
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Среда, 19 ноември 2003 
Скопје 

Број 73                        Год.  LIX 

Претплатата за 2003 година изнесува
9.200 денари. Овој број чини 350
денари. Жиро сметка 300000000188798

 
1581. 
Врз основа на член 63 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Македонија, Собранието на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 18 ноември 2003 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТОТ НА ПРАТЕНИЦИ 
ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Се верифицира мандатот на пратениците: 
 Борче Петковски и 
Јусуф Арифи. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
С ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
   Бр. 07-5779/1                          Потпретседател 

18 ноември 2003 година    на Собранието на Република 
             Скопје                                   Македонија, 
         Лилјана Поповска, с.р. 

___________ 
1582. 
Врз основа на член 67 став 1 од Уставот на Република 

Македонија и член 20 став 1 од Деловникот на Собрание-
то на Република Македонија, Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 18 ноември 2003 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА  ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. За претседател на Собранието на Република Ма-

кедонија се избира 
проф. д-р Љупчо Јордановски, пратеник во Собра-

нието на Република Македонија. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
С ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
   Бр. 07-5780/1                          Потпретседател 

18 ноември 2003 година    на Собранието на Република 
             Скопје                                   Македонија, 
         Лилјана Поповска, с.р. 

___________ 
1583. 
Врз основа на член 67 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Македонија, член 20 од Деловникот на Собрание-
то на Република Македонија и Одлуката за утврдување 
на бројот на потпретседателите на Собранието на Ре-
публика Македонија, Собранието на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 18 ноември 2003 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

1. За потпретседател на Собранието на Република 
Македонија се избира 
Хисни Шаќири, пратеник во Собранието на Репуб-

лика Македонија. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
   Бр. 07-5781/1                           Претседател 

18 ноември 2003 година    на Собранието на Република 
             Скопје                                   Македонија, 
                д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

___________ 
1584. 
Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2003 го-
дина (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 10.11.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

 
Член 1 

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-
нија за 2003 година, кај сметката 637, во раздел 040.08 
- Агенција за државни службеници, Програма 11 - Ад-
министрација, потставката 421111 - Електрична енер-
гија се намалува за 100.000,00 денари, потставката 
421112 - Водовод и канализација се намалува за 
100.000,00 денари, потставката 421114 - Градска рента 
се намалува за 60.000,00 денари, потставката 423212 - 
Гуми се зголемува за 200.000,00 денари и потставката 
426615 - Осигурување на моторни возила се зголемува 
за 60.000,00 денари. 

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

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

 
         Бр. 23-4837/1      Претседател на Владата 
10 ноември 2003 година        на Република Македонија, 
             Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1585. 
Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2003 го-
дина (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 10.11.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

 
Член 1 

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-
нија за 2003 година, кај сметката 637, раздел 04001 - 
Влада на Република Македонија, Програма 13 - Нацио-
нален безбедносен авторитет на Република Македонија 
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во НАТО контекст, потставката 420112 - Патувања во 
земјата-патни расходи се намалува за 50.000,00 денари, 
потставката 426512 - Студиски патувања се намалува 
за 100.000,00 денари, потставката 427116 - Промотив-
но-информативни активности во странство се намалува 
за 100.000,00 денари, потставката 423112 - Телефон и 
телефакс се зголемува за 200.000,00 денари, потставка-
та 423211 - Горива и масла се зголемува за 50.000,00 
денари. 

 
Член 2 

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

 
         Бр. 23-4832/1      Претседател на Владата 
10 ноември 2003 година        на Република Македонија, 
             Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1586. 
Врз основа на член 7,  став 2  од Законот за извршува-

ње на Буџетот на Република Македонија за 2003 година 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 21/03 и 
61/03), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на  10.11.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

 
Член 1 

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-
нија за 2003 година, кај сметката 637, кај разделот 16001 
- Министерство за образование и наука, во Програмата 
12 - Основно образование, потставката 422114-течни го-
рива се намалува за 5.000.000 денари, а во Програмата 
14-Високо образование, потставката 422111- Централно 
греење се зголемува за 5.000.000 денари. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
  Бр. 23-4773/1                    Претседател на Владата 

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

___________ 
1587. 
Врз основа на член 7,  став 2  од Законот за извршува-

ње на Буџетот на Република Македонија за 2003 година 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 21/03 и 
61/03), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на  10.11.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

 
Член 1 

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македо-
нија за 2003 година, кај сметката 637, кај разделот 
16001 - Министерство за образование и наука, во Про-
грамата 13 - Средно образование, потставката 463212-
Купување на информатичка опрема се намалува за 
2.000.000 денари, а во Програмата 14-Високо образова-
ние, потставката 468112- Реконструкција на опрема се 
зголемува за 2.000.000 денари. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

 
  Бр. 23-4844/1                    Претседател на Владата 

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

___________ 
1588. 
Врз основа на член 17 став 1 од Законот за jавното 

правобранителство (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 47/97), а во врска со Одлуката за утвр-
дување критериуми за определување на бројот на заме-
ниците на јавниот правобранител на Република Маке-
донија и за определување на бројот на замениците на 
јавниот правобранител (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 57/97 и 3/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 10 ноември 2003 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ПЕТ ЗАМЕНИЦИ НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОДДЕЛНИ 

ПОДРАЧЈА 
 
1. Се огласува именување на тројца заменици на 

јавниот правобранител на Република Македонија за по-
драчјето на Скопје и по еден заменик на јавниот право-
бранител на Република Македонија за подрачјето на 
Битола и Тетово. 

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 
условите предвидени во член 18 од Законот за јавното 
правобранителство (државјанин на Република Македо-
нија кој ги исполнува општите услови определени со 
закон за засновање на работен однос во државен орган; 
истакнат дипломиран правник со положен правосуден 
испит кој ужива углед за вршење на јавно-правобрани-
телската функција и работно искуство со потврдени ре-
зултати по положениот правосуден испит на правни ра-
боти над 3 години), пријавите со потребните докумен-
ти да ги поднесат до Владата на Република Македонија 
во рок од 15 дена од денот на објавувањето во �Служ-
бен весник на Република Македонија� и во дневниот 
печат. 

 
        Бр. 17-4840/2      Претседател на Владата 
10 ноември 2003 година        на Република Македонија, 
            Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1589. 
Врз основа на член 59 став 2 од Законот за здравстве-

ното осигурување (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002 и 
31/2003), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 10 ноември 2003 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА МАКЕДОНИЈА 
 

1. Владата на Република Македонија дава согласност 
на Одлуката на Управниот одбор на Фондот за здрав-
ствено осигурување на Македонија број 02-11352/3 од 
30 октомври 2003 година, со која д-р Рубинчо Зарески е 
разрешен од должноста директор на Фондот. 

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

 
  Бр. 17-4750/2      Претседател на Владата      

10 ноември 2003 година        на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 
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1590. 
Врз основа на член 25 став  1 од Законот за високото 

образование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 64/2000 и 49/2003), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 10 ноември 2003 година, донесе   

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
ОДБОРОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА ВИСОКОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ  
1. Д-р Замир Дика се разрешува од должноста член 

на Одборот за акредитација на високото образование. 
2. За член на Одборот за акредитација на високото 

образование се именува д-р Аднан Јашари, професор 
на Правниот факултет при Југоисточно-европскиот 
универзитет - Тетово. 

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

  Бр. 17-4886/1      Претседател на Владата      
10 ноември 2003 година        на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1591. 
Врз основа на член 84 од Законот за високото обра-

зование (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 64/2000 и 49/2003), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 10 ноември 2003 година, 
донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ ЗА РАЗВОЈ И ФИНАНСИРАЊЕ НА  

ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ  
1. За претседател и членови на Советот за развој и 

финансирање на високото образование се именуваат: 
а) за претседател 
- д-р Људмил Спасов, професор на Филолошкиот 

факултет �Блаже Конески� - Скопје, 
б) за членови: 
- д-р Хамит Алиу, професор на Факултетот за јавна 

администрација при Југоисточно-европскиот универзи-
тет - Тетово, 

- д-р Фатмир Бесими, вицегувернер на Народната 
банка на Република Македонија, 

- д-р Антонија Јосифовска, директор на ЈНУ Еко-
номски институт - Скопје, 

- д-р Јане Миљовски, професор на Правниот факул-
тет - Скопје, 

- д-р Владо Петрушевски, професор на Природно-
математичкиот факултет - Скопје, 

- д-р Абдурауф Пруси, професор на Технолошко -
металуршкиот факултет - Скопје. 

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

  Бр. 17-4885/2      Претседател на Владата      
10 ноември 2003 година        на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1592. 
Врз основа на член 25 од Законот за научно - истра-

жувачка дејност (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 13/96 и 29/2002), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10 ноември 2003 го-
дина, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК ВО СОВЕТОТ 
НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА -  

СКОПЈЕ  
1. За претставник во Советот на Јавната научна 

установа Институт за македонска литература - Скопје 
се определува д-р Мито Спасовски, професор на Педа-
гошкиот факултет �Св. Климент Охридски� - Скопје. 

2. На д-р Људмил Спасов му престанува мандатот - 
претставник на Советот на овој институт, поради зами-
нување на друга должност. 

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

  Бр. 17-4859/2      Претседател на Владата      
10 ноември 2003 година        на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1593. 
Врз основа на член 96 став 3 од Законот за заштита 

на децата (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 98/2000), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 10 ноември 2003 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА 
ЗА ДЕЦА ДЕТСКА ГРАДИНКА �ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ� -  

ПРОБИШТИП 
 

1. Од должноста членови на Управниот одбор на 
Јавната установа за деца Детска градинка �Гоце Дел-
чев� - Пробиштип се разрешуваат: 

- Билјана Адрманова, 
- Војче Донев, 
- Митко Маџов, 
- Гроздан Петров. 
2. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-

нова за деца Детска градинка �Гоце Делчев� - Проби-
штип се именуваат: 

- Гоце Божинов, дипл. металург, 
- Милица Јакимовска, професор по физичка култура, 
- Силва Миркова, доктор на медицина - рендгенолог,  
- Татјана Сенева, доктор на медицина. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

  Бр. 17-4718/2      Претседател на Владата      
10 ноември 2003 година        на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1594. 
Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјал-

ната заштита (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 50/97, 16/2000 и 17/2003), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 10 ноември 
2003 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНА РАБОТА - ПРОБИШТИП 
 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-

нова Меѓуопштински центар за социјална работа - 
Пробиштип се именуваат: 

- Тони Геров, дипл. металург, 
- Летка Николова, геодет, 
- Даниела Петрова, дипл. социјален работник. 
Од редот на стручните работници во установата: 
- Иванка Брљамова, дипл. социјален работник, 
- Ката Стефановска, дипл. социјален работник. 
2. Со именувањето на новите членови на Управниот 

одбор на оваа јавна установа на досегашните им пре-
станува мандатот. 

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

  Бр. 17-4719/2      Претседател на Владата      
10 ноември 2003 година        на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 
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1595. 
Врз основа  на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 10 ноември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛ-
ТУРАТА �ИВАН МАЗОВ КЛИМЕ�  -  КАВАДАРЦИ 

 
1. Ангел Митев се разрешува од должноста врши-

тел на должноста директор на Домот на културата 
�Иван Мазов Климе� - Кавадарци. 

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

 
           Бр. 17-8/2                       Претседател на Владата 
10 ноември 2003 година        на Република Македонија, 

       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1596. 
Врз основа  на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 10 ноември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА  �ИВАН 

МАЗОВ КЛИМЕ� - КАВАДАРЦИ 
 
1. За вршител на должноста директор на Домот на 

културата �Иван Мазов Климе� - Кавадарци се имену-
ва Александар Малинков, дипл. актер, раководител на 
Театарот во Домот. 

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

 
         Бр. 17-4867/2                   Претседател на Владата 
10 ноември 2003 година        на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1597. 
Врз основа  на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 10 ноември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА НАРОДНАТА 
МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА �ДИМИТРИЈА И КОН- 

СТАНТИН МИЛАДИНОВЦИ� - СТРУГА 
 
1. Дитка Калајџиевска се разрешува од должноста 

вршител на должноста директор на Народната матична 
библиотека �Димитрија и Константин Миладиновци� - 
Струга. 

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

 
         Бр. 17-4158/1                   Претседател на Владата 
10 ноември 2003 година        на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1598. 
Врз основа  на член 100 став 1 од Законот за култура-

та (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 10 ноември 2003 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА НАРОДНАТА МАТИЧНА БИБЛИ-
ОТЕКА �ДИМИТРИЈА И КОНСТАНТИН  МИЛА- 

ДИНОВЦИ� - СТРУГА 
 
1. За вршител на должноста директор на Народната 

матична библиотека �Димитрија и Константин Милади-
новци� - Струга  се именува Незир Муртиши, професор. 

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

 
         Бр. 17-4159/1                   Претседател на Владата 
10 ноември 2003 година        на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1599. 
Врз основа  на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 10 ноември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА 
КУЛТУРА �ТРАЈКО ПРОКОПИЕВ�  -  КУМАНОВО 

 
1. Петар Поп Арсов се разрешува од должноста вр-

шител на должноста директор на Центарот за култура 
�Трајко Прокопиев� - Куманово. 

2. Ова  решение влегува во сила со  денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
          Бр. 17-67/2                      Претседател на Владата 
10 ноември 2003 година        на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1600. 
Врз основа  на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 10 ноември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА КУЛТУРА �ТРАЈКО  

ПРОКОПИЕВ�  -  КУМАНОВО 
 
1. За вршител на должноста директор на Центарот 

за култура �Трајко Прокопиев� - Куманово се именува 
Жика Крстевски, дипл. професор по физичка култура. 

2. Ова  решение влегува во сила со  денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
         Бр. 17-4856/2                   Претседател на Владата 
10 ноември  2003 година       на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1601. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 10 ноември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА МАТИЧНАТА 

БИБЛИОТЕКА �КОЧО РАЦИН�-ТЕТОВО 
 
1. Елвер Незири се разрешува од должноста врши-

тел на должноста директор на Матичната библиотека 
�Кочо Рацин�-Тетово. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
  Бр. 17-4763/2      Претседател на Владата      

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

__________ 
1602. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 10 ноември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА МАТИЧНАТА БИБЛИОТЕКА 

�КОЧО РАЦИН�-ТЕТОВО 
 

1. За вршител на должноста директор на матичната 
библиотека �Кочо Рацин�-Тетово се именува Фатиме 
Рушити, дипл. професор по литература. 

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

 
Бр. 17-4892/1                     Претседател на Владата      

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

__________ 
1603. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 10 ноември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА 
КУЛТУРАТА �ИЉО АНТЕСКИ-СМОК�-ТЕТОВО 

 
1. Сабедин Али се разрешува од должноста врши-

тел на должноста директор на Домот на културата 
�Иљо Антески-Смок�-Тетово. 

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

 
  Бр. 17-4764/2      Претседател на Владата      

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

__________ 
1604. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 10 ноември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА �ИЉО 

АНТЕСКИ-СМОК�-ТЕТОВО 
 
1. За вршител на должноста директор на Домот на 

културата �Иљо Антески-Смок�-Тетово се именува 
Ејуп Махмути, писател и драматург. 

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

 
   Бр. 17-4893/1      Претседател на Владата      

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

1605. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 10 ноември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИ-
ТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА  

КУЛТУРАТА �АСНОМ�-ГОСТИВАР  
1. Јованка Ставревска се разрешува од должноста 

вршител на должноста директор на Домот на културата 
�АСНОМ�-Гостивар. 

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

  Бр. 17-4857/2      Претседател на Владата      
10 ноември 2003 година        на Република Македонија, 
             Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1606. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 10 ноември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА 

�АСНОМ�-ГОСТИВАР  
1. За вршител на должноста директор на Домот на 

културата �АСНОМ�-Гостивар се именува Стојче Не-
шкоски, вработен во Домот. 

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

  Бр. 17-4894/1      Претседател на Владата      
10 ноември 2003 година        на Република Македонија, 
             Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1607. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 10 ноември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР  НА ДОМОТ  НА 

КУЛТУРАТА �БЕЛИ МУГРИ� - КОЧАНИ  
1. Благој Пенов се разрешува од должноста врши-

тел на должноста директор на Домот на културата �Бе-
ли Мугри� � Кочани. 

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

   Бр. 17-4552/2     Претседател на Владата      
10 ноември 2003 година       на Република Македонија, 
              Скопје                  Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1608. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 10 ноември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР  НА ДОМОТ НА  КУЛТУРАТА �БЕЛИ 

МУГРИ� - КОЧАНИ 
 
1. За вршител на должноста директор на Домот на 

културата �Бели Мугри� � Кочани се именува Ѓорѓи То-
доров, дипл. професор по историја, вработен во Домот. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
   Бр. 17-4891/1      Претседател на Владата      

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

__________ 
1609. 
Врз основа на член 100 став 2 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 10 ноември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДО-
МОТ НА КУЛТУРАТА  �ДИМИТАР  БЕРОВСКИ�  � 

БЕРОВО  
1. Од должноста претседател и членови на Управ-

ниот одбор на Домот на културата �Димитар Беровски� 
� Берово се разрешуваат: 
а) претседателот 
- Виолета Козовска, 
б) членовите: 
- Валентина Андоновска, 
- Татјана Рунтевска, 
- Јаворка Ѓердовска, 
- Блажо Пехчевски. 
2. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Домот на културата �Димитар Беровски� � Берово се 
именуваат: 
а) за претседател 
- Звонко Миовски, раководител на Електродистри-

буција � Подружница � Берово, 
б) за членови: 
- Славица Черговска, дипл. педагог, 
- Александар Попѓорѓиев. 
Од редот на вработените: 
- Миријанка Настевска, библиотекар, 
- Глигор Мамучевски, кустос. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 17-4765/2      Претседател на Владата      

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

__________ 
1610. 
Врз основа на член 100 став 2 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 10 ноември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА 
МУЗЕЈОТ НА МАКЕДОНИЈА � АРХЕОЛОШКИ, 

ЕТНОЛОШКИ И ИСТОРИСКИ � СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста претседател и членови на Управ-

ниот одбор на Музејот на Македонија � Археолошки, 
Етнолошки и Историски � Скопје се разрешуваат: 
а) претседателот 
- д-р Фаница Велјановска, 
б) членовите 
- Захаринка Бачава, 
- Јован Кондијанов, 
- м-р Елизабета Конеска, 
- Бобан Хусеиновски. 

