains and polyethylene for 
secondary, service and sewerage lines. Tenderers will have 
no opportunity to propose alternative pipe materials. 

- Lot 2. JKP Derven, Veles. Design, execution and 
completion of the laying of approximately 1.1 km of 
principal mains in diameters ranging from 400 to 500 mm; 
rehabilitation of approximately 3.3 km of secondary 
pipelines in diameters ranging from 90 to 315 mm and 
rehabilitation of approximately 0.9 km of service pipelines 
within the Municipality of Veles, Macedonia. Pipe 
materials to be used will be ductile iron for principal mains 
and polyethylene for secondary and service lines. 
Tenderers will have no opportunity to propose alternative 
pipe materials. 

Tenders are invited for one or more lots. Each lot must 
be priced separately. Tenders for more than one lot may 
offer discounts and such discounts will be considered in the 
comparison of tenders. 

Tendering for contracts to be financed with the 
proceeds of a loan from the Bank is open to firms from any 
country. The proceeds of the Bank's loan will not be used 
for the purpose of any payment to persons or entities, or for 
any import of goods, if such payment or import is 
prohibited by a decision of the United Nations Security 
Council taken under Chapter VII of the Charter of the 
United Nations. 

To be qualified for the award of a contract, tenderers 
shall be reputable and experienced local and/or foreign 
contractors and shall have relevant experience in the 
design, execution and completion of the rehabilitation and 
extension of the water distribution networks. 

Tender documents may be obtained from the office at 
the address below on the submission of a written 
application and upon payment of a non-refundable fee of 
160.00 Euro or equivalent in a convertible currency. If 
requested, the documents may be dispatched by mail or 
courier outside of Macedonia upon payment of a non-
refundable fee of 210,00 Euro. 
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All tenders must be accompanied by tender securities 
of 35,000.00 Euro for Lot 1 and 30,000.00 Euro for Lot 2 
or their equivalent in a convertible currency. 

Tenders must be delivered to the office at the address 
of JKP Derven, Veles at or before 12:00 hours (local time) 
on 15 April, 2003, at which time they will be opened in the 
presence of those tenderers� representatives who choose to 
attend. 

The address of JKP Derven is: JKP Derven, 
"Vardarska" bb, 1400 Veles, Macedonia, Republic of 

A register of potential tenderers who have purchased 
the tender documents may be inspected at the address 
below. 

Prospective tenderers may obtain further information 
from, and inspect and acquire the tender documents at, the 
following office: 

MEAP Headquarters 
"Devol" 44 a 
1000 Skopje, Macedonia 
Phone: +389 2 391 773 & 391 776 
Fax: +389 2 391 777 
E-Mail: MEAPHQ@meap-project.net 
 
Purpose: Buying Tender documentation from 

PROWA/MEAP 
Accepter: Komercijalna banka AD Skopje, 
Bank account 300000000000133 

       Foreign Currency    Local Currency 
Account Numbers:        70801522-17315     8081522-8355 

 
The Employers' addresses are as follows: 
1) Contract Lot 1: JP �Isar� Stip. 
JP �Isar� 
"Gen. Mihajlo Apostolski Street" 37 
2000 Stip, Macedonia 
Phone: +389 32 392 671 
Fax: +389 32 392 671 
2) Contract Lot 2: JKP �Derven� Veles 
JKP �Derven� 
"Vardarska Street" b.b. 
1400 Veles, Macedonia 
Phone: +389 43 233 434 
Fax: +389 43 222 608  
The Ministry of Transport and Communications 

address is: 
Plostad Crvena Skopska Opstina 4 
1000 Skopje 
Republic of Macedonia 
Contact person: Mr. Vasko Popovski 
Tel: +389 2 145 425  
Fax: +389 2 118 144  

___________ 
 
Врз основа на член 18, 19 и 20 од Законот за јавни на-

бавки- пречистен текст (�Службен весник на РМ� бр. 
21/02), Комисијата за јавни набавки во Фондот за здравс-
твено осигурување на Македонија-Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-1193/3 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ  
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија, со седиште на ул. �Мар-
шал Тито� бб - Скопје. 

2. Предмет на набавката се услуги за набавка на 
авионски билети за осигуреници на Фондот за здрав-
ствено осигурување на Македонија упатени на лекува-
ње во странство, за период од 1 година сметано од де-
нот на потпишувањето на договорот. 

3. Постапката за набавка се спроведува во соглас-
ност со одредбите на Законот за јавни набавки, по пат 
на отворен повик. 

4. Право на учество имаат сите правни лица што се 
регистрирани за вршење на соодветната дејност. 

5. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот 
на  нејзиното поднесување. 

6. Понудата не е делива. 
 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име со адреса и седиште на понудувачот;  
- сертификати за обученост на вработените кои ра-

ботат на резервации и издавање на авио билети - IАТА 
сертификат (да се достават примероци од истите); 

- опис на техничка опременост на понудувачот за 
извршени услуги-продажба на авио билети (број  на 
терминали, мобилни телефони и друга техничка опре-
меност); 

- познавање на странски јазици на вработените кои 
работат на резервација и издавање на авио билети (да 
достават примерок на документ); 

- програмски системи во кои се вклучени за обезбе-
дување - резервација на авио билети преку тие програ-
ми; 

- бенефиции односно повластици околу издавање 
на авио билетите; 

- изјава дека услугата ќе ја извршуваат професио-
нално во текот на целиот ден (24 часа) и доставување 
на авио билети до Фондот (односно до корисникот); 

- начин, услови и рок на плаќање. 
 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната документација: 
1. Извод од регистрацијата. 
2. Документ за бонитет издаден од Централниот ре-

гистар. 
3. Потврда од Управата за јавни приходи дека се  

платени даноците, придонесите и другите јавни давачки. 
4. Доказ, извод од судската евиденција или друг со-

одветен документ дека друштвото не е во стечај или во 
процес на ликвидација и дека со правосилна пресуда не 
му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење 
на дејноста. 

5. Список на извршени услуги- продадени авио би-
лети за последните 3 години со дестинации и имиња на 
корисниците (само за правни лица). 

6. Договори за застапување при продавање на авио 
билетите на авио превозници. 

7. Договори за поседување на авио билети од авио 
превозници во секое време. 
Бараните документи да не се постари од 6 месеци и 

треба да се достават во оригинален примерок или во за-
верено копие од нотар. 

 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 

примерок, заверена и потпишана од одговорното лице. 
2. Понудата се доставува согласно член 56 и 57 од 

Законот за јавни набавки. 
3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здравс-

твено осигурување на Македонија, ул. �Маршал Тито� 
бб - Скопје, преку пошта, во архивата на Фондот или 
со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 
07.03.2003 година до 11,00 часот. 

4. Секој учесник може да достави само една понуда. 
 
V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на 

следните критериуми: 
- техничка опременост  40 бода, 
- бенефиции - попуст   30 бода, 
- начин, услови и рок на плаќање   30 бода. 

mailto:MEAPHQ@meap-project.net
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VI. РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 

07.03.2003 година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 07.03.2003 

година во 11,30 часот, во просториите на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, ул. �Маршал 
Тито� бб-Скопје, сала за состаноци. 

 
VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои 

сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите 
на комисијата треба да и предадат писмено овластува-
ње од понудувачот за нивно учество на јавното отвора-
ње на понудите. 

2. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на  
утврдениот рок, како и оние што не се изработени спо-
ред тендерската документација и условите утврдени во 
овој повик, нема да бидат разгледувани. 

 
      Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на членот 18 од Законот за јавни наба-

вки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Фондот за 
магистрални и регионални патишта, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 08-1/2003 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач: Фонд за магистрални и регионални 

патишта, ул. �Даме Груев� број 14, Скопје. 
2. Предмет на набавката 
За изработка на техничка документација во фаза на: 

Главен проект за рехабилитација на магистралниот пат 
М-5, делница - Штип-Кочани. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите правни и физички лица регистрирани 
за дејноста во согласност со набавката. 

 
II. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ 
1. Име и адреса на понудувачот. 
2. Извод од регистрација на дејноста. 
3. Доказ за бонитетот издаден од Централниот реги-

стар со доказ дека просечниот бруто приход за послед-
ните 3 години не е помал од 1.000.000 евра/годишно. 