2. За претседател  и членови на Управниот одбор на 
Музејот на Македонија � Археолошки, Етнолошки и 
Историски � Скопје се именуваат: 
а) за претседател 
- Горан Николов, кустос-етнолог во Музејот, 
б) за членови: 
- д-р Драган Георгиев, вработен во ЈНУ Институт за 

национална историја � Скопје, 
- Лилјана Кепевска, археолог, вработена во Заводот 

за заштита на спомениците на културата и Музеј � 
Прилеп, 

- Кокан Грчев, дипл. инж. архитект, вработен во 
ЈНУ Институт за фолклор �Марко Цепенков� � Скопје. 
Од редот на вработените 
- Лилјана Шаламанов Коробар, кустос. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

  Бр. 17-4874/2      Претседател на Владата      
10 ноември 2003 година        на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1611. 
Врз основа на член 100 став 2 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98 и 49/2003), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 10 ноември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА 
ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА 

КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ - ОХРИД  
1. Од должноста претседател и членови на Управ-

ниот одбор на Музејот на Заводот за заштита на споме-
ниците на културата и Музеј � Охрид се разрешуваат: 
а) претседателот 
- Ѓорѓи Хаџиев, 
б) членовите: 
- д-р Михајло Георгиевски, 
- Драгиша Здравковски, 
- Мирка Илоска, 
Јорданка Матовска. 
2. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Музејот на Заводот за заштита на спомениците на кул-
турата и Музеј � Охрид се именуваат: 
а) за претседател 
- Владо Маленко, дипл. археолог, 
б) за членови: 
- Орхидеја Јовановска, дипл. правник, 
- Мила Шурбановска, дипл. археолог, вработен во 

Музејот на Македонија � Археолошки, Етнолошки и 
Историски � Скопје. 
Од редот на вработените: 
- Ленче Мојсова, дипл. историчар на уметноста, 
- Наде Новаковска, славистичар. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

  Бр. 17-4473/2      Претседател на Владата      
10 ноември 2003 година        на Република Македонија, 
             Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1612. 
Врз основа на член 4 став 4 од Законот за дополну-

вање на Законот за служба во Армијата на Република 
Македонија (�Сл. весник на РМ� бр. 62/02, 98/02, 25/03 
и 71/03), министерот за одбрана, донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОКУП 
НА СТАЖ  

1. Со ова упатство се пропишува начинот и постап-
ката за докуп на стаж на воен старешина и цивилно ли-
це на служба во Армијата на Република Македонија (во 
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натамошниот текст: Армијата) заради стекнување пра-
во на старосна пензија со пензиски стаж од 40 години  
(маж), односно 35 години (жена), без оглед на возраста, 
во преодниот период од влегување во сила на Законот 
за дополнување на Законот за служба во Армијата на 
Република Македонија, односно од 13 ноември 2003 
година до 31 декември 2007 година. 

2. На воен старешина и цивилно лице на служба во 
Армијата на кое според персоналната евиденција во Ми-
нистерството за одбрана му е утврдено дека до 31 декем-
ври 2007 година ги исполнува условите за стекнување 
право на старосна пензија со пензиски стаж од 40 годи-
ни (маж), односно 35 години (жена), без оглед на возра-
ста, со докуп на стаж најмногу до пет години, му се до-
несува решение за престанок на работниот однос заради 
исполнување на условите за старосна пензија. 
Решението од став 1 на оваа точка се донесува кога 

лицето ги исполнува условите за стекнување право на 
старосна пензија со докуп на стаж. 

3. По истекот на рокот за жалба против решението 
од точка 2 на ова упатство, односно по добивањето на 
одлуката од второстепената комисија на Владата на Ре-
публика Македонија со која е одлучено по изјавената 
жалба, се потврдува конечност на решението. 
Конечноста на решението се потврдува на задната 

страна на решението со потпис на началникот на Г-1 во 
Генералштабот на Армијата. 

4. Пресметувањето на средствата за докуп на стаж 
ќе се врши врз основа на платата на воениот стареши-
на, односно цивилното лице на кое му се докупува ста-
жот, исплатена во последниот месец пред остварување 
на правото на пензија, која се претвора во бруто месеч-
на плата на која се пресметува придонесот за пензиско-
то и инвалидското осигурување. Пресметаниот месечен 
износ на придонесот се множи со времето на докупот 
на стаж искажано во месеци и денови и се уплатува на 
сметката на Фондот за пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија.  

5. Примерок од конечното решение, пресметката на 
средствата за докуп на стаж и доказот за извршената 
уплата се доставува до Фондот за пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија заради донесува-
ње на решение за старосна пензија. 

6. Ова упатство влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
        Бр. 02-6642/1         Министер за одбрана, 
12 ноември 2003 година        д-р Владо Бучковски, с.р. 
             Скопје 

___________ 
1613. 
Врз основа на член 104 став 2, член 106 и член 108 

став 4 од Законот за хартии од вредност (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 63/2000, 103/2000, 
34/2001, 4/2002, 37/2002 и 31/2003), Комисијата за хар-
тии од вредност, на седницата одржана на ден 
12.11.2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се издава oдобрение за работа со долгорочни хар-

тии од вредност на Одделот за работа со хартии од вред-
ност на Охридска Банка АД Охрид, со седиште во Екс-
позитурата во Скопје на ул. �Народен фронт� бр. 19. 

2. Одделот за работа со хартии од вредност на 
Охридска банка АД Охрид - Експозитура Скопје ќе ги 
врши следниве работи: 

- примање и извршување на налози од инвеститори-
те што се однесуваат на купување и продажба на дол-
горочни хартии од вредност, во име и за сметка на кли-
ентот; 

- тргување со долгорочни хартии од вредност во 
свое име и за своја сметка; 

- раководење со финансиски имот за сметка на кли-
енти (раководење со финансиски имот на клиентот); 

- организирање, подготвување и откуп на новоизда-
дени долгорочни хартии од вредност и  

- советување на клиентите при издавање и тргување 
со долгорочни хартии од вредност. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
       Бр. 07-1190/3             Комисија за хартии од вредност 
12 ноември 2003 година                Претседател, 
           Скопје            проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
1614. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижности на катастарската општина Добрево - општи-
на Пробиштип. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

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

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

   Бр. 09-7030/1                   Директор,  
11 ноември 2003 година           Бисера Јакимовска, с.р.  
              Скопје 

__________ 
1615. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижности на катастарската општина Челевец - општина 
Демир Капија. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

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

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

   Бр. 09-7031/1                   Директор,  
11 ноември 2003 година           Бисера Јакимовска, с.р.  
              Скопје 

__________ 
1616. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот на премер, 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижности на катастарската општина Пештерница � Оп-
штина Неготино. 
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Катастарот на недвижностите се применува од де-

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

стите од став 1 од ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето за КО Пештерница, во-
становен според Законот за премер и катастар на земји-
штето (�Службен весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78). 

 
  Бр. 09-7032/1 

11 ноември 2003 година                        Директор, 
      Скопје        Бисера Јакимовска, с.р. 

___________ 
1617. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот на премер, 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижности на катастарската општина Липа � Општина 
Неготино. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

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

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

 
  Бр. 09-7033/1 

11 ноември 2003 година                    Директор, 
      Скопје      Бисера Јакимовска, с.р. 

___________ 
1618. 
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 ноември 
2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се укинува Решението бр. 10-2858/1 од 3 октом-

ври 2002 година на министерот за образование и наука 
за донесување наставна програма во основното образо-
вание по веронаука за III одделение како факултативен 
предмет. 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија, по ини-
цијатива на Томислав Марох од Битола, со решение У. 
бр. 42/2003 од 17 септември 2003 година, поведе по-
стапка за оценување уставноста и законитоста на актот 
означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се пос-
тави прашањето за неговата согласност со Уставот, За-
конот за основното образование и Законот за организа-
ција и работа на органите на државната управа. 

4. Судот од содржината на уводот на оспореното 
решение, на седницата утврди дека истото е донесено 
од страна на министерот за образование и наука, врз 
основа на членот 28 од Законот за основното образова-
ние (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
52/2002-пречистен текст) и член 49 став 1 и 55 став 1 
од Законот за организација и работа на органите на др-
жавната управа (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 58/2000), а на предлог на Советот за оцену-

вање наставни програми. Всушност, овластувањето 
произлегува од членот 26 став 1 од интегралниот текст 
на Законот за основното образование (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 44/1995, 24/1996, 
34/1996, 35/1997, 82/1999 и 29/2002).  
Оспореното решение за донесување наставна про-

грама во основното образование по веронаука за III од-
деление како факултативен предмет е со број 10-2858/1 
од 3 октомври 2002 година. 
Со решението се донесува Наставна програма по 

веронаука за III одделение како факултативен предмет, 
се определува дека оваа наставна програма е  составен 
дел на решението и дека истото влегува во сила со де-
нот на донесувањето. 
Во образложението на решението стои дека во чле-

нот 28 од Законот за основното образование е предви-
дено надлежниот министер да донесе програма за ос-
новните училишта на предлог на Советот при Педаго-
шката служба, врз основа на која одредба од Законот се 
донесува оспореното решение. 

5. Членот 16 став 1 од Уставот ги гарантира слобо-
дата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изра-
зување на мислата. 
Како посебен случај на слободата на уверувањето и 

совеста, во членот 19 став 1 и 2 од Уставот се гаранти-
раат слободата на вероисповеста и слободата на јавно, 
поединечно или во заедница со други, изразување на 
верата. 
Со Амандманот VII точка 1 ставот 3 на членот 19 

од Уставот се заменува со нова содржина и според не-
го Македонската православна црква, како и Ислам-
ската верска заедница во Македонија, Католичката 
црква, Евангелско - Методистичката црква, Еврејска-
та заедница и другите верски заедници и религиозни 
групи се одвоени од државата и се еднакви пред зако-
н. Со Амандманот VII точка 2 ставот 4 на членот 19 
од Уставот се заменува и во него е определено дека, 
Македонската православна црква, како и Исламската 
верска заедница во Македонија, Католичката црква, 
Евангелско-Методистичката црква, Еврејската заед-
ница  и другите верски заедници и религиозни групи 
се слободни во основањето на верски училишта и на 
социјални и добротворни установи во постапка пред-
видена со закон. 
Согласно член 13 од Законот за основното образо-

вание (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999 и 29/2002), 
во основното училиште се забранува политичко и вер-
ско организирање и дејствување. 
Согласно член 26 став 1 од Законот, наставните 

планови и програми ги подготвува Бирото за развој на 
образованието, а по предлог на Педагошката служба ги 
донесува министерот. 
Во членот 49 став 1 од Законот за организација и 

работа на органите на државната управа (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 58/2000), се 
определени надлежностите на министерот, меѓу кои 
спаѓаат и организирање и обезбедување законито и 
ефикасно вршење на работите и задачите и донесување 
на прописи и други акти за кои е овластен со закон. 
Според содржината на членот 55 став 1 од Законот, 

министерот донесува правилници, наредби, упатства, 
планови, програми, решенија и други видови акти за 
извршување на законите и другите прописи, кога за тоа 
е овластен со закон. 
Според членот 56 став 4 од Законот со план и про-

грама се утврдуваат и се разработуваат одделни праша-
ња за извршување на законите и другите прописи за 
кои е потребно утврдување на рокови и динамика на 
нивно извршување. 
Во членот 57 став 1 од Законот е определено дека 

во управната постапка и во одлучувањето по одделни 
прашања, како и во други случаи предвидени со закон 
и друг пропис, министерот донесува решенија. 
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6. Тргнувајќи од уставната гаранција за слободата 
на  верското уверување, слободата на вероисповеста, 
како и од принципот за одвоеност на државата од вер-
ските заедници и религиозни групи, произлегува дека 
ниту државата, ниту нејзините органи со свои акти и 
дејствија не можат во рамките на институциите или 
надвор од нив на граѓаните на Република Македонија 
да им наметнуваат верско дејствување во било каков 
вид и форма. Државата и нејзините органи во своето 
делување без исклучок мораат да задржат неутралност, 
а со цел граѓанинот слободно да може да се определи 
дали ќе прифати или нема да прифати одредена вера, 
дали ќе ја исповеда или нема да ја исповеда, дали ќе 
учествува или нема да учествува во верски обреди. Ту-
ка би припаднала и слободата на определувањето дали 
граѓанинот ќе ги изучува светите книги на религиозна-
та група на која и припаѓа, како и на други религиозни 
групи. Сите наведени делувања во правец на верско 
определување или само запознавање со религијата на 
било која религиозна група преку изучување на верски-
те книги, според изнесениот уставен концепт, граѓани-
нот има можност да ги реализира во рамките на вер-
ските заедници и религиозни групи и надвор од нив, 
според амандманот VII точка 2, но не и во рамките на 
државните органи или државните училишта како јавни 
институции. 
При анализата на содржината на членот 13 од Зако-

нот за основното образование, пред Судот се постави 
прашањето дали донесување наставна програма во ос-
новното образование по веронаука за III одделение ка-
ко факултативен предмет и спроведувањето на оваа 
програма, претставува верско дејствување што е спро-
тивно на оваа законска одредба. 
Имено, верската настава, според програмите е пред-

видена како континуиран процес во текот на целата 
учебна година, што според Судот претставува верско 
дејствување и тоа врз основа на акт на државен орган � 
министерот за образование и наука. 
Оттука, според мислењето на Судот, оспореното 

решение не е во согласност со членот 16 став 1, членот 
19 став 1, 2 и амандманот VII од Уставот, како и со 
членот 13 од Законот за основното образование, кој 
изрично забранува верско дејствување во основните 
училишта. 

7. Од анализата на оспореното решение од аспект 
на овластувањето на министерот за донесување на ва-
ков акт и формата преку која се воведува веронаука за 
III одделение како факултативен предмет, Судот  исто 
така утврди дека овластувањето на министерот за обра-
зование и наука да донесе Наставна програма, произле-
гува од членот 26 став 1 од Законот за основното обра-
зование и членот 56 став 4 од Законот за организација 
и работа на органите на државната управа. 
Според тоа, за воведување на настава од било која 

област во образовниот процес, министерот донесува 
Програма, но не донесува решение за донесување на 
Програма, како што е направено во конкретниот слу-
чај. Министерот донесува решение, според членот 57 
став 1 од Законот за организација и работа на органите 
на државната управа, кога одлучува по одделни праша-
ња предвидени со закон и друг пропис. Законот за ос-
новното образование ниту во една своја одредба не 
предвидел наставната програма да се воведува преку 
донесување на решение, а донесувањето на програма и 
донесувањето на решение се сосема различни по вид 
на овластувања, според членот 55 став 1 од Законот за 
организација и работа на органите на државната управа. 
Оттука, според Судот, оспореното решение не е во 

согласност и со членот 57 став 1 од Законот за органи-
зација и работа на органите на државната управа. 

8. Од изнесените причини, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

9. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседа-
телот на Судот Лилјана Ингилизова - Ристова и судиите: 
д-р Трендафил Ивановски, Мирјана Лазарова Трајковска, 
д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зоран Су-
лејманов. 

 
       У.бр. 42/2003           Претседател 
5 ноември 2003 година     на Уставниот суд на Република 
            Скопје           Македонија, 
                     Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р. 
_______________________________________________ 

 
С П О Г О Д Б И 

 
35. 
Врз основа на член 95 став 2 од Законот за работни 

односи, Синдикатот на работниците од угостителство-
то, туризмот, комуналното стопанство, занаетчиството 
и претпријатијата за професионално оспособување и 
вработување на инвалиди на Македонија и Здружение-
то на угостителството и туризмот при Стопанската ко-
мора на Македонија, на 06.11.2003 година, склучија 

 
С П О Г О Д Б А 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА КО-
ЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА УГОСТИТЕЛСТВО 
И ТУРИЗАМ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Потписниците на Колективниот договор за уго-

стителство и туризам на Република Македонија, склу-
чен на 15.08.1994 година, објавен во �Службен весник 
на РМ� бр. 43/94, се согласија неговата важност да про-
должи за период од две години, сметано од 15.08.1996 
година, од 15.08.1998 година, 15.08.2001 година и од 
15.08.2003 година. 
Доколку во рок од три месеци пред истекот на важ-

носта на оваа спогодба, не се покрене  нова постапка за 
продолжување на овој колективен договор, согласно 
претходниот став, ќе се смета дека спогодбава е склу-
чена на неопределено време. 

2. Комисијата за следење на примената на овој ко-
лективен договор да предложи изменување и дополну-
вање на Колективниот договор за угостителство и ту-
ризам на Република Македонија, согласно измените и 
дополнувањата на Законот за работни односи и потре-
бите од новонастанатите односи и услови во стопани-
сувањето. 

3. Спогодбата се регистрира кај органот на држав-
ната управа, надлежен за работите на трудот и се обја-
вува во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
Синдикат на работниците од 
угостителството, туризмот, ко-
мунално стопанство, занает-
чиство и претпријатија за про-
фесионално оспособување и  
вработување на инвалиди 

на Македонија 
            Претседател, 
   Зоран Георгиевски, с.р. 