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

5. Доказ-извод од судска евиденција дека не е отво-
рена постапка за стечај или е во процес на ликвидација. 

6. Доказ-извод од судска евиденција дека со право-
силна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-
забрана на вршење на дејност. 
Бараната документација не смее да биде постара од 

6 (шест) месеци. 
7. Доказ за техничката способност на понудувачот 

со опрема и стручни лица со предлог на организација 
по име и презиме на стручните лица при што предлага 
најмалку две екипи кои треба да ја извршат задачата во 
рок од 2 месеца (календарски 60 денови), односно до 
30.05.2003 година. 

8. Рокот да биде искажан преку динамичен план со 
искажани фази на реализација и екипи за извршување 
(список на ангажирани лица). 

9. Цената за изработката да биде дадена во денари 
со издвоен ДДВ. 

10. Гаранција на понудата од прифатлива  Банка на 
5% од вкупно понудената цена. 

11. Потпишан оригинален текст на Општите услови 
на Договорот. 

12. Важност на понудата 60 дена. 

III. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР 
- понудена цена    60 поени, 
- докажан квалитет на досегашни  
  активности со квалитет на  
  припремање на понудата   40 поени. 
 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
1. Понудата се доставува на начин пропишан со 

членовите 56 и 57 од Законот за јавни набавки. 
2. Понудите кои не ги содржат сите податоци наз-

начени во огласот, односно кон кои не е приложена ба-
раната придружна документација, ќе се сметаат за не-
комплетни и нема да се разгледуваат. 

3. Рок на доставување на понудите е 15 дена од де-
нот на објавувањето на овој повик. 

4. Понудите треба да стигнат во Фондот за маги-
стрални и регионални патишта ул. �Даме Груев� бр.14, 
Скопје, најдоцна до 11,00 часот на 17.03.2003 година, 
по пошта или лично во архивата. 

5. Отворањето на понудите ќе се изврши јавно на 
17.03.2003 година во 12,00 часот, во салата на VI-ти 
кат. 

 
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

дениот рок и оние кои не се изработени согласно Зако-
нот за јавни набавки, нема да се разгледуваат. 

2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

3. Отворањето на понудите е јавно, во присуство на 
овластените претставници на понудувачите, што се до-
кажува со оригинален писмен документ оверен од од-
говорното лице. 

4. Тендерската документација (Проектната задача и 
Општите услови) може да се подигне секој работен ден 
од 8,00-15,00 часот во соба бр. 6 на III-ти кат. 

 
                       Фонд за магистрални 

         и регионални патишта 
___________ 

 
Врз основа на членот 18 од Законот за јавни наба-

вки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Фондот за 
магистрални и регионални патишта, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 08-2/2003 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач: Фонд за магистрални и регионални 

патишта, ул. �Даме Груев� број 14, Скопје. 
2. Предмет на набавката 
За изработка на техничка документација во фаза на: 

Главен проект за рехабилитација на магистралниот пат, 
М-5, делница - Охрид-Ресен. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите правни и физички лица регистрирани 
за дејноста во согласност со набавката. 

 
II. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ 
1. Име и адреса на понудувачот. 
2. Извод од регистрација на дејноста. 
3. Доказ за бонитетот издаден од Централниот реги-

стар со доказ дека просечниот бруто приход за послед-
ните 3 години не е помал од 1.000.000 евра/годишно. 

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

5. Доказ-извод од судска евиденција дека не е отво-
рена постапка за стечај или е во процес на ликвидација. 

6. Доказ-извод од судска евиденција дека со право-
силна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-
забрана на вршење на дејност. 
Бараната документација не смее да биде постара од 

6 (шест) месеци. 
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7. Доказ за техничката способност на понудувачот 
со опрема и стручни лица со предлог на организација 
по име и презиме на стручните лица при што предлага 
најмалку три екипи кои треба да ја извршат задачата во 
рок од 2 месеца (календарски 60 денови), односно до 
30.05.2003 година. 

8. Рокот да биде искажан преку динамичен план со 
искажани фази на реализација и екипи за извршување 
(список на ангажирани лица). 

9. Цената за изработката да биде дадена во денари 
со издвоен ДДВ. 

10. Гаранција на понудата од прифатлива  Банка на 
5% од вкупно понудената цена. 

11. Потпишан оригинален текст на Општите услови 
на Договорот. 

12. Важност на понудата 60 дена. 
 
III. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР 
- понудена цена    60 поени, 
- докажан квалитет на досегашни  
  активности со квалитет на  
  припремање на понудата   40 поени. 
 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
1. Понудата се доставува на начин пропишан со 

членовите 56 и 57 од Законот за јавни набавки. 
2. Понудите кои не ги содржат сите податоци наз-

начени во огласот, односно кон кои не е приложена ба-
раната придружна документација, ќе се сметаат за не-
комплетни и нема да се разгледуваат. 

3. Рок на доставување на понудите е 15 дена од де-
нот на објавувањето на овој повик. 

4. Понудите треба да стигнат во Фондот за маги-
стрални и регионални патишта ул. �Даме Груев� бр.14, 
Скопје, најдоцна до 11,00 часот на 18.03.2003 година, 
по пошта или лично во архивата. 

5. Отворањето на понудите ќе се изврши јавно на 
18.03.2003 година во 12,00 часот, во салата на VI-ти кат. 

 
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

дениот рок и оние кои не се изработени согласно Зако-
нот за јавни набавки, нема да се разгледуваат. 

2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

3. Отворањето на понудите е јавно, во присуство на 
овластените претставници на понудувачите, што се до-
кажува со оригинален писмен документ оверен од од-
говорното лице. 

4. Тендерската документација (Проектната задача и 
Општите услови) може да се подигне секој работен ден 
од 8,00-15,00 часот во соба бр. 6 на III-ти кат. 

 
                       Фонд за магистрални 

         и регионални патишта 
___________ 

 
Врз основа на член 11, член 17 и член 18 од Законот 

за јавни набавки (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на Др-
жавниот завод за геодетски работи - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА АВИОНСКО 
СНИМАЊЕ И ИЗРАБОТУВАЊЕ НА ФОТОТЕХ-

НИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Државен завод за геодетски работи, 

со седиште на ул. �Трифун Хаџи Јанев� бр. 4, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката: Авионско снимање на 

недвижности за размер 1 : 1 000 и 1 : 2 500, со израбо-
тување на фототехничка документација: (фото скици 

40 см х 40 см) и (дијафилмови 23 см х 23 см) на по-
драчјата на општините: Делчево, Долнени, Прилеп, 
Крушево, Житоше, Струмица, Куклиш и Василево. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

 
2. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ: 
- поединечна цена во денари/ДМ, посебно искажана 

за секој размер (1 : 1 000, 1 : 2 500) за единица од еден 
хектар, 

- единечна цена за изготвување на фотоскица со ди-
мензии 40 см х 40 см, 

- единечна цена за изготвување на дијафилм со ди-
мензии 23 см х 23 см, 

- начин на плаќање, 
- рок на изведување на работите, 
- опрема со која ќе се врши изведувањето на рабо-

тите, 
- рок и важност на понудата. 
 
3. ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Придружна документација која понудувачот за-

должително треба да ја приложи кон понудата: 
- извод од судска регистрација на дејноста, 
- Документ за бонитет на понудувачот издаден од 

Централниот регистар, 
- Доказ дека не е во стечај или во процес на ликви-

дација (извод од судска евиденција), 
- Доказ дека со правосилна пресуда не му е изрече-

на мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност 
(извод од судска евиденција). 
Сите документи кои ја сочинуваат придружната до-

кументација треба да бидат доставени во оригинален 
примерок или како копија заверена од нотар, со исклу-
чок на Изводот од судска регистрација на дејноста кој 
може да се достави како копија. 
Странско правно или физичко лице кое се јавува ка-

ко понудувач го доставува сертификатот за бонитет 
согласно член 24 став 3 од Законот за јавни набавки. 
Целокупната придружна документација на стран-

ското правно или физичко лице треба да биде преведе-
на на македонски јазик и заверена од нотар. 