 
 
 
 
 

            Здружение 
на угостителството и туризмот 
       В.д. претседател, 

  Димитрија Стефаноски, с.р. 
_______________________________________________ 
Огласен дел 

 
С У Д С К И   О Г Л А С И 

 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Основниот суд Скопје-II Скопје, како првостепен 
парничен суд и тоа судијата Зора Треневска, како прет-
седател на советот, постапувајќи по тужба на тужител-
ката Умерзат Ќаили од Скопје, ул. "Ордан Чопела" бр. 
87-Д, против тужениот Вебуш Ќаили од Скопје, сега со 
непозната адреса на живеење, за измена на одлука за 
доверување на деца, вон рочиште за главна расправа, 
на ден 13.11.2003 година, во постапка по предметот на 
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тужениот Вебуш Ќаили од Скопје, сега со непозната 
адреса на живеење, со решение на МЦСР бр. 3020-506 
од 05.08.2003 година, му е поставен посебен старател 
адвокат Шпенд Деваја од Скопје, ДЦ "Мавровка" 
ламела Ц, кат 2, канцаларија 12/7. 
Посебниот старател ќе го застапува тужениот во текот 

на постапката и ќе ги штити неговите интереси до 
правосилно завршување на постапката, односно се додека 
тужениот или негов полномошник не се јави во судот. 
Од Основниот суд Скопје II-Скопје, IV П. бр. 

1119/03.                                                                    (30754)     
____________ 

 
Пред овој суд во тек е постапка за расправање на оста-

вина на умрениот Османи Изер кој починал на 26.02.1991 
година во Скопје. Како законски наследници согласно до-
ставената смртовница од 04.05.1995 година се наведени 
неговиот син Османи Исмет, синовите Османи Емин, Ос-
мани Малиќ, ќерките Хамза Саиде и Османи Ремзије, и 
внуците од починатиот му син Мустафа, Османи Невер-
џан, Арбен, Зенељ и Бедрија како и внуците од починати-
от му син Рамадан Меџиде Нехад и Бајрам. 
Се повикуваат лицата Османи Неверџан, Османи 

Арбен, Османи Зенељ и Османи Бедрија како внуци на 
умрениот Османи Изер преку умрениот му син Муста-
фа Османи кои се наоѓаат во Германија со непознато 
место на живеење и престојување, како и внуците Ос-
мани Меџиде, Османи Нехат и Османи Бајрам исто та-
ка внуци преку умрениот му син Рамадан, а за кои е на-
ведено дека се во странство со непознато место на жи-
веење и престојување, да се јават во судот во рок од ед-
на година од објавувањето на овој оглас или да ја до-
стават својата точна адреса на живеење и престојување 
за да се продолжи постапката за расправање на остави-
ната. Во спротивно, по истекот од една година на овие 
лица судот по службен пат ќе им постави привремен 
старател преку органот за старателство за овој случај. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, О. бр. 513/95. 
                                                                            (30574) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, како првостепен 

парничен суд и тоа судијата Зора Треневска, како претсе-
дател на советот, постапувајќи по тужба за развод на 
брак на тужителот Александро Салваторе Траина од 
Лесмо, Република Италија, против Емине Расим од 
Скопје, сега со непозната адреса на живеење и други. 
За посебен старател на лицето Емине Расим од Скоп-

је, сега со непозната адреса на живеење, е поставен адво-
катот Љубиша Димитров од Скопје, ул. �Адвокатска�. 
Посебниот старател ќе ја застапува тужената пред 

Основниот суд Скопје II - Скопје во постапката по 
предметот П. бр. 1611/03 и ќе ги штити нејзините права 
и интереси во постапката до нејзино правосилно окон-
чување или се додека тужената, односно нејзин полно-
мошник не се јави пред судот. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, IV.П. бр. 

1611/03.                                                                    (29962) 
___________ 

 
Пред овој суд се води постапка за регрес, по тужба 

на тужителот АД за осигурување ВАРДАР Скопје, про-
тив тужениот Алил Насер. На одржаната расправа пол-
номошникот на тужителот изјави дека адресата на ту-
жениот е непозната и истиот не е евидентиран во МВР 
ГУВР - Скопје, за неговото место на живеење. 
Се повикува тужениот Алил Насер  кој што е со не-

позната адреса и живеалиште во рок од 30 дена, по обја-
вувањето на огласот, да се јави во судот или со писмен 
поднесок да го извести за местото на неговото живеење. 
Во спротивно, судот ќе му постави привремен застапник, 
адвокатот Маруша Митровска од Скопје, која ќе ги штити 
неговите интереси во постапката до правосилното завр-
шување на спорот.   
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XIII П. бр. 

1410/03                                                                     (30196) 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 
Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак по 

тужба на тужителот Кенан Еминов од Велес, против туже-
ната Мамудија Еминова, сега со непознато место на живее-
ње во Италија. Вредност на спорот 60.000,00 денари. 
Се повикува тужената Мамудија Еминова сега со 

непозната адреса на живеење, во рок од 30 дена смета-
но од денот на објавувањето на огласот, на судот да му 
достави точна адреса или одреди свој полномошник-за-
стапник кој ќе ги застапува нејзините интереси и права 
се до завршувањето на постапката пред судот. Во спро-
тивно, судот за времен застапник го одредува Зоран 
Лозаноски Виш соработник - судски советник. 
Од Основниот суд во Велес, П.бр. 1590/03.   (30539) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Велес, е поведена постапка 

за расправање на оставината на покојниот Лазар Стоја-
нов, поранешен од Велес. 
Оставината на покојниот Лазар Стојанов, поране-

шен од Велес, се состои од недвижен имот што се води 
на ИЛ. бр. 9960 за КО Велес, за кој што имот покојниот 
има составено тестамент, кој што е оставен на чување 
кај нотарот Славјанка Андреева од Велес. 
Ако по истекот на една година од објавувањето на 

огласот во �Службен весник на РМ� не се јави наслед-
никот Марјан Стојанов син на покојниот, расправањето 
на оставината ќе се изврши врз основа на податоците 
со кои располага судот. 
Од Основниот суд во Велес, О. бр. 170/03. (30585) 

___________ 
 
Основниот суд во Велес по парничниот предмет 

под П.бр. 1754/03 по тужба на тужителот Шаип Адро-
виќ од с. Црквино, за утврдување постоење на догово-
рен однос, против тужениот Нухии Весел од с. Цркви-
но, сега со непознато место на живеење и престојува-
ње. Вредност на спорот 10.000,00 денари. 
За привремен застапник на тужениот Нухии Весел 

го постави стручниот соработник во Основниот суд во 
Велес, Валерија Николова, согласно член 78 став 1 и 
став 2, точка 4 од ЗПП. 
Привремениот застапник ги има сите права и долж-

ности на законски застапник по споменатиот предмет 
се додека тужениот Нухии Весел или неговиот полно-
мошник не се појави пред судот односно додека Цента-
рот за социјална работа не го извести судот дека поста-
вил старател. 

Од Основниот суд во Велес, П.бр. 1754/03.          (30380) 
___________ 

 
Пред Основниот суд во Велес во тек е парнична по-

стапка за постоење на договорен однос, по тужба на ту-
жителот Топаловски Мустафа од с. Мелница, против 
тужениот Хамзегинј Ариф од с. Мелница, сега со не-
позната адреса на живеење. Вредност на спорот 
10.000,00 денари. 
Се повикува тужениот Хамзегинј Ариф во рок од 

30 дена од објавувањето на судскиот оглас во �Служ-
бен весник на РМ�, да се јави во судот или преку пол-
номошник. Во спротивно, се известува дека неговите 
интереси во постапката, до нејзиното правосилно завр-
шување ќе ги застапува привремениот застапник Гајдо-
ва Габриела, стручен соработник во Основниот суд во 
Велес. 
Од Основниот суд во Велес, П. бр. 1706/03.  (30433) 

___________ 
 
Основниот суд во Велес, во парничниот предмет П. 

бр. 1728/2003 за развод на брак, по предлог на тужи-
телката Далиборка Златева од Велес, против тужениот 
Златко Златев со непознато место на живеење и престо-
јување, за привремен застапник на тужениот Златко 
Златев го постави стручниот соработник во Основниот 
суд во Велес Биљана Јачева, согласно член 78, став 2, 
точка 5 од ЗПП. Вредност на спорот 10. 000,00 денари. 
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Привремениот застапник ги има сите права и долж-

ности на законски застапник по споменатиот предмет, 
се додека тужениот или неговиот полномошник не се 
јави пред судот, односно се додека органот за стара-
телство не го извести судот дека поставил старател. 
Од Основниот суд во Велес, П. бр. 1728/2003.     
                                                                            (30061)  

___________ 
 

Основниот суд во Велес, во парничниот предмет П. 
бр. 1238/02, по предлог за развод на брак на тужителката 
Шеризаде Халиловска од с. Бузалково, против тужениот 
Демир Халиловски со непознато место на живеење и 
престојување. Вредност на спорот 60.000,00 денари. 
За привремен застапник на тужениот Демир Хали-

ловски, е поставен стручниот соработник во Основни-
от суд во Велес, Биљана Јачева  согласно член 78, став 
2, точка 5, од ЗПП. 
Привремениот застапник ги има сите права и долж-

ности на законски застапник по споменатиот предмет, 
се додека тужениот или неговиот полномошник не се 
јави пред судот, односно се додека органот за стара-
телство не го извести судот дека поставил старател. 
Од Основниот суд во Велес, П. бр. 1238/02.  (29987) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ВИНИЦА 

 Пред Основниот суд во Виница, е поднесена тужба 
за развод на брак од тужителот Винко Јакимов од Ви-
ница, ул. �Ванчо Прке� бр. 84, против тужената Мари-
на Јакимова родена Алексова од Виница, ул. �4-та Ма-
кедонска бригада� бр. 92, сега со непозната адреса. 
Бидејќи тужената е недостапна, во интерес на по-

стапката полномошникот на тужителот предложи на 
судот да се постави привремен застапник на тужената. 
Судот го прифати предлогот на полномошникот на ту-
жителот и за привремен застапник на тужената ја по-
стави Катерина Цоневска - стручен соработник во Ос-
новниот суд во Виница, која ќе ги штити интересите и 
правата на тужената до правосилното завршување на 
постапката по предметот. 
Од Основниот суд во Виница, П. бр. 489/03. (30059) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред Основниот суд во Гостивар се води граѓанска 
постапка по тужба на тужителот Фазли род. Рамадани 
Насрије од с. Падалиште, по основ развод на брак, про-
тив тужениот Фазли Акик Мухамед од с. Трново. Вред-
ност на спорот неопределена. 
На тужениот Фазли Акик Мухамед од с. Трново-Го-

стиварско, а денес со непозната адреса на престојува-
лиште и живеалиште во странство, му се поставува 
привремен застапник-адвокат Светлана Славкоска од 
Гостивар, која ќе ги застапува интересите на тужениот 
додека тој или негов полномошник или застапник не се 
јави на главната расправа пред овој суд, односно се до-
дека Органот за старателство не му постави старател. 
Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 691/03. 
            (30587) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Гостивар се води граѓанска 

постапка по тужба на тужителот Зејнили Ибраим од с. 
Скудриње, по основ смеќавање во владение со предлог 
за издавање на времена мерка, против тужениот Рама-
даноски Ракип и Рамаданоски Мустафа од с. Скудри-
ње. Вредност на спорот неопределен. 
На тужениот Рамаданоски Мустафа од с. Скудри-

ње, а денес со непозната адреса на живеење и престој 
во странство, му се поставува привремен застапник ад-
вокат Амир Абдулаи од Гостивар, кој ќе ги застапува 
интересите на тужениот додека тој или негов полно-
мошник или застапник не се јави на главната расправа 
пред овој суд, односно се додека Органот за старателс-
тво не му постави старател. 
Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 746/03. 
            (30588) 

Пред Основниот суд во Гостивар се води граѓанска 
постапка по тужба на тужителот Алији Нешат од Го-
стивар, по основ исполнување Договор за купопродаж-
ба на недвижен имот, против тужените Усеини Ибра-
им, Усеини Шеип двајцата од с. Долна Бањица, и туже-
ниот Усеиини Шопи од с. Долна Бањица, денес со не-
позната адреса на живеалиште во странство. Вредност 
на спорот 250.000,00 денари. 
На тужениот Усеини Шукри од с. Долна Бањица, а 

денес со непозната адреса и престој во странство му се 
поставува за привремен застапник адвокатот Светлана 
Слаковска од Гостивар, која ќе ги застапува интересите 
на тужениот додека тој или негов полномошник или за-
стапник не се јави на главната расправа пред овој суд, 
односно се додека Органот за старателство не му по-
стави старател. 
Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 717/03. 
            (30589) 

___________ 
 
По барање на полномошникот на предлагачот, а би-

дејќи второ противникот не се наоѓа во Гостивар, од-
носно нема точна адреса на место на живеење и пре-
стојување предложи да на истиот му се постави при-
времен застапник. 
Судот постапувајќи по предлогот на полномошни-

кот бара се објави следниот оглас. 
Се поставува привремен застапник на лицето Нико-

лиќ Аница, а во врска со постапката што се води во 
ВПП.бр. 1/2003 год., по предлог на Николоски Стојан 
од Битола против Николоски Благоја од Гостивар и 
Николиќ Аница, а за делба на заеднички имот. 
Согласно законот на Николиќ Аница и се поставува 

привремен застапник адвокат Амир Абдулаи од Гости-
вар кој ќе ги застапува интересите на второ противни-
кот. 
Од Основниот суд во Гостивар, ВПП.бр. 1/2003. 
                      (30590) 

___________ 
 
Пред овој суд по предлогот на предлагачот Имери 

Узеир од с. Чегране � Гостиварско, поднесено преку 
неговиот полномошник Петрески Арсе адвокат од 
Скопје,  е заведен предметот Р.бр. 115/03 за прогласу-
вање на исчезнато лице за умрено Раифа Такиќ од Р. 
Босна и Херцеговина, родена на 3.10.1929 година во с. 
Орај-Лопаре. 
Основниот суд во Гостивар го повикува лицето Та-

ифа Такиќ во рок од три месеци по објавувањето на 
овој оглас во �Службен весник на РМ� и на огласната 
табла при овој суд да се јави во Основниот суд во Го-
стивар. 
Основниот суд во Гостивар исто така ги повикува 

сите оние лица кои знаат нешто за животот на лицето 
Раифа Такиќ, тоа да го соопштат во Основниот суд во 
Гостивар во рок од три месеци по објавувањето на овој 
оглас во �Службен весник на РМ� и на огласната табла 
во овој суд. 
Доколку повиканото лице не се јави во рок од три 

месеци по објавувањето на овој оглас во �Службен вес-
ник на РМ� и на огласна табла при овој суд, истото ќе 
се прогласи за умрено. 
Од Основниот суд во Гостивар, Р.бр. 115/03. 
            (30591) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО КАВАДАРЦИ 
Пред Основниот суд во Кавадарци, се води постап-

ка за развод на брак по тужба на тужителот Крстев До-
бре од Кавадарци, ул. �Пролетерска� бр. 2, против ту-
жената Порше Симоне Крстева од Дрезден Германија, 
а сега со престој во странство со непозната адреса на 
живеење. 
За привремен застапник на тужената се назначува 

адвокатот Родна Цуцулова од Кавадарци, која ќе ја за-
стапува тужената во постапката пред Основниот суд во 
Кавадарци под П. бр. 520/03 се додека тужената или 



Стр. 12 - Бр. 73 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 ноември 2003 
 
нејзин полномошник не се појават пред судот, а воедно 
се повикува тужената во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот да се појави во Основниот суд во Кава-
дарци или да овласти свој полномошник кој ќе ги за-
стапува нејзините интереси. 
Од Основниот суд во Кавадарци, П. бр. 520/03.      
                                                                            (30060)  

___________ 
 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека во из-

вршниот предмет И. бр. 1540/98, за спроведување на 
извршување против хипотекарниот должник Фазлиов 
Амет од Кавадарци, ул. �Страшо Пинџур� бр. 76, се 
определува трета продажба со усно јавно наддавање на 
недвижниот имот сопственост на должникот Фазлиов 
Амет од Кавадарци, и тоа: куќа во Кавадарци, на ул. 
�Страшо Пинџур� бр. 76, со КП 15470, КО Кавадарци, 
во вкупна површина од 260 м2 од кои приземје во повр-
шина од 80 м2, мансарда со површина од 79 м2, ходник 
со скали во површина од 8 м2, и деловен простор во 
склоп на куќата во површина од 11 м2. 
Рочиштето за продажба ќе се одржи на ден 10.12.2003 

година во 10 часот во просториите на Основниот суд  
Кавадарци, соба бр. 26. 
Целокупната вредност на недвижниот имот, изнесу-

ва 4.210.280,00 денари, со тоа што недвижноста може 
да се предаде и под утврдената вредност, но не помал-
ку од 2/3 од истата. 
На јавното наддавање може да учествуваат физички 

и правни лица државјани на РМ, кои ќе положат гаран-
ција во благајната на Основниот суд во Кавадарци, и  
тоа 1/10 од утврдената вредност, 3 дена пред одржува-
њето на лицитацијата. Најповолниот купувач на нед-
вижноста,  потребно е да постапи  согласно одредбите 
од ЗИП, со тоа што постигнатата цена да ја уплати во 
рок од 15 дена од денот на заклучувањето на јавното 
наддавање. Во спротивно, продажбата ќе биде прогла-
сена за неуспешна, а од положената гаранција ќе се на-
мират трошоците за продажбата. 
Од Основниот суд во Кавадарци, И. бр. 1540/98. 
                                                                            (30576) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО КИЧЕВО 
Пред Основниот суд во Кичево се води спор за фи-