3.2. Доказ за техничката способност кои понудува-
чот, во согласност со член 25 став 1 од Законот за јавни 
набавки, треба да ги приложи кон понудата: 

- список на извршени работи до сега, 
- опис на опремата со која ќе се работи. 
 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- висина на цената      40 поени, 
- рок и начин на плаќање     20 поени, 
- рок за испорака      10 поени, 
- квалитет и потекло на фотоматеријалите 30 поени. 
 
5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
Рокот за доставување на понудите изнесува 15 дена 

од денот на објавувањето на огласот на отворениот по-
вик (вклучувајќи го и денот на објавувањето). 
Понудите треба да бидат доставени на начин про-

пишан со членовите 56 и 57 од Законот за јавни наба-
вки. 
Понудите кои не ги содржат сите податоци назна-

чени во огласот, односно кон кои не е приложена бара-
ната придружна документација ќе се сметаат за не-
комплетни и нема да се разгледуваат. 
Понудите, во согласност со член 55 од Законот за 

јавни набавки, можат да се достават преку пошта, на 
адреса ул. �Трифун Хаџи Јанев� бр. 4, да се предадат 
во архивата на Државниот завод за геодетски работи 
(најдоцна до 15 часот секој работен ден) или понудите 
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да ги предадат на Комисијата за јавни набавки на само-
то место, но најдоцна до утврдениот ден и час на јавно-
то отворање на понудите. 
Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-

ниот рок и оние кои не се изработени според барањата 
од Отворениот повик, како и оние кои не се изработени 
согласно Законот за јавни набавки, нема да се разгле-
дуваат. 
Дополнителни информации во врска со овој отво-

рен повик можат да се добијат на телефон: 171-675, 
171-671 и 173-747, или во просториите на Државниот 
завод за геодетски работи. Контакт личности: Ванчо 
Постоловски, Зоранчо Муканов и Сашо Бошески. 
Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 

21.03.2003 година (четврток) во 12:00 часот во просто-
риите на Државниот завод за геодетски работи 
(ул.�Трифун Хаџи Јанев� бр. 4, Скопје). Претставници-
те на понудувачите, кои ќе присуствуваат на јавното 
отворање на понудите, на Комисијата за јавни набавки 
треба да и предадат писмено овластување од понудува-
чот. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Based on Arts 11, 17 and 18 of the Public Procure-

ments Law ("Official Gazette of RM" No. 21/2002), the 
Public Procurements Commission with the State authority 
for geodetic works - Skopje, hereby announces an 

 
OPEN INVITATION No. 1/2003 

FOR COLLECTING BIDS FOR AERIAL SURVEY 
AND ELABORATION OF PHOTOTECHNICAL 

DOCUMENTATION 
 
1. GENERAL PROVISIONS 
1.1. Purchaser: State Authority for geodetic works - 

Skopje registered place of business at "Trifun Hadzi Janev" 
str. No. 4, Skopje. 

1.2. Subject: Aerial survey of immovable assets in 
scales of 1:1000 and 1:2500, including elaboration of 
phototechnical documentation: (photo sketches 40 cm x 40 
cm) and (diafilms 23 cm x 23 cm) of the regions of the 
Municipalities: Delcevo, Dolneni, Prilep, Krusevo, Zitose, 
Strumica, Kuklis and Vasilevo). 

1.3. The invitation is public, anonymous and open to all 
local and foreign legal and natural parties. 

 
2. THE BID SHALL INCLUDE: 
- unit price in denars/DM, expressed separately for 

each scale (1:1000, 1:2500) for a unit of one hectare, 
- unit price for preparing photo sketches in size of 40 

cm x 40 cm, 
- unit price for preparing diafilm in size of 23 cm x 23 cm, 
- payment terms, 
- completion period, 
- equipment to be used in the execution of the works, 
- Bid validity period. 
 
3. DOCUMENTATION 
3.1. The following documents should accompany the bids: 
- Extract from the court registration of the business 

activity, 
- Bidder`s Financial Standing document issued by the 

Central Register, 
- Certificate that no bankruptcy of liquidation proceed-

ings are initiated against the Bidder (extract from Court`s 
records), 

- Certificate that there is no effective judgment related 
to security measure - ban on carrying out a business 
activity pronounced against the bidder (extract from court`s 
records). 

All the above stated accompanying documents must be 
submitted in original or a notarized copy, expect for the 
Extract from the court`s registration of the business 
activity, which could be submitted in copy. 

Foreign legal entities or natural parties participating as 
bidders are required to submit the Financial Standing 
Certificate in accordance with Art. 24, paragraph 3 of the 
Public Procurements Law. 

Foreign legal entities or natural parties are required to 
submit the accompanying documents together with nota-
rized translation into Macedonian language. 

3.2. Proof of bidder`s technical capacity is required to 
be included with the bids in accordance with Art. 25, 
paragraph 1 of the Public Procurements Law, consisting of: 

- List of works executed in the past, 
- Specification of the equipment to be used. 
 
4. CRITERIA FOR SELECTING THE MOST 

FAVORABLE BIDDER 
- price    40 points, 
- payment terms and period   20 points, 
- delivery period   10 points, 
- quality and origin of photo material 30 points. 
 
5. DEADLINE AND MANNET OF SUBMITTING 

BIDS 
The deadline for submitting bids is 15 days from the 

Invitation publishing day (including the publishing date 
too). 

The bids should be submitted as provided in Arts 56 
and 57 of the Public Procurements Law. 

Bids failing to include the documents specified in the 
Invitation, meaning missing the requested accompanying 
documents, shall be considered as incomplete and will 
excluded from further consideration. 

The bids, in compliance with Art 55 of the General 
Procurement Law, may be submitted by mail, at "Trifun 
Hadzi Janev" str. No. 4, Skopje, or personally to the 
archives of the State Authority for Geodetic Works (the 
latest until 3:00 p.m. Central European Time, each working 
day), or to be handed in to the Commission for Public 
Procurements, the latest until the day and the hour 
specified for opening the bids. 

Bids that will arrive later than the specified deadline 
and those which are not prepared in accordance with the 
requirements stated in the Open Invitation, as well as those 
not in compliance with the Public Procurements Law, will 
be not be taken in consideration. 

Additional information in relation to the this Open 
Invitation may be received on tel. Nos. 171-675, 171-671 
and 173-747, or at the business premises of the State 
authority for geodetic works - Skopje, Contact persons: 
Vanco Postolovski, Zoranco Mukanov and Saso Boseski. 

The Public Opening of the bids will take place on 
21.03.2003 (Thursday) at 12:00 p.m. in the business 
premises of the State authority for geodetic works ("Trifun 
Hadzi Janev" str. No. 4, Skopje). Bidders` representatives 
attending the bids public opening shall be required to 
present to the Commission for Public Procurements a 
written power of attorney signed by such bidder. 

 
Commission for Public Procurements 
___________ 

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

член 16 став 1 и членовите од 17 до член 34 од Законот 
за јавни набавки - пречистен текст (�Службен весник 
на РМ� број 21/02), Комисијата за јавни набавки за по-
штенскиот сообраќај на ЈП за поштенски сообраќај 
"Македонска Пошта" ц.о. Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ВРШЕЊЕ  
НА УСЛУГИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 

 
1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Нарачател на повикот: ЈП за поштенски сообра-

ќај "Македонска Пошта" ц.о. Скопје - Дирекција, со се-
диште во Скопје, на ул. "Орце Николов" б.б. 
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1.2. Предмет на набавката: услуги на осигурување 
за деловната 2003 година, на ЈП "Македонска Пошта" 
ц.о. Скопје и тоа: 
А. Градежни објекти и целокупната опрема во обје-

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

опасности;  
В. Каско осигурување на моторни возила со вклучен 

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

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

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

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

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

1.5. Осигурувањето треба да се изврши согласно За-
конот за осигурување и други прописи кои ја регулира-
ат оваа материја во Република Македонија и со меѓуна-
родните прописи кои се прифатени во Република Ма-
кедонија. 

1.6. Рок за поднесување  на понудите: до 20.03.2003 
год. (четврток), до 12:00 часот, кога е и јавното отвора-
ње на понудите. 

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

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

1.9. Со најповолниот понудувач ќе се склучи годи-
шен договор, при  што истиот презема обврска да ги 
надомести штетите настанати од 01.01.2003 до склучу-
вањето на договорот. 

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

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

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

2.3. Понудата треба да ги содржи висината на стап-
ките за осигурување на предметот на осигурување, 
изразени во проценти и вкупната премија пооделно по 
предмети на осигурување, со вкалкулирани бонифика-
ции - попусти по разни основи. Доколку понудувачот 
предвидува право на попуст за немање штета, посебно 
да ја искаже висината на попустот. 

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

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

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

вена валидна банкова гаранција во вредност од 11.000 
евра, во смисла на член 58 од Законот за јавни набавки. 

2.8. Понудувачите задолжително да ја достават 
следната придружна документација: 

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

- Документ за бонитетот од Централниот регистар 
во оригинал и копија заверена кај нотар, за економска-
та и финансиска способност на понудувачот; 

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

- Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 
ликвидација;  

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

- Понудувачот треба да го достави актот за основа-
ње и работа на Друштвото и Решение за упис во тргов-
скиот регистар. 

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

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

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

 
3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

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

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

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

4.2. Понудите се доставуваат препорачано по пошта 
или со предавање во архивата на Дирекција при ЈП за 
поштенски сообраќај "Македонска Пошта" ц.о. Скопје, 
на ул."Орце Николов" бб и тоа до 12:00 часот на денот 
на отворањето на понудите. Понудувачите имаат зада-
ча да обезбедат докази за датумот на предавањето на 
понудата (потврда од архивата на претпријатието или 
потврда за предадена пратка). 

4.3. Понудата се доставува во запечатен плик. На 
предната страна од пликот, во горниот лев агол треба 
да биде назначено "не отворај" како и бројот на пови-
кот, во средината на пликот треба да биде назначена 
точната адреса на ЈП за поштенски сообраќај "Маке-
донска Пошта" ц.о. Скопје. 
Во затворениот плик треба да има уште два затво-

рени и запечатени  плика. 
Едниот внатрешен  плик ја содржи понудата и носи 

ознака -  понуда, а другиот внатрешен плик ја содржи 
документацијата и носи ознака - документација - и точ-
ната адреса на понудувачот. 

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

оние кои не се изработени според пропозициите на по-
викот, нема да бидат разгледувани. 

5.2. Јавното отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе се изврши 
на ден 20.03.2003 (четврток) во 12:00 часот во салата за 
состаноци на Дирекцијата на Ј.П."Македонска пошта" 
ц.о. Скопје. 
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5.3. На отворањето на понудите ќе присуствува са-
мо претставникот на понудувачот кој на Комисијата на 
набавувачот ќе и предаде писмено овластување за за-
стапување на понудувачот. 

5.4. Секој понудувач може да учествува само со по 
една понуда. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

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

набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Коми-
сијата за јавни набавки на ЈП �Македонијапат� - Скоп-
је, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 7/2003 

 
 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по овој ограничен јавен повик бр. 

7/2003 е ЈП �Македонијапат� Скопје, со седиште на 
улица �Даме Груев� бр. 14, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката се услуги за одржување 
од доменот на ремонт и генерален ремонт на следната 
механизација: 

- моторни возила (Мерцедес, Нисан, ФАП и Раба); 
- градежни машини (утоварувачи, ровокопачи, бул-

дозери, грејдери, финишери, метални-гумени валци, 
фрези за асфалт); 
Тип: Bomag, TG, ULT, Komatsu, Gradis, Fogele, 

Wirtgen, Libher 
- зимска опрема (снежни плугови, посипувачи за 

сол - РИКО, SCHMID); 
- патнички возила (Ауди, Опел, Шкода, Лада, Заста-

ва, Ланос, Нисан); 
- хидраулични компоненти на градежни машини, 

асфалтни бази. 
1.3. Постапката по јавниот повик се спроведува сог-

ласно член 35 и член 36 од Законот за јавни набавки - 
ограничен јавен повик. 
Согласно член 19 од Законот за јавни набавки, на-

бавката може да се подели на делови. 
Извршувањето на услугите е деливо по вид и марка 

на возила и водови на услуги за одржување. 
1.4. Право на учество на јавниот повик имаат сите 

заинтересирани правни и физички лица кои обавуваат 
соодветна стопанска дејност. Понудувачите можат да 
дадат свои понуди за една или повеќе позиции од пред-
метот на набавката. 

1.5. Постапката за јавна набавка согласно член 36 
од Законот за јавни набавки, се спроведува во две фази: 
фаза I - фаза на претквалификација т.е. прибирање на 
документација заради утврдување на подобност на по-
нудувачите за изведување на работи од предметот на 
набавката, и фаза II - прибирање на понуди од квали-
фикуваните понудувачи за изведување на работите од 
предметот на набавката. 

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

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудувачот може да даде понуда која ќе го 

опфати целокупниот обем на набавката или одредени 
делови од неа. 

2.3. Понудата треба да содржи: 
- Техничка и кадровска способност на понудувачот; 
- Цена за 1 норма/час; 
- Време за извршување на услуги; 
- Начин и услови на плаќање; 
- Гаранции и рекламации. 
 
3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПО-

НУДУВАЧОТ, СОГЛАСНО СО ЧЛЕН 46 ОД ЗАКО-
НОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ, ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕ-
БА ДА ЈА ПРИЛОЖИ 

3.1. Претставување на понудувачот: име, адреса, се-
диште, овластено лице, телефон. 

3.2. Извод од регистрација на дејност. 
3.3. Документ за бонитет од Централен регистар. 
3.4. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација. 
3.5. Доказ од надлежниот орган дека со пресуда не 

му е изречена мерка на безбедност забрана на вршење 
на дејност. 

3.6. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Документацијата која е задолжителна се приложува 

во оригинал или копија заверена кај нотар и не постара 
од шест месеци. 

 
4. ДОКАЗИ ЗА ТЕХНИЧКАТА СПОСОБНОСТ 

КОИ ПОНУДУВАЧОТ, ВО СОГЛАСНОСТ СО ЧЛЕН 
25 СТАВ 1 АЛИНЕЈА 1, 2 И 3 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВ-
НИ НАБАВКИ, ГИ ПРИЛОЖУВА КОН ПОНУДАТА, 
ОДНОСНО 

4.1. Список на поважни извршени услуги во пос-
ледните 3 (три) години со износи, датуми и примачи. 

4.2. Опис на технички постројки на понудувачот. 
4.3. Посочување на технички лица задолжени за из-

вршување на дејноста и контрола на квалитетот. 
 
5. ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА 
5.1. Согласно член 38 став 2 претквалификација се 

врши врз основа на оценка дали: 
- имаат потребен техничко-технолошки бонитет; 
- има економско-финансиски бонитет; 
- има потврда од Управата за јавни приходи за пла-

тени даноци, придонеси и други јавни давачки; 
- има расположлива опрема и други физички капа-

цитети потребни за реализирање на набавката; 
- има менаџерска способност; 
- има искуство и стручен кадар за извршување на 

набавката; 
- има потврда од надлежен суд дека не е отворена 

постапка за стечај или ликвидација; 
- нема правосилна пресуда со која е изречена мерка 

за безбедност-забрана на вршење на дејност; 
- имаат документ за регистрација за вршењето на 

нивната дејност; 
- цена на 1 норма/час; 
- начин на плаќање; и 
- гаранција. 
5.2. Набавувачот ќе го исклучи понудувачот за кој 

ќе оцени дека доставените документи во врска со прет-
квалификациите се лажни и неточни или некомплетни. 

 
6. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- Техничка и кадровска способност    40 поени; 
- Цена 1 норма/час      30 поени; 
- Начин и услови на плаќање     10 поени; 
- Рок на извршување на услуги                    10 поени; 
- Гаранции       10 поени. 
 
7. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
7.1. Понудите да се достават препорачано по пошта 

или со предавање во архивата на набавувачот во рок од 
21 ден од денот на објавувањето во весник. 

7.2. Понудите кои ќе пристигнат по рокот за доста-
вување ќе се сметаат како ненавремени и нема да бидат 
разгледувани. 