зичка делба, по предлог на предлагачот Јован Јовески 
од Кичево против противникот Иванчо Јовески од Ки-
чево, моментално во градот Камбера, Австралија, со 
непозната адреса. Вредност на спорот неопределена. 
За привремен застапник на противникот Иванчо Јо-

вески, по предметот на овој суд ВПП. бр. 168/03 се наз-
начува Јелисава Трајкоска Илиевска, адвокат од Кичево. 
Привремениот застапник ги има сите права и долж-

ности на законски застапник во оваа постапка се до по-
јавувањето на противникот или на негов полномошник 
пред овој суд. 
Од Основниот суд во Кичево, ВПП. бр. 168/03. 
            (30444) 

  
ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ 

Пред Основниот суд во Кочани, поднесена е тужба за 
развод на брак од тужителот Ениз Азиров од Кочани, ул. 
�Славчо Стојменов� бр. 69, против тужената Дејлан Ази-
рова родена Кадриова од Кочани, сега на привремена ра-
бота и престој во Фриедберг-СР. Германија, со непозната 
адреса. Вредност на спорот 60.000,00 денари. 
Се повикува тужената Дејлан Азирова од Кочани, 

сега со непозната адреса во Германија, да се јави во 
Основниот суд во Кочани или да постави свој полно-
мошник кој ќе ги штити нејзините права и интереси, во 
рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот. 
Доколку тоа не го стори ќе и биде поставен привремен 
застапник Сузана Спасова - соработник во Основниот 
суд во Кочани, дипломиран правник со положен право-
суден испит, која ќе ги штити нејзините права и инте-
реси до правосилното окончување на постапката. 
Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 796/03. (30586) 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред Основниот суд во Куманово се води парнична 

постапка за развод на брак по тужба на тужителот Бе-
рат Ебиби од Куманово, ул. �Васил Главинов� бр. 6, 
против тужената Шкодране Ебиби со непозната адреса 
на живеење во странство. 
Бидејќи тужената Шкодране Ебиби е со непознато 

престојувалиште судот и поставува привремен застап-
ник и тоа Уљбер Дестани, адвокат од Куманово, кој ќе 
ја застапува тужената во постапката се додека тужена-
та или нејзин полномошник не се појави пред судот, 
односно додека Центарот за социјални работи не го из-
вести судот дека назначил старател. 
Од Основниот суд во Куманово, 5. П. бр. 2155/03.     
                                                                            (30062) 

___________  
Пред овој суд во тек е постапка за утврдување на 

сопственост, по тужба на тужителот Саити Јетиш од 
Куманово, против тужениот Аќифи Веби Амди од Ку-
маново, сега со непозната адреса на живеење. 
Од страна на судот какао привремен застапник на ту-

жениот се назначува Лидија Велиновска, адвокат од Ку-
маново која ќе го застапува тужениот се додека тужени-
от или негов полномошник не се појави пред овој суд. 
Од Основниот суд во Куманово, П. бр. 2041/2003. 
            (30404) 

___________  
Пред овој суд е поведена вонпарична постапка по 

предлог на предлагачка Радмила Ташевска од Кумано-
во за утврдување на смртта на Миле Ефремов Петков-
ски бивш од Куманово. 
Се повикува Миле Ефремов Петковски роден 

28.11.1882 година во Куманово да се јави или други ли-
ца што знаат за неговиот живот во Основниот суд во 
Куманово, сала 8/2 во рок од 15 дена од објавувањето 
на огласот, а во спротивно Миле Ефремов Петковски 
ќе се прогласи за умрен. 
Од Основниот суд во Куманово, VI. Р.бр. 227/2003. 
                          (30668) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО РАДОВИШ 
Пред Основниот суд во Радовиш во тек е постапка 

по тужбата на Марина Димитрова од Гевгелија, за раз-
вод на брак, против Тодор Димитров од с. Ињево. 
Вредност на спорот 60.000 денари. 
Бидејќи тужениот се наоѓа на работа во странство со 

непозната адреса, се повикува истиот во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето, да се јави во судот и достави адре-
са на која може да биде повикан или именува свој застап-
ник за оваа постапка. Доколку  во овој рок тужениот не 
постави свој застапник, неговите права ќе ги штити при-
времениот застапник Мирјана Ристова стручен соработ-
ник во Основниот суд во Радовиш. Привремениот застап-
ник ќе го застапува тужениот во постапката се додека ту-
жениот или неговиот полномошник не се јави пред судот 
односно Центарот за социјални работи не го извести су-
дот за поставување на старател. 
Од Основниот суд во Радовиш, П.бр. 126/03.       (30379) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 
Основниот суд во Струмица постапувајќи по предло-

гот за извршување, поднесен од страна на доверителот 
Стопанска банка АД Скопје, Филијала Струмица, про-
тив должникот Костов Никола од Струмица, врз основа 
на одредбите од член 80 од ЗПП. 

 За привремен застапник на хипотекарниот долж-
ник Костов Никола од Струмица, сега со непозната 
адреса на живеење, во извршниот предмет И. бр. 
851/95 што се води при Основниот суд во Струмица се 
назначува Абрашева Лорета, стручен соработник при 
Основниот суд во Струмица. 
Привремениот застапник да ги застапува интереси-

те на должникот се до неговото појавување  или испра-
ќање на свој полномошник пред Основниот суд во 
Струмица и тоа со сите права согласно член 79 од ЗПП. 
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Се повикува должникот Костов Никола од Струми-

ца да се јави во рок од 15 дена од денот на објавување-
то на огласот. 
Од Основниот суд во Струмица, И. бр. 851/95. 
            (30442) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Струмица тече постапка за 

долг, по тужба на тужителот Надица Кацурова од 
Струмица, ул. �Гоце Делчев� бр. 63, против тужените 
Гелева Вера од Струмица, ул. �Ленинова� бр. 54 и Та-
невски Маријан од Скопје, со непозната адреса и ме-
сто на престојување. Вредност на спорот 135.000,00 
денари. 
На повеќе вратени достави од тужениот Таневски Ма-

ријан наведено е дека истиот е иселен од посочената адре-
са и не се знае каде е неговото престојувалиште.  Се пови-
кува тужениот Таневски Марјан во рок од 15 дена, од ог-
ласувањето да се јави во Основниот суд во Струмица и да 
достави точна адреса или да назначи свој полномошник за 
водење и довршување на постапката. Во спротивно, на 
истиот судот ќе му се одреди, времен застапник за водење 
на спорот, до правосилното завршување. 
Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 483/02  (30198) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред овој суд се води постапка по тужба на тужите-

лот АД за осигурување �ВАРДАР� Скопје, против ту-
жениот Стефановски Стево од Тетово, а сега со непоз-
ната адреса. 
Се повикува Стефановски Стево од Тетово, а сега 

со непозната адреса, да се јави пред Основниот суд во 
Тетово, во постапката по тужба на тужителот АД За 
осигурување �ВАРДАР� � Скопје, за регресен долг за-
веден под П.бр. 577/03, во рок од 15 дена по објавува-
њето на овој оглас, во спротивно на именуваниот ќе му 
биде поставен времен старател кој ќе го застапува во 
текот на постапката па се до окончувањето на постап-
ката со сите права и обврски на странката. 
Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 577/03.   (30592) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 

сопственост, по тужба на тужителот Дракче Ристовски 
од Тетово, против тужените Ристовска Магда и Ристов-
ски Александар, двајцата од Тетово. 
Бидејќи тужените Ристовска Магда и Ристовски 

Александар од Тетово се со непозната адреса, за истите 
да биде објавен оглас во �Службен весник на РМ�, во 
рок од 15 дена да се јави во судот или да одредат свој 
полномошник, а по протекот на овој рок на истите ќе 
му биде поставен старател кој ќе ги застапува нивните 
интереси се до окончувањето на постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1186/2003. 
            (30436) 

___________ 
 

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за 
докажување на смртта на лицето Јосиф Младеновски 
од с. Рогачево, а по предлог на предлагачот Стојан 
Младеновски од с. Рогачево. 
Се повикува лицето Јосиф Младеновски од с. Рога-

чево, да се јави во Основниот суд во Тетово или секој 
друг што знае за неговиот живот во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот да пријави во судот. Во спро-
тивно, на лицето Јосиф Младеновски ќе му се постави 
привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и 
интереси се до правосилното окончување на постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, Р. бр. 846/2003. 
            (30438) 

___________ 
 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
сопственост, по тужба на тужителот Радослав Сарџов-
ски од Тетово, против тужениот Симовски Трпко од 
Тетово, а сега со непозната адреса во САД. 

Се повикува Симовски Трпко од Тетово, да се јави 
пред Основниот суд во Тетово во постапката заведена 
под П. бр. 1187/03, во рок од 15 дена по објавувањето 
на овој оглас. Во спротивно, ќе му биде поставен при-
времен старател кој ќе го застапува во текот на постап-
ката се до окончувањето на постапката со сите права и 
обврски на странката. 
Од Основниот суд во Тетово.         (30440) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за ог-

ласување на наследник,  Хирие Бејтули од с. Одри, а по 
предлог на предлагачот Џеваир Бејтули од с. Јажинце. 
Се повикува лицето Хирие Бејтули од с. Одри, да се 

јави во Основниот суд во Тетово или секој друг што 
знае за неговиот живот, во рок од 15 дена по објавува-
њето на огласот да пријави во судот. Во спротивно, на 
лицето Хирие Бејтули ќе му се постави привремен 
старател кој ќе се грижи за неговите права и  интереси 
се до правосилното окончување на постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, О. бр. 358/02.  (30477) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за ог-

ласување на наследник,  Хатиџе Иљази од с. Одри, а по 
предлог на предлагачот Џеваир Бејтули од с. Јажинце. 
Се повикува лицето Хатиџе Иљази од с. Одри, да се 

јави во Основниот суд во Тетово или секој друг што 
знае за неговиот живот, во рок од 15 дена по објавува-
њето на огласот да пријави во судот. Во спротивно, на 
лицето Хатиџе Иљази ќе му се постави привремен 
старател кој ќе се грижи за неговите права и  интереси 
се до правосилното окончување на постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, О. бр. 358/02.  (30449) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за 

огласување на наследник,  Муамер Бејтули од с. Јажин-
це, а по предлог на предлагачот Џеваир Бејтули од с. 
Јажинце. 
Се повикува лицето Муарем Бејтули од с. Јажинце, 

да се јави во Основниот суд во Тетово или секој друг 
што знае за неговиот живот, во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот да пријави во судот. Во спротив-
но, на лицето Муарем Бејтули ќе му се постави привре-
мен старател кој ќе се грижи за неговите права и  инте-
реси се до правосилното окончување на постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, О. бр. 358/02.  (30451) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за 

огласување на наследник,  Неџмедин Бејтули од с. Ја-
жинце, а по предлог на предлагачот Џеваир Бејтули од 
с. Јажинце. 
Се повикува лицето Неџмедин Бејтули од с. Јажин-

це, да се јави во Основниот суд во Тетово или секој друг 
што знае за неговиот живот, во рок од 15 дена по објаву-
вањето на огласот да пријави во судот. Во спротивно, на 
лицето Неџмедин Бејтули ќе му се постави привремен 
старател кој ќе се грижи за неговите права и  интереси се 
до правосилното окончување на постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, О. бр. 358/02.  (30455) 

___________ 
 

Пред Основниот суд во Тетово се води спор за раз-
вод на брак, по тужба на тужителот Бејтула Зибери од 
с. Стримница - Тетовско, против Хеике Соботта од 
Харсум - Германија, со непозната адреса. 
Се повикува тужените во рок од 15 дена, по објаву-

вањето на овој оглас да се јави во судот, да достави 
своја точна адреса или овласти полномошник, кој ќе ја 
застапува во постапката. Во спротивно, судот преку 
ЦСР Тетово, ќе и определи привремен старател кој ќе 
ја застапува во постапката до нејзино правосилно окон-
чување. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 863/03   (30201) 
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Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за 

сопственост по основ на одржувачка, по тужба на ту-
жителот Усеини Абас Насир од с. Отушиште, против 
тужените Стојковска Драгица, Стојковски Златко, 
Стојковска Гордана и други од с. Теарце, сега со непоз-
ната адреса во Америка.  
Се повикуваат тужените во рок од 15 дена од обја-

вување на огласот во �Службен весник на РМ�, да се 
јават во Основниот суд во Тетово, или да овластат свој 
полномошник. Во спротивно, судот преку Центарот за 
социјална работа -Тетово ќе им постави привремен ста-
рател кој ќе ги штити нивните права и интереси до пра-
восилното окончување на спорот. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 899/03   (30203) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ  
РЕГИСТАР  

Oсновниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 3916/2003 од 13.11.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02012527?-3-01-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на управител на ЦЕПТЕР 
МАК друштво за трговија ЦЕПТЕР ИНТЕРНАЦИО-
НАЛ АГ друштво со ограничена одговорност, ул. �Ми-
трополит Теодосиј Гологанов� бр. 28, Скопје. 
Запишување на податоци за: разрешување на упра-

вител, Злате Пунтевски и именување на нов управител, 
Тодоровиќ Властимир. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3916/2003.                         (30422) 
___________  

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 318/2003 од 30.10.2003 година, во регистарска 
влошка бр. 1-176-0-0-0, го запиша во судскиот регистар 
усогласувањето со закон, на Средношколскиот  дом 
ЛАЗАР ЛАЗАРЕВСКИ Велес, ул. �Марксова� бр. 3. 
Назив: Државен ученички дом �ЛАЗАР ЛАЗАРЕВ-

СКИ� Велес. 
Седиште: ул. �Марксова� бр. 3. 
Основач: Народен одбор на Титовелешка околија. 
Дејност: 85.31/1. 
Директор: Василев Костадин. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

318/2003.                                   (29860) 
___________  

Основниот суд во Битола, со решението П.Трег. бр. 
1417/03 од 09.10.2003 година, во регистарска  влошка 
бр. 01016408?-8-03-000 ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на фирма и содружник на Друштвото за 
производство, трговија и услуги ШИПСКИН ТРЕЈД 
ДОО увоз-извоз Битола, ул. �Цветан Димов� бр. 111. 
Се врши промена на име на фирма од Друштво за 

производство, трговија и услуги ШИПСКИН ТРЕЈД ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Битола, ул. �Цветан Димов� бр. 111. 
Во наредниот период друштвото ќе работи со фирма: 

Друштво за производство, трговија и услуги ШИП-
СКИН ТРЕЈД ДОО увоз-извоз Битола, ул. �Цветан Ди-
мов� бр. 111. 
Како содружник пристапува лицето Нада Петковска 

од Австралија, 8 Броњнинг Црес Авондале Илцигхи. 
Вкупниот удел што се преотстапува на новиот со-

дружник изнесува: 77.000,00 денари или 1.250 ЕУР во 
денарска противвредност, или 50% од вкупната главни-
на на друштвото. 
Од Основниот суд во Битола, П.Трег. бр. 1417/2003.  
                                                                            (28168)     

_______________________________________________ 
 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ  
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
З. Г. бр. 202/03 од 31.10.2003 година, под Рег. број 1640 
се запишува Здружение на граѓани за унапредување и 
развој на деловните активности ДЦЦ, со седиште во 
Скопје, на ул. �Димитрие Чуповски� бр. 13. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на развивање релевантна структура, механизми 
и практики, лобирање пред локалните, националните и 
меѓународните авторитети во процесот на донесување 
на одлуки во врска со економскиот развој на Македо-
нија, откривање на полиња на македонско-холандска 
соработка, одржување на економските односи помеѓу 
овие земји, преку семинари, работилници, разни кам-
пањи за запознавање со јавноста. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 31.10.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (29842) 

___________ 
 
 Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
З. Г. бр. 203/03 од 31.10.2003 година, под Рег. број 1639 
се запишува  Гешталт Здружение на Македонија КОН-
ТАКТ, со скратено име ГЗМ, со седиште во Скопје, на 
ул. �16 Македонска бригада� бр. 2А-2/15. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на едукација на членовите на здружението со 
ангажирање на стручњаци за промена на методите и 
принципите на Гешталт терапијата, организирање на 
трибини и предавање со учество на домашни и стран-
ски предавачи како и работење на изградување на од-
носот помеѓу гешталт терапевтите и нивните клиенти. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 31.10.2003 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (29843) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
З. Г. бр. 176/03 од 31.10.2003 година, под Рег. број 1641 
се запишува Здружение на граѓани од областа на обра-
зование, наука и култура �ДЕТСКА НАСМЕВКА� со 
скратено име �ДЕТСКА НАСМЕВКА� со седиште во 
Скопје, на ул. �Орце Николов� бр. 99. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на унапредување на квалитетот на животот на 
децата од сите етнички групи во Република Македони-
ја, на деца со посебни потреби, хронични болести, деца 
без родители, како  и зголемување на степенот на до-
вербата помеѓу етничките и конфесионалните групи 
особено меѓу децата и младината како предуслов за за-
едничка иднина. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 31.10.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (29844) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
З. Г. бр. 192/03 од 28.10.2003 година, под Рег. број 1638 
се запишува Македонски комитет за осветление МКО, 
со скратено име МКО, со седиште во Скопје, на Еле-
ктротехнички факултет, Карпош 2, бб. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на следење на развој на науката и практиката во 
областа на светлотехниката, поттикнување и зајакнува-
ње на размената на професионални, инженерски, научни 
знаења и информации од областа на светлотехниката. 

 Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 28.10.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (29845) 

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

6/2003 од 31.10.2003 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша здружението на 
граѓани под име Центар за демократска иницијатива 
�Визија� - Кавадарци. 
Седиштето на здружението се наоѓа во Кавадарци 

на ул. �Илинденска� бр. 115-1/10. 
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Основни цели и задачи на здружението се: зајакну-

вање на демократските институции во земјата преку 
промоција на граѓанското општество и заштита на ос-
новните човекови права преку локални иницијативи, 
заштита на женските права како и човековите права, 
како и унапредување и промоција на родовите иниција-
тиви во малите локални средини и заедницата, активи-
рање на локалните човекови ресурси и на младите луѓе 
во заедницата преку иницирање на позитивни демо-
кратски акции за нивно ангажирање и мотивирање, 
развивање и градење на еколошка свест и култура во 
локалната заедница и поттикнување на позитивни еко-
лошки иницијативи во Тиквешката околина и во земја-
та, популаризација, поддршка и хуманитарни актив-
ности и директни акции насочени кон маргинализира-
ните општествени групи, градење на мостови на мул-
тиетничка толеранција и разбирање, годишни извештаи 
во печатените и електронските изданија. 
Од Основниот суд во Кавадарци.        (30063) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1645 се запишува здружението на 
граѓани Асоцијација ДО-РЕ-МИ, со скратено име АЛ, 
со седиште во Скопје на ул. �Џумајска� бр. 15 б. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на вклучување на граѓаните од регионот преку 
различни облици на активности кои ќе овозможат раз-
мислување и дејствување во согласност со современите 
научни, културни и демократски достигнувања, сора-
ботка помеѓу граѓаните од различна национална при-
падност како и придонес во унапредувањето, осовреме-
нувањето и развојот на воспитно-образовната дејност. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 06.11.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I � Скопје.        (30086) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1644 се запишува здружението на 
граѓани Кошаркарски клуб �ДРАЧЕВО� � Скопје, со 
седиште на ул. �Мечкин Камен� бр. 19. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат унапредување на кошаркарскиот спорт во земја-
та, координирање и усовршување на програмските 
активности во областа на кошарката, учество на до-
машни и меѓународни кошаркарски натпревари и ма-
нифестации и соработка со спортски сојуз на Македо-
нија, Македонскиот олимписки комитет, Агенција за 
млади и спорт, Сојуз на спортови на Скопје и на Р. Ма-
кедонија и со др. спортски организации. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 21.10.2003 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I � Скопје.        (30087) 

___________ 
 
Барањето на промена на седиште на здружението 

на граѓани  ЕВРОПСКО ДВИЖЕЊЕ во Република Ма-
кедонија, од Скопје, со седиште на ул. �Рузвелтова� бр. 
5 а-1/8 се уважува. 
Во иднина седиштето на здружението на граѓани 

Европско движење во Република Македонија, од Скоп-
је, ќе се наоѓа на: ул. �Димитрије Чуповски� бр. 12. 
Од Основниот суд Скопје I � Скопје.        (30089) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1642 се запишува здружението на 
граѓани �ЕЕСТЕК Локален Комитет � Скопје здруже-
ние на студентите по електротехника�, со седиште во 
Скопје на ул. �Руѓер Бошковиќ� бб. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 31.10.2003 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I � Скопје.        (30090) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под Рег. број 1643 се запишува здружението на граѓани 
Здружение за козарство на Македонија �КАПРИ� со скра-
тено име ЗКМ �КАПРИ�, со седиште во Скопје на ул. 
�Ѓорче Петров� бб, Трговски центар Ѓорче Петров. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на поттикнување на развојот на козарството во 
Р. Македонија, унапредување на сточарството, пружа-
ње на стручни совети за одгледување на кози и произ-
водство на млеко и млечни производи. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 04.11.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I � Скопје.        (30091) 

___________ 
 
Во регистарот на Здруженија на граѓани и фонда-

ции што се води во Основниот суд во Крушево, се за-
пишува измената на актот за основање на Здружението 
на граѓани ФК �ПИТУ ГУЛИ� � Крушево, кој се води 
под реден број Рег. згф. бр. 11/99 за 1999 година, во од-
нос на лицето овластено за застапување на здружението. 
Ново лице овластено за застапување на здружение-

то е Бојаџиески Кочо од Крушево. 
Од Основниот суд во Крушево.           (30208) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З. Г. 

бр. 204/03 од 11.11.2003 година, во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации под рег. бр. 1648 го за-
пиша здружението на граѓани Авто мото клуб Свифт 
Рејсинг, со скратено име АМК Свифт Рејсинг, со седи-
ште во Скопје, на ул. �Козле� бр. 124Б. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на развивање и унапредување на спортскиот 
автомобилизам и мотоциклизам, создавање на поволни 
услови за развој на авто мото спорот, организирање 
спортски натпревари и соработка со други клубови од 
други земји. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 11.11.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (30267) 

 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З. Г. 

бр. 208/03 од 11.11.2003 година, во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации под рег. бр. 1647, го за-
пиша здружението на граѓани Форум за едукација и 
истражување ФЕИ, со седиште во Скопје, ул. �Дрез-
денска� бр. 36. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на создавање услови за сестран развој на лично-
ста на младите луѓе и на нивните интереси, спроведу-
вање кампања од социјално-едукативен карактер за 
хендикепирани лица и бездомници за нивна социјали-
зација и интегрирање во општеството, социјализација 
на поранешни затвореници, законодавно регулирање за 
специфични прашања за младата популација. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 11.11.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (30268) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. З. 
Г. бр. 34/03 од 06.11.2003 година, барањето за промена 
на седиште и застапник на странската организација 
Светски Мисии Њујорк-САД, со седиште во Скопје, 
ул. �Питу Гули� бр. 70, го уважува. 
Во регистарот на странки организации под рег. бр. 

89 се запишува промена на седиште и застапник на 
странската организација Светски Мисии Њујорк-САД. 
Во иднина седиштето на странската организација ќе се 
наоѓа на ул. �Бетовенова� бр. 14, а како нов застапник 
на странската организација се запишува г-дин Роџер 
Харт, Американски државјанин. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (30269) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. З. 

Г. бр. 42/03 од 11.11.2003 година барањето за промена 
на име и измена и дополнување на Статутот на Репуб-
лички Центар за помош на лица со ментален хендикеп-
ПОРАКА, со седиште во Скопје, ул. �11 Октомври� бр. 
42-а, го уважува. 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под рег. бр. 86 се запишува измена и дополнување на ста-
тутот на Републички Центар за помош на лица со мента-
лен хендикеп-ПОРАКА, усвоени на седницата на собра-
нието од 21.10.2003 година, а во иднина името на горе на-
веденото здружение на граѓани ќе гласи: Републички цен-
тар за поддршка на лица со интелектуална попреченост-
ПОРАКА, со скратен назив РЦПЛИП-ПОРАКА. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (30271) 

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

52/2003 од 06.11.2003 година, изврши упис на проме-
ните на седиштето и лицето за застапување и претста-
вување на Здружението на граѓани, именувано како За-
едница на Домовите на културата на Република Маке-
донија, на начин што, наместо досегашното седиште во 
ДОМОТ НА КУЛТУРАТА �ЗЛЕТОВСКИ РУДАР� на 
ул. �Цветко Тонев� бб во Пробиштип, се запишува но-
вото седиште, сега во Домот на културата �КРСТЕ 
МИСИРКОВ� на Плоштадот �Илинден� бб во Свети 
Николе, како и промената на овластено лице за заста-
пување и претставување на здружението, на начин 
што, наместо досегашното овластено лице, односно до-
сегашниот претседател Страшко Милошевски од Про-
биштип, се запишува новоизбраниот претседател Ме-
тоди Манев од Свети Николе. 
Од Основниот суд во Прилеп.         (30374) 

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

56/2003 од 07.11.2003 година, изврши упис на проме-
ните на овластените лица за застапување и претставу-
вање на Здружението на граѓани, именувано како ЕКО-
ЛОШКО ДРУШТВО �ДЕРВЕН� од Прилеп, на начин 
што, на место на досегашното лице за застапување и 
претставување, односно досегашниот претседател Го-
рица Иваноска од Прилеп, со живеалиште на ул. �Или-
ја Игески� бр. 41-а, се запишува новото лице за заста-
пување и претставување, односно новиот претседател 
Марјан Мијачески од Прилеп, со живеалиште на ул. 
�Благоја Николоски� бр. 28. 
Од Основниот суд во Прилеп.            (30375) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. Згф. бр. 20/2003, се запишува здружение-
то на граѓани под име: Авто мото клуб �Супер-спорт� 
од Охрид. 
Здружението на граѓани има за цел: ги координира 

и усогласува програмските активности во областа на 
спортот со Авто мото сојузот на Македонија; самостој-
но и во соработка со АМСМ ја развива и унапредува 
спортската култура и спортскиот дух; самостојно и во 
соработка со АМСМ се грижи за развивање и унапре-
дување на спортскиот автомобилизам и мотоциклизам; 
учествува со свои членови � натпреварувачи на спорт-
ски натпревари што се бодираат за Државниот шампи-
онат на Македонија во автомобилизам и мотоцикли-
зам; учествува со свои членови � натпреварувачи на 
меѓународни и други спортски натпревари, самостојно 
или во соработка со Авто мото сојузот на Македонија; 
ги застапува интересите на членовите кај надлежните 
државни органи и стопанските организации при доне-
сување на прописи кои се од интерес на членовите; по-
кренување иницијатива за донесување на закони и про-
писи за унапредување на спортот; ги застапуваат инте-
ресите на членовите-спортистите пред АМСМ, и ин-
ституциите во земјата и надвор од неа, а со цел оства-
рување и заштита на нивните права и интереси за вре-
ме на спортските натпревари, по одржување на натпре-

варите и во други случаи; ги поттикнува и развива до-
брите морални спортски обичаи; во соработка со 
АМСМ се грижи за афирмација на Републиката на ме-
ѓународен спортски план; се грижи за спречување на 
нелојалната конкуренција и монополска положба меѓу 
спортистите; пружа заштита ги претставува и усогласу-
ва посебните, заедничките и општите интереси на 
спортистите и членовите; се грижи за обезбедување на 
подготвување на спортските автомобили, моторцикли 
и картинзи за успешен настап на натпревари организи-
рани во земјата и странство; се грижи за обезбедување 
на потребните услови за нормална работа на клубот 
според можностите како што се спортски објекти, оп-
штествени простории, стручен кадар, спортска опрема, 
резервни делови за спортски автомобили, моторцикли 
и др; собира пријатели на клубот и тоа поединци и 
спонзори (трговски друштва), а придонес во развојот 
на спортот и остварување на целите и задачите на клу-
бот; ги развива и проширува самостојно и во соработка 
со АМСМ пријателските спортски односи и врски со 
другите АМК и АМД во градот, во Македонија, и по-
широко, како и со автомобилските и мотоциклистички-
те сојузи од другите земји и нивните клубови, врз 
принципите на нашата надворешна политика, а во рам-
ките на усвоените спогодби за таква соработка; за ос-
тварување на своите цели и задачи организира игри на 
среќа, томбола и други игри со претходно прибавено 
одобрение од надлежните органи; врши и други работи 
и задачи кои се од заеднички интерес на членовите на 
клубот, а се утврдени со Закон или друг акт. 
Седиштето на здружението е во Охрид на ул. �Са-

теска� бр. 2/22, каде и дејствува. 
Овластено лице за застапување на здружението е 

Николоски Зоран од Охрид, ул. �Сатеска� бр. 2/22. 
Од Основниот суд во Охрид.         (30377) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II � Скопје донесе решение I. 

Рег. зг. бр. 22/03 од 30.04.2003 година и изврши упис 
во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на 
здружението на земјоделска техника на Република Ма-
кедонија, и го запиша уписот во регистарот за здруже-
нија  на граѓани и фондации на здружението под името 
Здружение за земјоделска техника на Република Маке-
донија, со скратено име ЗЗТМ со седиште во Скопје на 
бул. �Александар Македонски� бб (во зградата на зем-
јоделскиот факултет � Скопје), и со дејствување на те-
риторијата на Република Македонија. 
Основните задачи на здружението се: ја поттикну-

ва, организира и помага научно-истражувачката работа 
во областа на земјоделската техника, учествува во ре-
шавањето на проблемите на современата земјоделска 
технологија и производство, врз основа на примена на 
нова техника и рационално користење на постојната, 
организира размена на искуства и мислења, за значај-
ните прашања од науката и практичната примена на 
земјоделската техника, разгледува актуелни прашања 
во образованието и воспитувањето во областа на земјо-
делската техника и дава соодветни предлози, се грижи 
за постојано за научно, стручно и наставно усовршува-
ње на своите членови и им помага во обработка на нив-
ните позитивни стручни и научни искуства, работи на 
оспособување, специјализирани кадри од областа на 
земјоделската техника, го следи современиот развој на 
техниката и технологијата во светот, и во земјата и ука-
жува на насоките на развој и можности за примена на 
оптимални техничко-технолошки решенија, создава и 
развива научни и стручни мислења и ставови за значај-
ните прашања кои се основа и подлога на нормативно-
то уредување и предмет на општественото договарање 
во областа на земјоделската техника, работи на приби-
рање на научни и технички информации и новитети и 
патенти од областа на земјоделската техника, придоне-
сува за заштита на човековата околина, и презема и 
други активности со кои се постигнува целта поради 
кое е основано здружението. 
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Со запишувањето во регистарот здружението за 

земјоделска техника на Република Македонија Скопје 
се стекнува со својство на правно лице и отпочнува со 
работа на 30.04.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје II � Скопје.        (30378) 

___________  
Пред Основниот суд во Охрид во регистарот на 

здруженија на граѓани и фондации се запишуваат изме-
ните и дополненијата на статутот на Спортско рибо-
ловно друштво �СВ. АПОСТОЛ ПЕТАР� � Охрид, за-
пишано со решение Рег. Згф. бр. 9/99 од 14.05.1999 го-
дина, така што во иднина ќе работи под име Спортски 
риболовен клуб �Св. Апостол Петар� � Охрид. 
Од Основниот суд во Охрид.         (30593) 

___________  
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции на Основниот суд во Гостивар под Рег. бр. 18/2003 
се запишува Здружението за заштита и одгледување на 
гулаби МАЛИ И ТХАТЕ с. Чегране со седиште во с. 
Чегране, а го застапува неговиот претседател Наим Ме-
меди од с. Чегране. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на поттикнување, развој и заштита на гулабите, 
одржување и усовршување на стандардните одлики на 
гулабите од македонското поднебје, организирање на 
спортски натпревари со гулаби и др. 
Од Основниот суд во Гостивар.              (30594) 

___________  
Основниот суд во Гевгелија, со решение Зг. бр. 11/03 

од 23.10.2003 година, во регистарот на здруженија на 
граѓани на овој суд го запиша Здружението на граѓани за 
помош и поддршка на лица со посебни потреби �НИЕ 
ИСПОРАЧУВАМЕ НАДЕЖ� од Гевгелија. 
Седиште на субјектот: ул. �Маршал Тито� бб во Гев-

гелија. 
Цели и задачи на субјектот: работа со помош на 

прашалник за добивање на јасна слика за потребите на 
постарите лица, организирање на серија тренинг про-
грами и семинари за волонтери за помош на стари и из-
немоштени лица, иницијатива при организирање и под-
дршка на волонтерската работа, иницијатива за созда-
вање на забавни фасилитати, помош и превентива од 
злоупотреба и насилство врз стари лица и др. 
Лице овластено за застапување е Ефросима Динов-

ска, ул. �Илинденска� бр. ¾ од Гевгелија. 
Од Основниот суд во Гевгелија.        (30595) 

___________  
Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 

60/2003 од 07.10.2003 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на основање 
здружение на граѓани со име: Мрежа на совети на ро-
дители БИТОЛА Битола. 
Од Основниот суд во Битола.         (30680) 

___________  
Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 

29/2003 од 03.06.2003 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на основање 
здружение на граѓани со име: Фудбалски клуб ИЛИН-
ДЕН 2003 � нас. Долно Оризари, Битола. 
Од Основниот суд во Битола.         (30682) 

___________  
Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 

59/2003 од 07.10.2003 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на основање 
здружение на граѓани со име: Мрежа на совети на ро-
дители БИТОЛА Битола. 
Од Основниот суд во Битола.         (30680) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 60/2003 

од 02.10.2003 година во регистарот на здруженија на гра-
ѓани и фондации изврши упис на основање здружение на 
граѓани со име: Планинарско спортско-еколошко здруже-
ние КОМУНАЛЕЦ-Битола, ул. �16-та� бб. 
Од Основниот суд во Битола.         (30684) 

Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 
56/2003 од 02.10.2003 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на промена на 
назив на Сојуз на здруженија на инвалиди на трудот на 
Република Македонија � Здружение на инвалиди на 
трудот Битола и новиот назив е: Здружение на инва-
лидски пензионери и инвалиди на трудот БИП Битола. 
Од Основниот суд во Битола.         (30686) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 

47/2003 од 02.10.2003 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на промена на 
лице овластено за застапување на Еколошко здружение 
БИСТРИЦА Битола. 
Му престанува овластувањето на Ташевски Пеце � 

претседател. 
Лице овластено за застапување е Никола Јаневски � 

претседател. 
Од Основниот суд во Битола.         (30687) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 

50/2003 од 02.10.2003 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на здружение 
на граѓани со име: Унија на жените Турчинки САБА � 
Битола, ул. �Солунска� бр. 88. 
Од Основниот суд во Битола.         (30689) 

___________  
Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 

51/2003 од 03.09.2003 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на основање 
здружение на граѓани со име: Здружение на граѓани за 
хуманитарна и културна дејност ХУМ-АРТ � Битола, 
ул. �Абдул Керим Паша� бр. 5. 
Од Основниот суд во Битола.         (30690) 

___________  
Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 

46/2003 од 25.08.2003 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на основање 
здружение на граѓани со име: Фудбалски клуб МЛА-
ДИНСКИ ФУДБАЛСКИ КОЛЕКТИВ � Битола, ул. 
�Климент Охридски� бр. 96. 
Од Основниот суд во Битола.         (30691) 

___________  
Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 

30/2003 од 27.06.2003 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на основање 
здружение на граѓани со име: Здружение на земјодел-
ски производители МОГИЛА од с. Могила. 
Од Основниот суд во Битола.         (30693) 

___________  
Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 

32/2003 од 27.06.2003 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на здружение 
на граѓани со име: ПИОНЕРСКА РАКОМЕТНА ШКО-
ЛА Битола, ул. �нас. Карпош� бр. 12-3-47. 
Од Основниот суд во Битола.         (30694) 

___________  
Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 

39/2003 од 29.07.2003 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на запишува-
ње на Одлуката за собранието на Здружение на ловци 
ПЕЛАГОНИЈА-ПЕЛИСТЕР Битола за измена на Ста-
тутот бр. 196 од 28.06.2003 година. 
Од Основниот суд во Битола.         (30695) 

___________  
Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 

52/2003 од 22.09.2003 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на здружение 
на граѓани со име: Друштво за планинарски спортови 
ПЕЛИСТЕР-Битола, ул. �Народни Херои� бр. 4. 
Од Основниот суд во Битола.         (30696) 
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Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 48/2003 

од 10.09.2003 година во регистарот на здруженија на гра-
ѓани и фондации изврши упис на основање на фондација 
со име Здружение за поддршка на лица со шеќерна болест 
ГАЛЕГА-Битола, ул. �Јадранска� бр. 7/7. 
Од Основниот суд во Битола.         (30699) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 64/2003 

од 31.10.2003 година во регистарот на здруженија на гра-
ѓани и фондации изврши упис на здружение на граѓани со 
име: Здружение на граѓани Фудбалска школа  ПЕЛИ-
СТЕР ЈУНИОР � Битола, ул. �Градски стадион� бб. 
Од Основниот суд во Битола.         (30701) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции на Здружение на трудови инвалиди �ОХРИД� � 
Охрид, запишано со решение на Основниот суд во 
Охрид, Рег. Згф. бр. 6/98 од 04.12.1998, се запишуваат 
следните измени: 
Наместо досегашното седиште на здружението кое 

е на ул. �Јане Сандански� бр. 173 во Охрид, се запишу-
ва: �седиштето� на Здружение на трудови инвалиди 
�ОХРИД� � Охрид на ул. �Мирче Ацев� бр. 31. 
Се брише лицето овластено за претставување и за-

стапување на здружението Грозданоски Димче од 
Охрид, а како лице овластено за претставување и заста-
пување на здружението се запишува Крстановски Бла-
гоја од Охрид,  ул. �Александар Гушо� бр. 6-а. 
Од Основниот суд во Битола.         (30705) 

_______________________________________________ 
 

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

решение II Ст. бр. 560/03 од 04.11.2003 година, се отвo-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за трго-
вија, градежништво и услуги ДЕСА КОМЕРЦ Десанка 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. 
�Драчевска� бр. 133, с. Драчево, со жиро сметка бр. 
300000000178807 при Комерцијална банка АД Скопје, 
и регистарска влошка бр. 02004287?-8-01-000, при ре-
гистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста  на решението должникот да се 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (29947) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II Ст. бр. 563/03 од 04.11.2003 година, се отвo-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство, трговија и услуги ЕУРОМЕДИКУС КОН-
САЛТИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на 
бул. �Јане Сандански� бр. 32/3-18,Скопје, со жиро сме-
тка бр. 210-0548508801-04, при Тутунска банка АД 
Скопје, и регистарска влошка бр. 020350887?-8-03-000, 
при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста  на решението должникот да се 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (29957) 

___________ 
           
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 449/03 од 06.11.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должник Трговско друштво за 
производство, трговија и услуги МОДУС ДОО Драги Јове-
ски и други Скопје, со седиште на ул. �Сава Ковачевиќ� 

бр. 11/21, со жиро-сметка 40100-601-259741при Агенција-
та за работа со блокирани сметки на учесниците во плат-
ниот промет Скопје и регистарска влошка  бр. 02009738?-
3-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје,  истата не се спроведува,    се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

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

извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (30018) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 126/02 од 05.11.2003 година, се по-
ведува претходна постапка на постапката за утврдување 
на причините за отворање на стечајна постапка над 
должникот Трговско друштво за производство, трговија 
и услуги КОРПОРАЦИЈА КОНЗУМ Орхан Бербери и 
партнер ДОО Скопје, со седиште на ул. �Индустриска зо-
на� бр. бб, Скопје, со жиро-сметка бр. 400100-601-63342 
при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесни-
ците во платниот промет Скопје. 
За стечаен судија се определува судијата Верица Вел-

кова, судија при овој суд и член на стечајниот совет. 
Се закажува рочиште поради изјаснување по предлог 

за отворање на стечајна постапка на ден 17.12.2003 годи-
на во 9,00 часот, во судница 23, спрат 3 - нов дел. 
Против ова решение посебна жалба не е дозволена. 
Се определуваат следните мерки за обезбедување. 
За привремен стечаен управник се определува Живко 

Калков со стан на бул. �Кочо Рацин� бр. 42, Скопје. 
Се задолжува привремениот стечаен управник да го 

заштити и одржува имотот на должникот да продолжи со 
водење на друштвото на должникот се до донесување на 
одлуката за отворање на стечајна постапка и да испита да-
ли од имотот на должникот може да се намират трошоци-
те на постапката. 
Се задолжува должникот да му овозможи на привре-

мениот стечаен управник да влезе во неговите деловни 
простории за да може да ги спроведе потребните дејствија 
како и да му допушти и увид во трговските книги и него-
вата деловна документација. 
Решението да се објави во �Службен весник на РМ� и 

на огласната табла во судот. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (30025) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 519/03 од 27.10.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над стечајниот должник Претприја-
тие за трговија, производство и услуги �САТЈА� ц.о. екс-
порт-импорт Скопје, со седиште на ул. �Коста  Новако-
виќ� бр. 22/3-15, жиро-сметка бр. 40100-601-358540 при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки и регистарска 
влошка  бр. 1-58510-0-0-0 при регистарот на Основниот 
суд Скопје I - Скопје,  истата не се спроведува, се заклу-
чува. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (30026) 

___________ 
 
Со решение Ст. бр. 128/03 од 06.11.2003 година е 

отворена стечајна постапка над должникот Друштво за 
трговија и услуги �МАГАСТАЛ� ДОО Радовиш, со 
жиро сметка 41310-601-1301 која се води во Агенција-
та за работа со блокирани сметки, со Трег. бр. 1163/99, 
но одлучено е истата да не се спроведува поради нема-
ње имот на должникот и се заклучува. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

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

претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тијата. 
Од Основниот суд во Струмица.        (30057) 
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Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 289/03 

од 6.11.2003 година над Друштвото за производство, 
трговија и услуги Владимир Пандо Тиловски КОРЕ-
КТА увоз-извоз Битола ДООЕЛ со седиште на ул. �4-
ти Јули� бр. 12, со број на регистарска влошка 
01008636?-8-03-000 регистрирано во Основниот суд во 
Битола, и жиро сметка бр. 500-0000000993-55 при Сто-
панска банка АД Битола, со дејност шифра 21.21 � про-
изводство на брановидна хартија и картон и амбалажи 
од хартија и картон. 
Стечајната постапка према должникот се отвора не 

се спроведува, се заклучува. 
По правосилноста на решението на Основниот суд 

во Битола, Регистарското одделение да го брише долж-
никот од судскиот регистар. 
Од Основниот суд во Битола.         (30058) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I � Скопје, објавува дека со 

решение II Ст. бр. 816/03 од 05.11.2003 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот Трговија на ма-
ло со облека и обувки КРИСТИЈАН ТП Драган Крсто 
Станковски Скопје, со седиште на ул. �Јане Сандан-
ски� бб, и жиро сметка број 300000000396960 при Ко-
мерцијална банка АД Скопје, со регистарска влошка 
бр. 02015023?-6-01-000. Истата не се спроведува, се 
заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I � Скопје.        (30064) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека 

со решение III. Ст. бр. 354/03 од 30.10.2003 година, 
се поведува претходна постапката на постапката за 
утврдување на причините за отворање стечајна по-
стапка над должникот Друштво за производство, 
промет и услуги ФОТОЦЕНТАР АД увоз-извоз 
Скопје, со седиште на ул. �Венијамин Мачуковски� 
бр. 6, со жиро сметка бр. 260-0004058976-63 при АД 
Радобанк Скопје.  
За стечаен судија се определува Магдалена Бајалска 

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

гот за отворање на стечајна постапка на 25.12.2003 годи-
на во 9,00 часот во судница XXIV спрат III нов дел. 
Против ова решение посебна жалба не е дозволена. 
Се определуваат следните мерки за обезбедување: 

за привремен стечаен управник се определува лицето 
Достана Караѓозоска Станковска од Скопје, бул. �АВ-
НОЈ� бр. 82-1/14, Скопје. 
Се задолжува привремениот стечаен управник да го 

заштити и одржува имотот на должникот и да испита 
дали од имотот на должникот може да се намират тро-
шоците на постапката. 
Се задолжува должникот да му овозможи на при-

времениот стечаен управник да влезе во неговите де-
ловни простории, за да може да ги спроведе потребни-
те дејствија како и да му допушти увид во трговските 
книги и неговата деловна документација. 
Да се објави оглас во �Службен весник на РМ� и на 

огласна табла на судот. 
Против ова решение посебна жалба не е дозволена. 
Од Основниот суд Скопје II -Скопје.        (30068) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III. Ст. бр. 543/03 од 06.11.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник Ки-
оск ДАШО ТП Билјана Добре Величкова Скопје, со се-
диште на ул. �Народни херои� бб, жиро сметка бр. 200-
0000279230-91 и регистарска влошка бр. 02003816?-6-
01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (30085) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 202/03 
од 14.10.2003 година, над стечајниот должник Друштво за 
трговија на големо и мало увоз-извоз �СТАРА ЧАРШИ-
ЈА� Ратка ДООЕЛ Битола, со седиште на ул. �Далматин-
ска� бр. 27, Битола, запишан во регистарска влошка 
01007752 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 
500-0000001608-53 при Стопанска банка АД Битола, 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.         (30191) 

___________  
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 238/03 

од 27.10.2003 година, над стечајниот должник Друштво 
за производство, трговија и услуги �ДГС 21� извоз-
увоз Драгољуб и Снежана ДОО Битола, со седиште на 
ул. �Михајло Андоновски� бр. 2/24, Битола, запишано 
во регистарска влошка бр. 01009378 на Основниот суд 
во Битола, со жиро сметка бр. 500-0000001389-31 при 
Стопанска банка АД Битола, отвори стечајна постапка, 
не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.         (30193) 

___________  
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 249/03 

од 31.10.2003 година, над Трговец поединец за вршење 
на трговија на мало Наумовска Бранко Оливера �АМ-
СТЕФ ШИК� ТП Ресен, со седиште на ул. �Градски тр-
говски центар� бр. 51, со број на регистарска влошка 1-
18970, регистрирано во Основниот суд во Битола и жи-
ро сметка бр. 200000024822777 при Стопанска банка 
АД Скопје, Филијала Ресен, со дејност шифра 070122, 
трговија на мало со обувки, кожа, гума и пластика. 
Стечајната постапка над должникот се отвора, не се 

спроведува, но се заклучува. 
По првосилноста на решението на Основниот суд 

во Битола, регистарското одделение да го брише долж-
никот од судскиот регистар. 
Од Основниот суд во Битола.         (30195) 

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

143/2003 отвори стечајна постапка над должникот Про-
изводно, услужна трговска задруга �97 БЛАН� увоз-из-
воз П.О. Прилеп, со седиште во Прилеп, ул. �Пирин-
ска� бр. 108, запишан во регистарска влошка бр. 2-422, 
со решение Срег. бр. 99/97 на Основниот суд во Бито-
ла, со основна дејност друга трговија со мешовити сто-
ки, со жиро сметка бр. 300020000188118 при Комерци-
јална банка АД Скопје, Филијала Прилеп. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва, но се заклучува поради немање на имот. 
Од Основниот суд во Прилеп.         (30197) 

___________  
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-

шение Ст. бр. 76/03 од 03.11.2003 година, е отворена 
стечајна постапка над должникот Фабрика за инду-
стриска опрема и резервни делови �ФИОРД� Акцио-
нерско друштво с. Возарци, жиро сметка бр. 41620-
601-12050 при Агенцијата за работа со блокирани сме-
тки, регистрирано со решение Трег. бр. 6871/98 од 
20.04.1999 година на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
За стечаен судија се определува Трајана Дуброва, 

член на стечаен совет. 
За стечаен управник се именува Жаклина Николо-

ва, дипломиран економист од Кавадарци, ул. �Поло-
шка� бр. 23. 
Се повикуваат доверителите своите побарувања да 

ги пријавата во рок од 30 дена, сметано од денот на об-
јавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, кај 
стечајниот управник. 
Се повикуваат доверителите своите разлачни права 

на подвижни предмети и права на должникот, како и 
доверителите кои имаат разлачни права на недвижно-
стите на должникот што се запишани во јавните книги 
(катастарот), во рок од 15 дена сметано од денот на об-
јавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, да 
ги пријават кај стечајниот управник. 



Стр. 20 - Бр. 73 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 ноември 2003 
 
Во пријавите мора да се означат предметите над кои 

постои разлачно право, начинот и основот на засновање-
то 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 на стечајниот должник. 
Се закажува рочиште на собир на доверители за испи-

тување и утврдување на пријавените побарувања (испит-
но рочиште) и собрание на доверители (извештајно рочи-
ште) на 15.12.2003 година со почеток во 11,00 часот во 
судница бр. 2 во Основниот суд во Кавадaрци. 
Од Основниот суд во Кавадaрци.        (30119) 

___________ 
 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 
Ст. бр. 96/2003 од 17.10.2003 година е отворена стечај-
на постапка над должникот Друштво за производство, 
трговија, угостителство и услуги АВТО-МАЛИ Душан 
ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, со жиро сметка бр. 540 
0000000243-14 што се води при Тетовска банка АД Те-
тово, запишано при Основниот суд Скопје I - Скопје, 
под Трег. бр. 1033/2001 и регистарска влошка бр. 
02040283-8-01-000 од 02.04.2001 година. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва и се заклучува поради немање на имот. 
По правосилноста на решението должникот ќе се 

брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.         (30200) 

___________ 
 

Основниот суд во Штип, постапувајќи во стечајната 
постапка на должникот �ДОО ОРАНЖЕРИИ БЛОК А� 
во стечај-с. Таринци, по одржана седница на собрание 
на доверители од 10.10.2003 година, објавува дека 
отворената стечајна постапка над должникот �ДОО 
ОРАНЖЕРИИ БЛОК А� во стечај-с. Таринци со жиро 
сметка бр. 200000098145077 кај Стопанска банка АД 
Скопје, Филијала Штип, со решение на овој суд Ст. бр. 
14/01 од 04.12.2001 година се заклучува. 
Должникот да се брише од трговскиот регистар кој 

го води Основниот суд во Штип. 
Решението да се достави до Одделот за регистра-

ции на овој суд поради запишување во трговскиот ре-
гистар, до катастар и други органи заради запишување 
во јавните книги. 
Извод од решението да се објави на огласната табла 

во судот и во �Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд во Штип.         (30204) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, постапувајќи во стечајната 

постапка над должникот ДОО �ГРАДИНАР� во стечај-
Свети Николе, ги известува доверителите на должни-
кот дека на 28.11.2003 година, во 10,00 часот во про-
сториите на Основниот суд во Штип, ќе се одржи сед-
ница на собрание на доверители заради утврдување на 
текот на стечајната постапка, а по донесено решение на 
овој суд за запирање на стечајна постапка од 
19.07.2002 година. 
Од Основниот суд во Штип.                            (30206) 

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

183/2003 година, отвори стечајна постапка над должни-
кот Приватно претпријатие за производство, услуги, тр-
говија на големо и мало, увоз-извоз �ЖАР-БРАН� ПО 
Прилеп, со седиште на ул. �Тризла� бр. 73- Прилеп, за-
пишан во регистарска влошка бр. 1-14743 со решение 
Срег. бр. 4065/94 година на Стопанскиот окружен суд во 
Битола, со основна дејност, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, со жиро сметка бр. 41100-601-
28276 во Агенцијата за работа со блокирани сметки. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва, но се заклучува поради немање на имот. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (30207) 

Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 37/99 
од 26.09.2003 година, одлучи стечајниот должник ДРВ-
НА ИНДУСТРИЈА КОПАЧКА ДОО Кичево,  да се ли-
квидира. 
Задолжен е стечајниот управник Тодор Пренџов од 

Прилеп, да поведе постапка за впаричување на долж-
никовиот износ и намирување на доверителите соглас-
но Законот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.                          (30209) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 574/03 од 10.11.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за производство, издавачка дејност, реклама и пропа-
ганда ВЕСТ КОМПЈУТИНГ ДОО експорт-импорт 
Скопје, со седиште на ул. �Невена Георгиева� бр. 8, со 
жиро сметка број 40100-603-26383 и регистарска вло-
шка број 1-12682-0-0-0 при регистраторот на Основни-
от суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува и се 
заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I -Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                     (30205) 

____________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение II. Ст. бр. 566/03 од 04.11.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за производство, промет и услуги ВИГО ПРО ДОО 
експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. �Гаврил 
Константиновиќ� Скопје, со жиро сметка број 40100-
601-313034, при Агенцијата за работа со блокирани 
сметки на учесниците во платниот промет Скопје, и ре-
гистарска влошка број 1-56384-0-0-0 при регистарот на 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                    (30213)  