7.3. Понудите и другата документација треба да би-
дат доставувани на начин пропишан со членовите 55, 
56 и 57 од Законот за јавни набавки. 

7.4. Понудите кои не ги содржат сите податоци наз-
начени во огласот, односно кон кои не е приложена ба-
раната придружна документација ќе се сметаат за не-
комплетни и нема да се разгледуваат. 
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7.5. Секој понудувач може да учествува со една по-
нуда. Во понудата не се дозволени повеќе опции или 
варијанти. 

7.6. Понудите согласно член 55 од Законот за јавни 
набавки, можат да се достават преку пошта на адреса 
ул. �Даме Груев� бр. 14, Скопје или да се предадат во 
архивата на ЈП �Македонијапат� Скопје (најдоцна до 
15,00 часот секој работен ден). 

7.7. Отворањето ќе се врши без присуство на пону-
дувачите. 

7.8. Согласно член 38 став 1 набавувачот врши 
претквалификација на понудувачите без присуство на 
нивните претставници.  

Комисија за јавни набавки 
___________ 

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

набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комиси-
јата за јавни набавки на ЈП �Македонијапат� - Скопје, 
објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 8/2003 

 
 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по овој ограничен јавен повик бр. 

8/2003 е ЈП �Македонијапат� Скопје, со седиште на 
улица �Даме Груев� бр. 14, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е: набавка на резервни 
делови за механизација по систем: периодично по по-
треба на набавувачот и тоа за следната механизација: 

- моторни возила; 
- градежни машини; 
- зимска опрема; 
- патнички возила. 
1.3. Постапката по јавниот повик се спроведува сог-

ласно член 35 и член 36 од Законот за јавни набавки - 
ограничен јавен повик. 
Согласно член 19 од Законот за јавни набавки, на-

бавката може да се подели на делови. 
Извршувањето на услугите е деливо по вид и марка 

на возила и водови на услуги за одржување. 
1.4. Право на учество на јавниот повик имаат сите 

заинтересирани правни и физички лица кои обавуваат 
соодветна стопанска дејност. Понудувачите можат да 
дадат свои понуди за една или повеќе позиции од пред-
метот на набавката. 

1.5. Постапката за јавна набавка согласно член 36 
од Законот за јавни набавки, се спроведува во две фази: 
фаза I - фаза на претквалификација т.е. прибирање на 
документација заради утврдување на подобност на по-
нудувачите за изведување на работи од предметот на 
набавката, и фаза II - прибирање на понуди од квали-
фикуваните понудувачи за изведување на работите од 
предметот на набавката. 

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

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да ја содржи единечната цена 

изразена во денари за секоја позиција посебно, со сите 
давачки. 

2.3. Единечната цена треба да биде дадена за парче, а 
во неа да бидат вкалкулирани сите трошоци на понуду-
вачот од набавка до испорака на материјалите вклучувај-
ќи го и чинењето на набавката, транспортот, царина, да-
ноци, давачки за патишта и пресметан ДДВ, осигурува-
ње и сите други давачки кои би ја теретеле цената. 

2.4. Начин на плаќање. 
2.5. Рок на испорака. 
2.6. Гаранции и рекламации. 
2.7. Потекло на деловите. 
2.8. Понудувачот може да даде понуда која ќе го 

опфати целокупниот обем на набавката или одредени 
делови од неа. 

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПО-
НУДУВАЧОТ, СОГЛАСНО СО ЧЛЕН 46 ОД ЗАКО-
НОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ, ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕ-
БА ДА ЈА ПРИЛОЖИ 

3.1. Претставување на понудувачот: име, адреса, се-
диште, овластено лице, телефон. 

3.2. Извод од регистрација на дејност. 
3.3. Документ за бонитет од Централен регистар. 
3.4. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација. 
3.5. Доказ од надлежниот орган дека со пресуда не 

му е изречена мерка на безбедност забрана на вршење 
на дејност. 

3.6. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Документацијата која е задолжителна се приложува 

во оригинал или копија заверена кај нотар и не постара 
од шест месеци. 

 
4. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ВО СОГЛАС-

НОСТ СО ЧЛЕН 19 СТАВ 2 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ 
НАБАВКИ 

4.1. Тендерската документација да се подигне во 
просториите на ЈП �Македонијапат� - Скопје, ул. �Да-
ме Груев� бр. 14 секој работен ден од 07,00 до 15,00 ча-
сот после уплата на неповратни средства во износ од 
1.500,00 денари. 
Уплатата се врши претходно на сметка на ЈП �Ма-

кедонијапат� - Скопје, Стопанска Банка АД Скопје, 
жиро сметка бр. 200000002559725 даночен број 
4030989230167. 

 
5. ДОКАЗИ ЗА ТЕХНИЧКАТА СПОСОБНОСТ 

КОИ ПОНУДУВАЧОТ ВО СОГЛАСНОСТ СО ЧЛЕН 
25 СТАВ 1 АЛИНЕЈА 1, 2, 4 И 6 ОД ЗАКОНОТ ЗА 
ЈАВНИ НАБАВКИ, ГИ ПРИЛОЖУВА КОН ПОНУ-
ДАТА, ОДНОСНО 

5.1. Список на главни испораки на стоки или извр-
шени услуги во последните три години со износите, да-
тумите и примачите. 

5.2. Опис на техничките постројки на понудувачот, 
мерките што ги презел за обезбедување на квалитетот 
и истражувачки погони. 

5.3. Мостри, опис или фотографии на производот 
што треба да се набави, чија автентичност треба да се 
потврди, доколку тоа ќе го побара набавувачот. 

5.4. Каталози за основните технички карактеристики. 
 
6. ПРЕTКВАЛИФИКАЦИЈА 
6.1. Согласно член 38 став 2 претквалификација се 

врши врз основа на оценка дали: 
- имаат потребен техничко-технолошки бонитет; 
- има економско-финансиски бонитет; 
- има потврда од Управата за јавни приходи за пла-

тени даноци, придонеси и други јавни давачки; 
- има расположлива опрема и други физички капа-

цитети потребни за реализирање на набавката; 
- има менаџерска способност; 
- има искуство и стручен кадар за извршување на 

набавката; 
- има потврда од надлежен суд дека не е отворена 

постапка за стечај или ликвидација; 
- нема правосилна пресуда со која е изречена мерка 

за безбедност-забрана на вршење на дејност; 
- имаат документ за регистрација за вршењето на 

нивната дејност; 
- цена по парче; и 
- начин на плаќање. 
6.2. Набавувачот ќе го исклучи понудувачот за кој 

ќе оцени дека доставените документи во врска со прет-
квалификациите се лажни и неточни или некомплетни.    
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7. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

- Цена по парче      30 поени; 
- Квалитет на деловите      30 поени; 
- Начин на плаќање      20 поени; 
- Рок на испорака      20 поени. 
7.1. Набавувачот ќе го исклучи понудувачот за кој 

ќе оцени дека доставените документи во врска со прет-
квалификациите се лажни и неточни или некомплетни. 

 
8. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
8.1. Понудите да се достават препорачано по пошта 

или со предавање во архивата на набавувачот во рок од 
21 ден од денот на објавувањето во весник. 

8.2. Понудите кои ќе пристигнат по рокот за доста-
вување ќе се сметаат како ненавремени и нема да бидат 
разгледувани. 

8.3. Понудите и другата документација треба да би-
дат доставувани на начин пропишан со членовите 55, 
56 и 57 од Законот за јавни набавки. 

8.4. Понудите кои не ги содржат сите податоци наз-
начени во огласот, односно кон кои не е приложена ба-
раната придружна документација ќе се сметаат за не-
комплетни и нема да се разгледуваат. 

8.5. Секој понудувач може да учествува со една по-
нуда. Во понудата не се дозволени повеќе опции или 
варијанти. 

8.6. Понудите согласно член 55 од Законот за јавни 
набавки, можат да се достават преку пошта на адреса 
ул. �Даме Груев� бр. 14, Скопје или да се предадат во 
архивата на ЈП �Македонијапат� Скопје (најдоцна до 
15,00 часот секој работен ден). 

8.7. Отворањето ќе се врши без присуство на пону-
дувачите. 

8.8. Согласно член 38 став 1 набавувачот врши 
претквалификација на понудувачите без присуство на 
нивните претставници. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 8 и 18 од Законот за јавни наба-

вки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Kомисијата за 
јавни набавки - подружница РЕК �Осломеј�-Осломеј, 
објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 07-31/03 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател на барањето е АД �ЕСМ-Скопје, По-

дружница РЕК �Осломеј�-Осломеј. 
1.2. Предмет на набавка е: 
-Изедување на градежни работи за санација на 

свлечиште во површински коп �Осломеј-Запад�, на за-
вршните косини помеѓу III и V профил. 

-Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите правни и физички лица во согласност 
со Законот за јавни набавки (�Службен весник на РМ� 
бр. 21/02). 

1.3 Подетални информации за предметната набавка 
можат да се добијат кај техничкиот раководител на 
Рудник �Осломеј�, лично или на телефон 045/258-066. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да содржи: 
2.1 Името, адресата и седиштето на понудувачот. 
2.2. Единечни цени за секоја позиција и вкупен из-

нос на понудата со посебно искажан ДДВ на вкупната 
вредност на понудата. 

2.3. Начин на плаќање. 

2.4. Рок на извршување на работите. 
2.5. Податоци за кадровска екипираност и техничка 

опременост на понудувачот за изведување на работи од 
ваков вид. 

2.6. Референци за изведени работи од ваков вид. 
 
3. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
3.1. Квалитет - 40 поени 
3.2. Цена - 30 поени 
3.3. Начин на плаќање - 20 поени 
3.4. Рок за изведување на работите - 10 поени 
 
4. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок потпишан од одговорното лице на понудувачот 
на адреса Подружница РЕК �Осломеј�-Осломеј (Коми-
сија за јавни набавки). 

4.2. Со понудата понудувачот треба да достави при-
дружна документација според член 24 и 26 од Законот 
за јавни набавки во оригинал или копија заверена на 
нотар. 

4.3. Понудата и придружната документација да се 
достават според член 55 и 56 од Законот за јавни наба-
вки. 

4.4. Рок на доставување на понудите е најдоцна до 
денот и часот на отворањето на понудите. 

 
5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

04.03.2003 година во 13 часот во ресторанот за општес-
твена исхрана на РЕК �Осломеј� (Термоелектрана), во 
присуство на овластени претставници на понудувачи-
те. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок и не се изработени според барањата на отво-
рениот повик, како и оние кои немаат целокупна доку-
ментација нема да се разгледуваат. 

 
    Комисија за јавни набавки 

__________ 
 
Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комисијата за 
јавни набавки во А.Д. �Електростопанство на Македо-
нија�, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-52/2003 

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА СОБИРАЊЕ НА ПО-
НУДИ  ЗА ОТКУП  НА  ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Набавувачот на Отворениот повик е А.Д. �Електро-

стопанство на Македонија�, со седиште на ул. �11 
Октомври� бр. 9, Скопје. 

1.1. Предмет на Отворениот повик е прибирање на 
понуди за откуп на електрична енергија во период од 1 
мај 2003 до 30 април 2004 година. 

1.2. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.3. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки, (�Служ-
бен весник на РМ� бр. 21/2002). 

1.4. Набавувачот го задржува правото исполнува-
њето на набавката да ја подели на двајца или повеќе 
понудувачи. 

1.5. Рок на доставување на понудите е најдоцна до 
денот и часот на отворање на понудите. 

1.6. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват: преку пошта, со предавање во архивата на набаву-
вачот или со предавање на Комисијата, на лице место 
на денот и часот од јавното отворање на понудите. 
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3. УСЛОВИ НА ИСПОРАКА 1.7. Понудата се доставува во затворен коверт на 
кој во горниот лев агол треба да стои ознаката не отво-
рај и бројот на повикот. Во средината на ковертот тре-
ба да стои: А.Д. �Електростопанство на Македонија�, 
за Комисијата за јавни набавки, ул. �11 Октомври� бр. 
9, 1000 Скопје. 

3.1. Како место на испорака на понудената еле-
ктрична енергија се смета местото на интерконективна-
та врска меѓу македонскиот електроенергетски систем 
и соседниот систем, точно на местото каде истата ја се-
че македонската граница. 

3.2. Понудените и договорени количини на еле-
ктрична енергија се бара да бидат обврзувачки. 

Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која 
би можел да се идентификува испраќачот - понудува-
чот. Во ковертот со понудата треба да има уште два за-
творени и запечатени коверти со ознака документација 
односно понуда. 

3.3. Испораката на ел. енергија ќе се врши врз осно-
ва на неделни возни редови одредени од Диспечерска-
та служба на набавувачот. 

3.4. Набавувачот има право на отстапување на нај-
малку ± 20% од снагата прикажана во дијаграмот. По-
нудувачот кој ќе понуди поголем обем на отстапување 
од бараната снага, ќе се смета за поповолен понудувач. 

1.8. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

1.9. Секоја понуда за да може да се разгледува, кај 
набавувачот мора да пристигне најдоцна до денот и ча-
сот  на јавното отворање.  

4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 1.10. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
17.03.2003 во 12 часот, во седиштето на претпријатие-
то, ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје, во присуство на 
овластените претставници на понудувачите. 

4.1. Понудата мора да содржи: 
4.1.1. Име, адреса и седиште на понудувачот. 
4.1.2. Единечна цена за 1 КWh електрична енергија 

изразена во ЕУР, посебно за дневна (6 до 24 часот по 
средно европско време) и ноќна (00 до 6 часот средно 
европско време) енергија, за секој месец одделно како 
и вкупна вредност за понудената количина изразена во 
ЕУР која ќе ги содржи сите трошоци до местото на 
предавање. 

1.11. Контакт телефон 02 149-017; Г-дин Ристо Пав-
лов. 

 
2. ПРЕДМЕТНИ КОЛИЧИНИ ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА 
2.1. Предметните количини по овој отворен повик 

изнесуваат: вкупно 965.550 МWh електрична енергија. 4.1.3. Количини  на енергија и период за кои се дава 
понудата. 2.2. Понудувачот може да понуди и само дел од ба-

раните количини на електрична енергија во наведениот 
и/или за покус временски период. 

4.1.4. Начин, гаранции и услови на плаќање. 
4.1.5. Името на производителот на електричната 

енергија која се нуди за продажба. 2.3. Набавувачот може да прифати и понуди за било  
која количина од бараните, во наведениот и/или покус 
период. 

4.1.6. Рок на важност на понудата не е пократок од 
01.05.2003 година. 

4.1.7. Податоци за надлежната оперативна служба 
за управување со прометот на електрична енергија. 

2.4. Временскиот дијаграм на предметните количи-
ни на електрична енергија е даден во следната табела: 

 

  
  

 
 
 Период 

Снага MW 
 

Дневна/Ноќна 

Преземена дневна 
енергија 
(06-24) 
МWh 

Преземена ноќна 
енергија 
(00-06) 
МWh 

Вкупно 
месечно 
МWh 

Мај 01-31.05.2003 60/40 33480 7440 40920 
Јуни 12-30.06.2003 190/190 64980 21660 86640 
Јули 01-31.07.2003 110/45 61380 8370 69750 
Август 01-20.08.2003 70/30 25200 3600 28800 
Септември 01-30.09.2003 105/20 56700 3600 60300 
Октомври 01-31.10.2003 65/20 36270 3720 39990 

01-15.11.2003 160/60 43200 5400 48600 Ноември 
16-30.11.2003 80/25 21600 2250 23850 

Декември 01-31.12.2003 300/230 167400 42780 210180 
ВКУПНО ВО 2003 ГОДИНА 510210 98820 609030 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 
 
 Период 

Снага MW 
 

Дневна/Ноќна 

Преземена 
дневна енергија 

(06-24) 
МWh 

Преземена 
ноќна енергија 

(00-06) 
МWh 

Вкупно месечно 
 

МWh 

Јануари 01-31.01.2004 250/140 139500 26040 165540 
Февруари 01-28.02.2004 180/120 90720 20160 110880 
Март 01-31.03.2004 90/30 50220 5580 55800 
Април 01-30.04.2004 40/15 21600 2700 24300 
ВКУПНО ВО 2004 ГОДИНА 302040 54480 356520 

 
ВКУПНО ЗА ПЕРИОД ОД 01.05.03 ДО 30.04.04 г 812250 153300 965550 
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5. ДОКУМЕНТАЦИЈА 5.1.9. Писмо потпишано од понудувачот во кое 
јасно се наведува дека, понудувачот неотповикливо ја 
признава својата целосна и исклучителна одговорност 
во гаранцијата на испораките на електрична енергија 
до местото на предавање. 