____________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение II. Ст. бр. 548/03 од 04.11.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
трговија и услуги АЛГО КОМЕРЦ ДООЕЛ Александар 
увоз-извоз Скопје, со седиште на бул. �АВНОЈ�бр. 
80/1-5 Скопје, со жиро сметка број 300000000945689, 
при Комерцијална банка АД Скопје и регистарска вло-
шка број 02006773?-8-01-000 при регистарот на Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                    (30214) 

____________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение II. Ст. бр. 634/03 од 15.10.2003 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот Друштво за про-
изводство, трговија и услуги МАРБИНГ Благојче ДО-
ОЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. �Сла-
вејко Арсов� бр. 16-а, со жиро сметка број 240-
0100000053-15, при Балканска банка АД Скопје, со ре-
гистарска влошка број 02022594?-8-03-000, не се 
спроведува и се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                      (30215) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение I. Ст. бр. 511/03 од 29.10.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Кебапчилница ТП 
МАДЕРА Милески Никола Божидар- Скопје, со седи-
ште на ул. �Прашка�бр. 92, со жиро сметка број 
300000000877789, при Комерцијална банка АД Скопје 
и регистарска влошка број 02034883?-6-09-000. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

�Службен весник на РМ�.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                      (30331) 

____________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со реше-
ние II. Ст. бр. 500/03 од 10.09.2003 година, е отворeна сте-
чајна постапка над должникот Претпријатие за внатрешен 
и надворешен промет НБА-КОМЕРЦ Ц.О. Скопје, со седи-
ште на ул. �Џон Кенеди� бр. 39-2/17, со жиро сметка број 
40100-601-69185, при Агенцијата за работа со блокирани 
сметки на учесниците во платниот промет на Република 
Македонија, со регистарска влошка број 1-9750-0-0-0.  
Истата не се спроведува и се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                      (30324)  

____________ 
 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 240/03 од 31.10.2003 година, е отвора сте-
чајна постапка над Трговец - поединец трговија на ма-
ло ФИКРЕТ ТП Башким Сеат Ељези с. Слупчане - 
Липково, со жиро сметка број 40900-601-65828, при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки на РМ и ре-
гистарска влошка број 02035483?-6-01-000 и Трег. бр. 
5884/2000 од 10.11.2000 година, на Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 
Со истото решение согласно чл. 64 од ЗС е заклуче-

на  стечајна постапка. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар на Осниовниот суд 
Скопје I - Скопје. 
Извод од решението да се објави во �Службен вес-

ник на РМ� и на огласна табла во судот. 
Од Основниот суд во Куманово.                             (30323) 

____________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-
шение IV. Ст. бр. 571/03 од 10.11.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за транспорт, 
промет и услуги ГОЦЕ УЦЕ ТРАНС ДООЕЛ с. Петровец, 
со седиште во с. Петровец, со жиро сметка број 
300000001355320 и регистарска влошка број 02042782?-8-
01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I -Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                     (30302) 

____________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-
шение II. Ст. бр. 542/03 од 04.11.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за произ-
водство, промет и услуги ТЕХНО ЕКС извоз-увоз ДОО 
Скопје, со седиште на ул. �Серска� бр. 4. Скопје, со жиро 
сметка број 40100-601-75740, при Агенцијата за работа со 
блокирани сметки на учесниците во платниот промет 
Скопје и регистарска влошка број 1-10720-0-0-0, при ре-
гистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                     (30384) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 132/03 
од 24.10.2003 година, над стечајниот должник Текстилна 
конфекција �ВЕЛОНА� експорт-импорт �Мулти импекс� 
ДООЕЛ Битола, со седиште на ул. �Ѓорче Петров� бб, Би-
тола, запишан во регистарската влошка бр. 0101339 на 
Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 
200000033867154 при Стопанска банка АД Скопје, со деј-
ност со шифра 18.22, производство на друга горна облека, 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.         (30366) 

___________ 
 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 184/2003 
од 05.11.2003 година, отвори стечајна постапка над долж-
никот Трговец поединец за превоз на патници Рушаноски 
Јаја-Кенан Рушиноски т.п. с. Норово, Крушево, запишан во 
регистарска влошка бр. 01008220?-6-06-000 со решение 
Трег. бр. 2064/99 на Основниот суд во Битола. 
Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува. 
Од Основниот суд во Прилеп.         (30367) 

___________ 
 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 
196/2003 од 04.11.2003 година, отвори стечајна постапка 
над должникот Друштво за производство, промет и услу-
ги Емилија Николоска ЗОКИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, 
со седиште на ул. �Тодор Панчов� бр. 20, Прилеп, запи-
шан во регистарска влошка бр. 010075092?-8-03-00 со ре-
шение Трег. бр. 1435/99 на Основниот суд во Битола. 
Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува. 
Од Основниот суд во Прилеп.         (30369) 

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

180/2003 од 04.11.2003 година, отвори стечајна постап-
ка над должникот Друштво за производство, трговија 
на големо и мало на Милевска Весна ДИПЕР увоз-из-
воз ДООЕЛ Прилеп, со седиште на ул. �Стеван Базер-
ко� бр. 9, Прилеп, запишан во регистарска влошка бр. 
01012860?-8-03-000 со решение Трег. бр. 428/2001 на 
Основниот суд во Битола. 
Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува. 
Од Основниот суд во Прилеп.         (30371) 

___________  
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение 

на овој суд Ст. бр. 98/03 од 31.10.2003 година, отворена е 
стечајна постапка над должникот Продавница за трговија 
на мало�ДОЛНА ЧЕШМА� ТП Фазлија Бафтијар Ајдини 
од с. Скудриње, општина Ростуше и истата не се спрове-
дува поради немање на имот и се заклучува. 
По правосилноста на ова решение должникот да се 

брише од трговскиот регистар на Регистарското одде-
лени на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Гостивар.         (30372) 

___________  
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 81/03 од 31.10.2003 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Чајџилни-
ца �ХИЛТОН� ТП Хавзији Хавзи Илми од с. Добри-
дол, Неготино-Полошко и истата не се спроведува по-
ради немање на имот и се заклучува. 
По правосилноста на ова решение должникот да се 

брише од трговскиот регистар на Регистарското одде-
лени на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Гостивар.         (30373) 

___________ 
 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
ние Ст. бр. 243/03 од 11.11.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над ТП Трговија на мало со текстил 
ЏАНИ Абази Садула Расим с. Слупчане Липково, со 
жиро сметка бр. 510-0000000450-20 при КИБ банка АД 
Куманово и број на регистарска влошка 02032344?-6-
01-000 и Трег. бр. 4455/2000 од 06.07.2000 година на 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 
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Со истото решение согласно член 64 од ЗС е заклу-

чена стечајната постапка. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар на Основниот суд 
Скопje I - Скопје. 
Извод од решението да се објави во �Службен вес-

ник на РМ� и на огласна табла во судот. 
Од Основниот суд во Куманово.        (30403) 

___________ 
 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
ние Ст. бр. 207/03 од 11.11.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над Друштвото за трговија МЕЛАНИ 
СПОРТ Милош ДООЕЛ увоз-извоз Кратово со жиро 
сметка бр. 510-0000100124-49 при  КИБ банка АД Ку-
маново и број на регистарска влошка 02008496?-8-01-
000 и Трег. бр. 4811/98 од 15.01.1999 година на Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје. 
Со истото решение согласно член 64 од ЗС е заклу-

чена стечајната постапка. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар на Основниот суд 
Скопje I - Скопје. 
Извод од решението да се објави во �Службен вес-

ник на РМ� и на огласна табла во судот. 
Од Основниот суд во Куманово.        (30431) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Ст. бр. 403/02 од 29.10.2003 го-
дина, се отвора стечајна постапка на должникот АД за 
трговија на големо и мало со земјоделско-прехранбени 
производи и репроматеријали АГРОХЕМИЗАЦИЈА 
АД извоз-увоз Скопје, со седиште на ул. �Никола Вап-
царов� бр. 2-4 и жиро сметка бр. 40100-601-245104 кај 
Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесни-
ците во платниот промет на РМ-Скопје. 
За стечаен управник се определува Душко Тодев-

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

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

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

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

питување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на собрание на доверители на кое врз основа 
на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе 
одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (изве-
штајно рочиште), кое ќе се одржи на 26.11.2003 година 
во 11,00 часот во соба бр. 70 во зградата на Апелацио-
ниот суд во Скопје. 
Решението да се достави до одделот за регистрација 

на овој суд заради запишување во трговскиот регистар 
до катастар и други органи во кои се запишани правата 
врз бродовите и воздухопловите и правата од инду-
стриска сопственост заради запишување во јавните 
книги. 
Да се објави оглас на огласната табла во судот и во 

�Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд во Скопје I - Скопје.        (30486)  

__________ 
 
Основниот суд во Кичево со решение Ст. бр. 88/03 

од 17.10.2003 година отвори стечајна постапка над 
должникот �БИ ПРОМЕТ� ДООЕЛ од Кичево, и истата 
не се спроведува поради немање средства за стечајна ма-
са и се заклучува стечајната постапка над наведениот 
должник согласно член 64 став 1 од Законот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.         (30464) 

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со реше-
ние Ст. бр. 79/02 од 06.11.2003 година е отворена сте-
чајна постапка над должникот Друштво за производс-
тво и трговија �БАСНАТЕКСТ� Љупчо ДООЕЛ екс-
порт-импорт Кавадарци, со седиште на улица �Ило Ко-
стов� бр. 37, со жиро сметка број 300040000010510 во 
Комерцијална банка АД Скопје-експозитура Кавадар-
ци, регистрирано со решение Трег. бр. 15132/99 од 
01.02.2000 година на Основниот суд Скопје I � Скопје, 
и истата поради немање на имот на должникот не се 
спроведува и се заклучува. 
Извод од решението да се објави на огласна табла 

во судот и во �Службен весник на РМ�. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горена-

веденото решение во рок од 8 дена од денот на објавува-
њето на решението во �Службен весник на РМ� преку Ос-
новниот суд во Кавадарци до Апелациониот суд Скопје. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Кавадарци.        (30467) 

___________  
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 

192/2003 од 4.11.2003 година, отвори стечајна постапка 
према должникот Друштво за производство, трговија, 
превоз и услуги М.Д. увоз-извоз ДООЕЛ од Прилеп со 
седиште на ул. �Димитар Влахов� бр. 31, запишан во 
регистарска влошка 01012921?-8-03-000 со решение 
Трег. бр. 489/2001 на Основниот суд во Битола со ос-
новна дејност друга трговија со мешовита стока, со жи-
ро сметка 300020000012354 во Комерцијална банка -
Филијала Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд во Прилеп.         (30468) 

___________  
Основниот суд во Штип постапувајќи во стечајната 

постапка над должникот �МАКЕДОНКА ТРАНСПОРТ 
И ШПЕДИЦИЈА� АД во стечај-Штип, по одржаната 
седница на собрание на доверители од 7.11.2003 
година, го донесе следното решение: 
Отворената стечајна постапка над должникот  �МА-

КЕДОНКА ТРАНСПОРТ И ШПЕДИЦИЈА� АД во сте-
чај � Штип �Брегалничка� бб-Штип, со жиро сметка 
бр. 200000024918904 кај Стопанска банка АД � Скопје, 
Филијала во Штип со решение на овој суд Ст. бр. 
9/2000 од 08.12.2000  година, се заклучува. 
Должникот да се брише од трговскиот регистар кој 

го води Основниот суд во Штип. 
Решението да се достави до Одделот за регистра-

ции на овој суд поради запишување во трговскиот ре-
гистар до катастар и други органи заради запишување 
во јавните книги. 
Извод од решението да се објави на огласната табла 

и во судот и во �Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд во Штип.         (30470) 

___________ 
 
Основниот суд во Кавадарци објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 83/03 од 11.11.2003 година е отворена сте-
чајна постапка над должникот Друштво за производс-
тво, промет и услуги на големо и мало �РЕНИ КО-
МЕРЦ� увоз-извоз Петров Методе ДООЕЛ Неготино, 
со седиште на ул. �Владо Арсов� бр. 16, со жиро сме-
тка број 200000005200938 во Стопанска банка АД 
Скопје-филијала Неготино, регистрирано со решение 
Трег. бр. 1557/98 од 06.07.1998 година на Основниот 
суд Скопје I � Скопје, и истата поради немање на имот 
на должникот не се спроведува, се заклучува. 
Извод од решението да се објави на огласна табла 

во судот и во �Службен весник на РМ�. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ� 
преку Основниот суд во Кавадарци до Апелациониот 
суд во Скопје. 
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По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Кавадарци.        (30473) 

___________ 
 
Основниот суд во Кавадарци објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 44/03 од 06.11.2003 година е отворена сте-
чајна постапка над должникот Трговец-поединец за 
промет на мало �КОДИ-КОМЕРЦ� Коцева Трајче Вио-
лета ТП со седиште на ул. �Даме Груев� бр. 82, Него-
тино, со жиро сметки број 200000028698703 во Стопан-
ска банка АД Скопје-филијала Неготино и број 270-
0000006031-30 во Извозна и кредитна банка АД Скопје 
� Филијала Неготино, регистрирано со решение Трег. 
бр. 6725/98 од 22.12.1998 година на Основниот суд 
Скопје I � Скопје, и истата поради немање на имот на 
должникот не се спроведува, се заклучува. 
Извод од решението да се објави на огласна табла 

во судот и во �Службен весник на РМ�. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаве-

деното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето 
на решението во �Службен весник на РМ� преку Основни-
от суд во Кавадарци до Апелациониот суд во Скопје. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Кавадарци.        (30474) 

___________  
Основниот суд во Кавадарци објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 26/03 од 11.11.2003 година е отворена сте-
чајна постапка над должникот Друштво за производс-
тво и трговија �СПАЈДЕР� Лазо ДООЕЛ експорт-им-
порт Кавадарци, со седиште на ул. �Ваташка� бр. 7, со 
жиро сметка број 200000022549776 во Стопанска банка 
АД Скопје-филијала Кавадарци, регистрирано со реше-
ние Трег. бр. 12479/99 од 17.04.2000 година на Основ-
ниот суд Скопје I � Скопје, и истата поради немање на 
имот на должникот не се спроведува, се заклучува. 
Извод од решението да се објави на огласна табла 

во судот и во �Службен весник на РМ�. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаве-

деното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето 
на решението во �Службен весник на РМ� преку Основни-
от суд во Кавадарци до Апелациониот суд во Скопје. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Кавадарци.        (30476) 

___________  
Основниот суд Скопје II � Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 95/02 од 13.05.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Услужно трговско 
претпријатие �КАТЕНДА� ДОО увоз-извоз Скопје, со 
седиште на бул. �Видое Смилевски Бато� бр. 91/27, со 
жиро сметка 40100-601-335082 и регистарска влошка 
1-50429-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје 
I � Скопје и истата не се спроведува се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II  - Скопје.        (30562) 

___________ 
 
Основниот суд во Куманово објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 239/03 од 14.11.2003 година е отворена сте-
чајна постапка над Друштвото за производство, трго-
вија и услуги ЧИК АД, увоз-извоз Куманово, ул. �ЈНА� 
бр. 30 од Куманово со жиро сметка бр. 40900-601-000-
0002094 при Агенција за работа со блокирани сметки 
на РМ, број на рег. влошка 020010537?-4-03-000 и 
Трег. бр. 2597/98 од 05.03.1999 година на Основен суд 
Скопје I � Скопје. 

За стечаен судија се именува Невена Стојановиќ, 
судија на овој суд и член на стечаен совет. 
За стечаен управник се именува Николовски Михајло, 

ул. �Тоде Думба� бр. 37, Куманово, моб. 070 509 577. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 

истекот на осмиот ден од денот на објавувањето на ог-
ласот за отворање на стечајна постапка во �Службен 
весник на РМ� и на огласната табла во судот, да ги 
пријават своите побарувања кај стечајниот управник во 
согласност со одредбите на Законот за стечај (�Сл. вес-
ник на РМ� бр. 55/97, ЗС-став 3 на член 61 од ЗС), а за 
пријавата на побарувањата (член 185 од ЗС). 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од 

денот на објавувањето на огласот за отворање на сте-
чајната постапка во �Сл. весник на РМ� да ги пријават 
своите разлачни права: 
а. на подвижни предмети и права на должникот; б. 