5.1. Задолжителна документација 
5.1.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-

нансиска и економска способност. Домашните понуду-
вачи треба да приложат документ за бонитет од Цен-
тралниот регистар, а странските понудувачи треба да 
достават ревизорски извештај од странска реномирана 
ревизорска институција, регистрирана за вршење на ре-
визија, со податоци за последните три години. 

5.1.10. Писмо потпишано од понудувачот во кое 
јасно се наведува дека, понудувачот неотповикливо ќе 
ги преземе сите мерки за обезбедување на транзитен 
пат и сите трошоци за трансакцијата на електричната 
енергија од изворот до местото на предавање односно, 
под било какви услови и во секој случај електричната 
енергија да биде испорачана (пренесена) бесплатно до 
местото на предавање и понудената цена да важи за ис-
порачаната енергија до местото на предавање. 

5.1.2. Понудувачот  треба да достави доказ дека на 
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите на-
ведени во член 26 од Законот за јавни набавки. 

5.1.3. Потврда од Управата за јавни приходи за пла-
тени даноци, придонеси и други јавни давачки. 

5.1.4. Регистрација на понудувачот за работи на 
промет со електрична енергија. 5.2. Понудите со пропратна документација се до-

ставуваат на македонски и англиски јазик. 5.1.5. Банкарската гаранција во износ од 5% од 
вкупната вредност на понудата, согласно член 58 од 
Законот за јавни набавки. 

5.3. Целокупната документација која се бара (задол-
жителна и дополнителна) треба да биде оригинална 
или заверена копија верна на оригиналот и не постара 
од 6 месеци освен ревизорскиот извештај. 

Банкарската гаранција се наплатува, само во случај 
кога, понудувачот ќе биде повикан да заклучи договор 
после извршениот избор на најповолен понудувач, а тој 
одбие тоа да го стори. 

5.4. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според барање-
то на Отворениот повик, како и оние кои немаат цело-
купна документација која се бара во Отворениот повик, 
нема да се разгледуваат. 

5.1.6. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки. 

5.1.7. Понудувачот треба да достави список на ис-
пораки на ел. енергија во последните три години од ва-
ков тип. 

 
6. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни 
набавки) 5.1.8. Документ издаден од претпријатието на интер-

конективно поврзаната балканска земја која ќе биде из-
вор за испорака на електрична енергија и надлежна за 
срамнување на дебалансите предизвикани од работење-
то на интерконективниот систем. Во документот треба 
да биде наведено дека, тоа претпријатие е целосно за-
познато со трансакцијата за која станува збор и дека ќе 
врши управување на системот во текот на предвидениот 
временски период имајќи го тоа наполно во предвид. 

- Цена   50 поени; 
- Услови на испорака  25 поени; 
- Начин и услови на плаќање 20 поени; 
- Референца за испорачателот   5 поени. 
Комисијата го задржува правото, доколку не е задо-

волна со понудите, да не избере ниеден понудувач.  
Комисија за јавни набавки 

  
  
Based on Article 11 of the Public Procurement Law 

("Official Register of the Republic of Macedonia" No. 
21/2002), the Public Procurement Commission of the 
"Electric Power Company of Macedonia" JSC, announces 

1.7. The bids should be delivered in closed envelopes, 
marked "do not open" and the number of the invitation 
printed at the top left corner of the envelope. The following 
label should be printed in the middle of the envelope: 
"ELECTRIC POWER COMPANY OF MACEDONIA" 
JSC, for the Public procurement commission, "11 
Oktomvri" No. 9, 1000, Skopje. 

 
OPEN INVITATION No. 01. 52/2003 

WITH PUBLIC OPENING FOR COLLECTING BIDS 
FOR PURCHASE OF ELECTRICITY The envelope must not contain any kind of mark that 

would in any way indicate the sender-bidder. The envelope 
should contain two separate envelopes marked 
"documentation" and "offer". 

 
1. GENERAL DECREES 
The purchaser of this Open invitation is the "Electric 

Power Company of Macedonia" JSC, Main office - "11 
Oktomvri" No. 9, 1000, Skopje. 

1.8. Every bidder can participate in the invitation with 
only one bid. 

1.9. Each and every bid, in order to be eligible, must be 
delivered to the Purchaser not later than the date and the 
time of the Public opening. 

1.1. The Subject of this Open invitation is collecting 
bids for purchase of electricity between the 1st of May 2003 
and 30th of April 2004. 1.10. The opening of the bids will be performed on the 

March, 17.2003 at 1200, at the Purchasers main office, "11 
Oktomvri" No. 9, Skopje, in the presence of the authorized 
representatives of the bidders. 

1.2. This Invitation is public, open and anonymous, 
with the right to of participation of all foreign and domestic 
legal and physical subjects. 1.11. Contact person Mr. Risto Pavlov, telephone: ++ 

389 2 149 017. 1.3. The procedure of the invitation is carried out 
through Open invitation in accordance with the Public 
Procurement Law, Official Register of the Republic of 
Macedonia, No. 21/2002. 

 
2. THE SUBJECT QUANTITIES OF ELECTRICITY 
2.1. The subject quantities of this open invitation are: a 

total quantity of 965.550 MWh of electricity. 1.4. The purchaser reserves the right to divide the 
purchase between two or more bidders. 2.2. The bidder may offer only a part of the total 

quantity of electricity for the cited and/or shorter period of 
time. 1.5. The deadline for submitting the offers is the date 

and the time of the opening of the bids. 2.3. The purchaser can accept bids for any cited 
quantity of electricity, for the cited and/or shorter period of 
time. 

1.6. The bidders can submit their bids: by mail, by 
delivering them to the Purchasers archive office or 
delivering them at site on the date and the time of the 
opening of the bids. 

2.4. The Time diagram of the subject quantities of 
electricity is displayed in the following chart: 
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 Period 

Power MW 
 

Day/Night 

Monthly 
quantities of 

Dialy el. energy 
(06-24) 
МWh 

Monthly 
quantities of 

Nightly el. energy 
(00-06) 
МWh 

Total monthly 
quantities 
МWh 

May 01-31.05.2003 60/40 33480 7440 40920 
Jun  12-30.06.2003 190/190 64980 21660 86640 
Jul  01-31.07.2003 110/45 61380 8370 69750 
Au ust 01-20.08.2003 70/30 25200 3600 28800 
September 01-30.09.2003 105/20 56700 3600 60300 
October 01-31.10.2003 65/20 36270 3720 39990 

01-15.11.2003 160/60 43200 5400 48600 November 16-30.11.2003 80/25 21600 2250 23850 
December 01-31.12.2003 300/230 167400 42780 210180 
TOTAL FOR 2003  510210 98820 609030 
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 Period 

Power MW 
 

Day/Night 

Monthly 
quantities of 

Daily el. energy 
(06-24) 
МWh 

Monthly 
quantities of 

Nightly el. energy 
(00-06) 
МWh 

Total monthly 
quantities 
МWh 

January 01-31.01.2004 250/140 139500 26040 165540 
February 01-28.02.2004 180/120 907020 20160 110880 
March 01-31.03.2004 90/30 50220 5580 55800 
April 01-30.04.2004 40/15 21600 2700 24300 
TOTAL FOR 2004 302040 54480 356520 
 
TO TAL FOR THE PERIOD: FROM 01.05.2003 TILL 812250 153300 96550 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
30.04.2004   
  

5. DOCUMENTATION 3. TERMS OF DELIVERY 
5.1. Required documentation 3.1. The interconnectivity connection point between the 

Macedonian Power System and the Neighboring Power 
System at the exact point of border-crossing is considered 
as a point of delivery of the offered quantity of electricity. 

The documentation should include: 
5.1.1. The bidder should submit evidence of the 

financial and economic capability. The bidders from within 
the purchaser`s country should submit document for 
solvency (financial reliability) issued by the Central 
Registry, and the foreign bidders should submit a financial 
audit report issued by a world renowned financial auditing 
company, registered for performing a financial auditing, 
containing information for the past three years. 

3.2. It is demanded that the offered and agreed upon 
quantities electricity are obligatory. 

3.3. The delivery of the electricity will be based upon a 
weekly timetables specified by the National Dispatch 
Center of the Purchaser. 

3.4. The Purchaser reserves the right for at least a � 
20% deviation from the power displayed in the diagram. A 
bidder that offers a wider power deviation range will 
considered as a favorable bidder. 

5.1.2. The bidder should submit evidence that none of 
the instances cited in the Article 26 of the Public 
Procurement Law apply to the bidder. 

5.1.3. Certificate of paid taxes, fees and other public 
duties issued by the Inland Revenue.  

4. CONTENCE OF THE OFFER 5.1.4. The bidder`s registration for electricity 
transmission and trafficking. 4.1. The offer must be consisted of:  

5.1.5. Bank Guarantee in the amount of 5% of the total 
value of the offer, in accordance with Article 58 of the 
Public Procurement Law. 

4.1.1. Name, address and main office of the bidder. 
4.1.2. Unit price for 1 KWh of electricity expressed in 

EUR, given separately for the daytime (0600until 2400 hours 
CET) and the nighttime (0000 until 0600 CET) electricity, 
for each month separately as well as the total price for the 
electricity offered expressed in EUR, with all the expenses 
up to the delivery point included. 

The Bank Guarantee will be realized only in case when 
the bidder is invited to sign a contract after a selection is 
performed, and the bidder refuses to sign the contract. 

5.1.6. The representatives of the bidders should submit 
a written authorization for participating in the Open 
invitation; in accordance with Article 31 paragraph 2 of the 
Public Procurement Law. 

4.1.3. Quantities of electricity offered and period that 
the electricity is offered for. 

5.1.7. The bidder should submit a list of all the 
electricity deliveries of this kind for the past three years. 4.1.4. Terms, guarantees and conditions of payment. 

4.1.5. The name of the manufacturer of the electricity 
offered. 

5.1.8. A document issued by the enterprise of the 
interconnectivity connected Balkan country that will be the 
source of delivery of the electricity and competent for 
leveling out the unbalance caused by the interconnectivity 
system. The document should cite that the enterprise is 
fully informed of the transaction that is about to take place 

4.1.6. Validity of the offer, not to expire before May, 
01.2003 year. 

4.1.7. Information for the authorized electricity 
transmission system operator. 
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and that will perform the system management during the 
stated period of time, fully realizing the consequences of 
the above mentioned transaction. 

5.1.9. A letter signed by the bidder clearly stating that 
the Bidder fully recognizes his complete and exclusive 
responsibility in guaranteeing the delivery of the electricity 
up to the point of delivery. 

5.1.10. A letter signed by the bidder clearly stating that 
the Bidder will completely undertake all the necessary 
measures to ensure the transit highway and all the expenses 
for the transaction of the electricity from the point of origin 
to the point of delivery, and in any case and under every 
circumstance the electricity will be delivered (transmitted) 
free of charge to the point of delivery and the offered price 
is valid for the electricity delivered to the point of delivery. 

5.2. The bids, along with the accompanying 
documentation should be delivered both in Macedonian 
and in English language. 

5.3. The complete documentation (both required and 
accompanying) should be an original or a certified exact 
copy not older than 6 months with the exception of the 
revision report. 

5.4. The bids that will not be delivered on time, as well 
as the bids that are not in compliance with the requirements 
of the Open invitation, and the bids not containing all of 
the documentation required by the Open invitation, will not 
be taken under consideration. 

 
6. KRITERIA FOR ELECTING THE BEST BIDDER 
(in compliance with Article 27 of the Public 

Procurement Law). 
- Price    50 points, 
- Terms of delivery   25 points, 
- Terms and conditions of payment 20 points, 
- Bidders reference list     5 points. 
The Commission reserves the right, if not satisfied with 

the offers, not to elect any of the bidders. 
 

Commission for public procurement 
__________ 

 
Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комисијата за 
јавни набавки во АД �Електростопанство на Македо-
нија� - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК  БР. 01-54/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА  
НА ТУЛИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на Јавниот повик бр. 01-54/2003 е 

АД �Електростопанство на Македонија�, со седиште на 
ул. �11 Октомври бр. 9, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е: тули за одзид на оџак, 
киселоотпорни, радијални, квалитет SKOD во се спо-
ред тендер документација за Подружница РЕК Битола. 
Тендер документацијата понудувачите ќе можат да 

ја подигнат во просториите на АД �ЕСМ� ул. �11 
Октомври� бр. 9, Скопје (стара зграда), 9 кат, соба бр. 1 
секој работен ден од 8.00 до 9.30 часот и за истата е по-
требно да се уплати износ од 500,00 денари на жиро 
сметка бр. 200000002447884 АД �ЕСМ� Скопје (дано-
чен број 4030989128346, депонент на Стопанска банка 
Скопје), со назнака за кој повик е уплатата. 
Понудувачот треба да презентира доказ за изврше-

на уплата при подигање на тендер документацијата. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 

на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи. 

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

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на произ-

водителот на стоката. 
2.3. Понудата треба да ги содржи единечна и фикс-

на вкупна цена на целата набавка (со сите давачки сог-
ласно член 57, став 3 од Законот за јавни набавки-ако 
набавката е од странство), на паритет (нагласено во по-
нудата) ДДП Битола, со посебно искажан ДДВ на вкуп-
ната вредност на понудата изразена во МКД. 
Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во 

странска валута. При одлучувањето, договарањето и 
реализацијата на набавката ќе се применува продажен 
курс на девизна берза. 

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака 

на стоката. 
2.6. Понудувачот треба да даде понуда за целокуп-

ниот обем и количина на набавката. 
2.7. Понудата треба да има рок на важност. 
2.8. Понудувачот е должен да ги запази техничките 

карактеристики на набавката, при што истите треба да 
се во согласност со стандардите на Република Македо-
нија и со меѓународните стандарди кои се прифатени 
во Република Македонија. 

2.9. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 23 од Законот за јавни 
набавки: 

2.9.1. Понудувачот треба да достави список на ис-
пораки на ваков вид стоки во последните три години со 
количини, датуми и примачи. 

2.10. Понудите од странските понудувачи со пропрат-
ната документација освен техничката треба да бидат пре-
ведени на македонски јазик, од овластен преведувач. 

 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиската и економската способност. 
Домашните понудувачи треба да приложат доку-

мент за бонитет од Централниот регистар, а странските 
понудувачи треба да достават ревизорски извештај од 
странска реномирана ревизорска институција, реги-
стрирана за вршење на ревизија, со податоци за пос-
ледните три години. 

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во член 26 од Законот за јавни набавки. 

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

3.4. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки. 

3.5. Сите документи треба да се оригинални или за-
верени копии, верни на оригиналот и не постари од 
шест месеци, освен ревизорскиот извештај. 

 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни 
набавки). 

4.1. Цена     - 50 поени; 
4.2. Квалитет     - 20 поени; 
4.3. Начин на плаќање    - 20 поени; 
4.4. Рок на испорака    - 10 поени. 
 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки. 
5.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
5.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса АД �Електростопанство на Ма-
кедонија�, за Комисијата за јавни набавки, ул. �11 
Октомври� бр. 9, 1000 Скопје. 
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5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
18.03.2003 година во 11 часот, во просториите на АД 
�Електростопанство на Македонија�, ул. �11 Октомври� 
бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски 
простории во присуство на овластените претставници на 
понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та на отворениот повик, барањата наведени во тендер 
документацијата и оние кои немаат целокупна доку-
ментација која се бара во отворениот повик и нема да 
се разгледуваат. 
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