на недвижностите на должникот кои не се запишани во 
јавните книги; в. на недвижностите на должникот кои 
се запишани во јавните книги, ако тие разлачни права 
не се запишани во тие книги. 
Во пријавата мора да се означат предметите на кои 

постои разлачно право, начинот и основот на заснова-
ње на тоа право, како и обезбеденото побарување. 
Отворањето на стечајната постапка да се запише во 

трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I-Скопје 
како и во јавни книги. 
Стечајната постапка отворена на ден 14.11.2003 го-

дина на денот во кој оваа решение и огласот за отвора-
ње на стечајната постапка е ставен на огласна табла на 
овој суд. 
Испитното рочиште на собирот на доверителите на 

кои се испитуваат и утврдуваат пријавените побарува-
ња на доверителите (член 62 од ЗС) се закажува на ден 
14.01.2004 година во 12,00 часот во соба бр. 73/2 на Ос-
новниот суд во Куманово. 
Испитното рочиште од став 8 на ова решение на со-

брание на доверители (став 2 на член 62 од ЗС) на кое 
врз основа на извештај на стечајниот управник ќе се 
одлучува за понатамошниот тек на стечајната постапка 
се закажува за истиот ден и на истото место каде што е 
закажано испитното рочиште на собирот на доверите-
лите во 13,00 часот. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги исполнат на стечајниот управник за стечај-
ниот должник, без одлагање. 
Од Основниот суд во Куманово.        (30569) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II � Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 105/02 од 10.09.2002 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство, промет и услуги �ЕКЕ-КОМЕРЦ� ДОО 
Скопје, со седиште на ул. �Крсте Асенов� бр. 1/2-8 со 
жиро сметка 40100-601-384663 и регистарска влошка 1-
68104-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I � 
Скопје и истата не се спроведува се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II  - Скопје.        (30636) 

___________ 
 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 242/03 од 29.10.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над Друштвото за трговија, превоз и ус-
луги ЧАКИ 2002 ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. 
�Жикица Јовановиќ Шпанац� бр. 4, со жиро сметка бр. 
510-0000003173-96 при КИБ Банка АД Куманово, жиро 
сметка бр. 300090000015794 при Комерцијална банка 
АД Скопје, жиро сметка бр. 230020000021480 при Екс-
порт импорт Банка АД Скопје и број на регистарска 
влошка 02045092?-8-01-000 и Трег. бр. 1137/2002 од 
29.03.2002 година на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
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Со истото решение согласно член 64 од ЗС е заклу-

чена стечајната постапка. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар на Основниот суд 
Скопje I - Скопје. 
Извод од решението да се објави во �Службен вес-

ник на РМ� и на огласна табла во судот. 
Од Основниот суд во Куманово.        (30567) 

___________ 
 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
ние Ст. бр. 180/03 од 29.10.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над Претпријатие за производство, тр-
говија, градежништво и услуги ФИЛКО М ц.о. увоз-из-
воз Куманово, ул. �Косовски бригади� бр. 6, со жиро 
сметка бр. 40900-601-32863 при Агенцијата за работа 
со блокирани сметки на РМ и број на регистарска вло-
шка 1-49637-0-0-0 и Срег. бр. 4776/94 од 21.04.1994 го-
дина на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Со истото решение согласно член 64 од ЗС е заклу-

чена стечајната постапка. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар на Основниот суд 
Скопje I - Скопје. 
Извод од решението да се објави во �Службен вес-

ник на РМ� и на огласна табла во судот. 
Од Основниот суд во Куманово.        (30568) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 285/03 
од 10.11.2003 година, над Друштвото за трговија, услу-
ги и посредување МИС-ПАРИС Елизабета увоз-извоз 
Битола ДООЕЛ, со седиште на ул. �Климент Охрид-
ски� бр. 40, со број на регистарска влошка 01004175?-
8-01-000 регистрирано во Основниот суд во Битола и 
жиро сметка бр. 40300-601-11604 при Агенцијата за ра-
бота со блокирани сметки на учесниците во платниот 
промет Скопје, ПЕ Битола, со дејност шифра 070114, 
трговија на мало со разни животни продукти. 
Стечајната постапка над должникот се отвора, не се 

спроведува, но се заклучува. 
По правосилноста на решението на Основниот суд 

во Битола, регистарска одделени да го брише должни-
кот од судскиот регистар. 
Од Основниот суд во Битола.         (30598) 

___________  
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 315/03 

од 10.11.2003 година, над Друштвото за производство, 
трговија, сообраќај и услуги ФД - БЕЛГИУМ ТРАНС-
ПОРТ увоз-извоз Битола ДООЕЛ, со седиште на ул. 
�Стив Наумов� бр. 74, со број на регистарска влошка 
01013545?-8-03-000 регистрирано во Основниот суд во 
Битола и жиро сметка бр. 500-0000000409-61 при Сто-
панска банка АД Битола, со дејност шифра 60.24, пре-
воз на стоки во друмскиот сообраќај. 
Стечајната постапка над должникот се отвора, не се 

спроведува, но се заклучува. 
По правосилноста на решението на Основниот суд 

во Битола, регистарско одделени да го брише должни-
кот од судскиот регистар. 
Од Основниот суд во Битола.         (30599) 

___________  
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека отворената 

стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија 
на големо и мало и транспорт �ЈАДРАН КОМЕРЦ� екс-
порт-импорт Ц.О. Кавадарци, со седиште на ул. �Благој Кр-
стиќ� бр. 10, со жиро сметка бр. 41620-601-5855 во Агенци-
јата за работа со блокирани сметки, со решение на овој суд 
Ст. бр. 94/02 од 27.10.2003 година, се заклучува. 
Должникот  се брише од регистарот кој го води Ос-

новниот суд Скопје I - Скопје. 
Решението да се достави до Одделот за регистрација 

на Основниот суд Скопје I - Скопје, поради запишување 
во трговскиот регистар и до Одделението за премер и ка-
тастар Кавадарци, заради запишување во јавните книги. 

Извод од решението да се објави на огласна табла 
во судот и во �Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд во Кавадарци.        (30601) 

___________ 
 

Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 
104/03 од 10.11.2003 година, отвори стечајна постапка 
над должникот Трговец поединец за трговија на мало 
�ВЕТОМ� Милка Михајло Зајаковска ТП од Кичево, 
ул. �4-ти Јули� бр. 182, Кичево и истата не се спрове-
дува поради немање на средства за стечајна маса и се 
заклучува стечајната постапка, согласно член 64 став 1 
од Законот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.         (30603) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 228/03 
од 22.10.2003 година, над стечајниот должник Друштво 
за трговија и услуги �ЧОКО КОНСАЛТИНГ� Виолета 
Србиновска и др. ЈТД увоз-извоз Битола, со седиште на 
ул. �Борис Бастеро� бр. 22/7 Битола, запишана во реги-
старска влошка бр. 01012877 на Основниот суд во Би-
тола, со жиро сметка бр. 500-0000000312-61 при Сто-
панска банка АД Битола, отвори стечајна постапка, не 
ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.         (30604) 

___________ 
 

Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 
89/2003 од 24.09.2003 година, отвори стечајна постапка 
над должникот Друштвото за трговија,услуги и произ-
водство Елвер Сефери �ЗАЈАС ИМПЕКС� увоз-извоз 
ДООЕЛ од с. Зајас, Кичево и истата не се спроведува 
поради немање на средства за стечајна маса и се заклу-
чува стечајната постапка согласно член 64 став 1 од За-
конот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.         (30605) 

___________ 
 

Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 
103/2003 од 28.10.2003 година, отвори стечајна постап-
ка над должникот Друштво за промет и услуги �ЦИ-
МЕ� увоз-извоз Атанас Јаковлески ДООЕЛ од Кичево 
и истата не се спроведува поради немање на средства 
за стечајна маса и се заклучува стечајната постапка 
согласно член 64 став 1 од Законот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.         (30606) 

___________ 
 

Основниот суд во Кочани, постапувајќи во стечај-
ната постапка над �АТОМ ЕЛЕКТРОТЕРМА� во сте-
чај-Кочани, Ст. бр. 18/2001 година, ги известува дове-
рителите на должникот дека на 28.11.2003 година, во 
09,30 часот во просториите на Основниот суд во Коча-
ни, ќе се одржи собрание на доверителите со следниот 
дневен ред: разговарање и изјавување по писмениот из-
вештај на стечајниот управник за состојбата на стечај-
ната маса и текот на стечајната постапка на должникот 
и изјаснување за натамошниот тек на постапката (про-
должување или запирање на деловниот потфат - ликви-
дација на стечајниот должник). 
Од Основниот суд во Кочани.                         (30703) 

___________ 
 
Основниот суд во Кочани, објавува дека со решение 

Ст. бр. 36/03 од 13.11.2003 година, се отвoра стечајна по-
стапка над стечајниот должник ДОО �БЕРОВЧАНКА� - 
Берово, со седиште на ул. �Маршал Тито� бб, со жиро 
сметка бр. 200000776962620, при Стопанска банка АД 
Филијала Берово, заведено во регистарот на Основниот 
суд во Штип со решение Трег. бр. 756/02 од 15.08.2002 го-
дина и истата не се спроведува поради немање на имот на 
должникот што би влегол во стечајната маса. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 

должник ДОО �БЕРОВЧАНКА� - Берово, ул. �Маршал 
Тито� бб. 
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По правосилноста  на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд во 
Штип. 
Од Основниот суд во Кочани.                         (30706) 

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

бр. 148/03 од 17.11.2003 година, е отвoрена стечајна постап-
ка над должникот Трговско друштво за производство и тр-
говија МАРИТА ДООЕЛ - Штип, ул. �Христијан Карпош� 
бр. 40/16- Штип, со жиро сметка бр. 200-000003494-78, при 
Стопанска банка АД Скопје, Филијала во Штип. 
Отворената стечајна постапка над должникот, Тргов-

ско друштво за производство и трговија МАРИТА ДОО-
ЕЛ - Штип, ул. �Христијан Карпош� бр. 40/16- Штип, се 
заклучува затоа што друштвото не располага со имот до-
волен да ги покрие трошоците по постапката. 
По правосилноста  на ова решение должникот, Тр-

говско друштво за производство и трговија МАРИТА 
ДООЕЛ - Штип, ул. �Христијан Карпош� бр. 40/16- 
Штип, да се брише од трговскиот регистар кај Основ-
ниот суд во Штип.  
Од основниот суд во Штип.                             (30707) 

____________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение  

Ст. бр. 151/03 од 17.11.2003 година, е отвoрена стечај-
на постапка над должникот Трговско друштво за про-
изводство и промет КИБЕРЛИ Ко ДООЕЛ - Штип, ул. 
�Тошо Арсов� бр. 36- Штип, со жиро сметка бр. 41400-
601-29679, кај Агенцијата за работа со блокирани сме-
тки, одделение во Штип. 
Отворената стечајна постапка над должникот, Тр-

говско друштво за производство и промет КИБЕРЛИ 
Ко ДООЕЛ - Штип, ул. �Тошо Арсов� бр. 36- Штип, се 
заклучува затоа што друштвото не располага со имот 
доволен да ги покрие трошоците по постапката. 
По правосилноста  на ова решение должникот, Тргов-

ско друштво за производство и промет КИБЕРЛИ Ко ДО-
ОЕЛ - Штип, ул. �Тошо Арсов� бр. 36- Штип, да се брише 
од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.  
Од Основниот суд во Штип.                            (30709) 

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

шение IV. Ст. бр. 538/03 од 07.11.2003 година, се отвoра 
стечајна постапка над должникот Метат Селвер Максути 
трговија на мало ХИЛ - КОМ ТП Скопје, со седиште на ул. 
�Сава Ковачевиќ� бр. 10 б, со жиро сметка бр. 
200000027596492 и регистарска влошка бр. 02003512?-6-
01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста  на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I- Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (30716) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 577/03 од 10.11.2003 година, се 
отвoра стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за трговија на големо и мало БОКИ ПРОМ ДОО увоз-
извоз Скопје, со седиште на ул. �Владимир Комаров� 
бр. 6/3-9, со жиро сметка бр. 40100-601-273989 и реги-
старска влошка бр. 1-49353-0-0-0, при регистарот на 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста  на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I- Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (30743) 

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

шение на овој суд I. Ст. бр. 861/03 од 10.11.2003 година, 
се отвoра стечајна постапка над должникот Трговско 

друштво ИНГРАД Мирјана и Панче ДОО - Скопје, со 
седиште на ул. �Пелистерска� бр. 5/2-5, со жиро сметка 
бр. 300000000996517, кај Комерцијална банка АД - 
Скопје и регистарска влошка бр. 02023781?-3-01-000, и 
истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста  на решението должникот да се 

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

�Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (30785) 

_______________________________________________ 
 

Л И К В И Д А Ц И И 
 
Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје, бул. �Јане 

Сандански� бр. 50-3-4, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
Трег. бр. 3312/03 од 30.10.2003 година, објавува дека 
Друштвото за извоз-увоз и внатрешен промет ДРВО 
ИМПЕКС Веселин ДООЕЛ Скопје ул. �11 Октомври� 
бр. 36,  со жиро сметка бр. 300000001186637, при Ко-
мерцијална 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.                                              (29958) 

___________ 
 
Ликвидаторот Игор Качкиноски од Прилеп, запи-

шан во судскиот регистар при Основниот суд во Бито-
ла, со решение П. Трег. бр. 629/03, објавува дека Друш-
твото за производство, промет и услуги увоз-извоз 
�МАГРОС-АНТЕ� и др.� ДОО - Прилеп, со седиште на 
ул. �Трајко Николоски� бб во Прилеп, со број на  жиро 
сметка 210 0546835301 75, отворена при Тутунска бан-
ка - филијала Прилеп, 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.                                              (29967) 

___________ 
 
Ликвидаторот Јанка Димитрова од Радовиш, 

ул. �Вардарска� бр. 115, запишана во судскиот реги-
стар при Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. 
бр. 1129/02, објавува дека Друштвото за превоз и трго-
вија ЈТД ЕСКАДА Радовиш и жиро сметка бр. 41310-
601-68536 која се води во Агенцијата за блокирани 
сметки, е во ликвидација. 
Се повикуваат трет пат доверителите на должникот 

да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по 
објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, 
до ликвидаторот со пријава во два примерока со дока-
зи, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.      
Од ликвидаторот.                                              (29968) 

___________ 
 
Ликвидаторот Винка Ангелковиќ од Проби-

штип, ул. �Јордан Стојанов� бр. 17, запишана во 
судскиот регистар при Основниот суд во Штип, со 
решение П. Трег. бр. 574/03, објавува дека Јавното 
трговско друштво за трговија и услуги АД ЛИБИ-
ТУМ Винка Ангелковиќ и др. јтд и жиро сметка бр. 
41401-601-40900 отворена при ЗПП Пробиштип, е 
во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по об-
јавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, 
до ликвидаторот со пријава во два примероци со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната 
објава.      
Од ликвидаторот.                                              (29971) 
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Ликвидаторот Бранко Милосавлевски од Тетово, ад-

вокат, ул. �ЈНА� бр. 14, телефон 044/331-611, запишан во 
трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, 
со решение П. Трег. бр. 1329/03 и влошка 02013152?-8-03-
000, објавува дека Друштвото за производство, трговија и 
услуги ГРАФИКА Владимир ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, 
ул. �ЈНА� бр. 1/51, е во ликвидација. 
Се повикуваат сите доверители 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 2 примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.      
Од ликвидаторот.                                              (29972) 

___________ 
 
 Ликвидаторот Павел Томашевски од Скопје, бул. 

�Стив Наумов� бр. 7/16, запишан во судскиот регистар при 
Основниот суд Скопje I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 
2033/2003, објавува дека Друштвото за производство, трго-
вија и услуги ЕЛА-ХОРИЗОНТ експорт-импорт ДООЕЛ 
Скопје, со број на жиро сметка 200-0000362350-21 отворе-
на при Филијала Стопанска банка, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарувања по објавувањето на огласот во 
�Службен весник на РМ�, до ликвидаторот со пријава во 
два примерока со докази, а најдоцна од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (30065) 

___________ 
 
Ликвидаторот Лидија Јовановска од Нов Дојран, ул. 

�Маршал Тито� бб, запишана во трговскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I � Скопје со решение П. 
Трег. бр. 2817/2003 од 29.09.2003 година, објавува дека 
Друштвото за производство, трговија и услуги СИМ-
ТРЕЈД Лидија ДООЕЛ увоз-извоз Нов Дојран � Стар 
Дојран, ул. �Маршал Тито� бр. 3/1, со жиро сметка бр. 
200000036326492 што се води при Стопанска банка АД 
Скопје � Филијала во Гевгелија е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со доказ, а 
најдоцна во рок од 3 (три) месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (30027) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2870/2003 од 22.10.2003 година, во регис-
тарска влошка бр. 02009499?-3-09-000, го запиша во 
трговскиот регистар бришењето на субјектот на Друш-
твото за градежништво, транспорт, трговија и услуги 
СОНИ КОМЕРЦ Имерзеди и др. ДОО експорт-импорт, 
с. Г. Седларце, Камењане. 
Бришење од трговскиот регистар на: Друштво за 

градежништво, транспорт, трговија и услуги СОНИ 
КОМЕРЦ Имерзеди и др. ДОО експорт-импорт с. Г. 
Седларци, Камењане. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2870/2003.                                   (30093) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2766/2003 од 02.10.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 020010748?-3-01-000, го запиша во тргов-
скиот регистар под Трег. бр. 9791/98 Друштвото за делов-
ни услуги и трговија на големо и мало ДИС Спиро и др. 
ДОО увоз-извоз Скопје, ул. �Христо Смирненски� бр. 9 а. 
За ликвидатор на друштвото се запишува Јосиф Ко-

стовски од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2766/2003.                                   (30094) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение II. Л. бр. 36/03 од 21.10.2003 година, е заврше-
на ликвидација над Производно трговско претпријатие 
увоз-извоз ТРИФЕ-ТРЕЈД ДОО Гостивар. 

Се брише од судскиот регистар Производно тргов-
ско претпријатие увоз-извоз ТРИФЕ-ТРЕЈД ДОО Го-
стивар, со седиште на ул. �ЈНА� бр. 213/а и жиро сме-
тка бр. 41510-601-42536, кај Агенцијата за работа со 
блокирани сметки на учесниците во платниот промет 
на Република Македонија, запишан во судскиот реги-
стар на регистарска влошка бр. 1-44763-0-0-0. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (30245) 

___________ 
 
Ликвидаторот Георги Божиновски од Скопје, ул. �Ле-

нинова� бр. 63-2-7, запишан во судскиот регистар при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 
2862/03 година, објавува дека Друштвото за производство, 
промет и услуги ДЕКО КОМПАНИ Дејан ДООЕЛ Скопје 
бул. �Партизански одреди� бр. 8/2, со жиро сметка бр. 
220401100102259, при Македонска банка АД Скопје и жи-
ро сметка бр. 500-0000003659-11 отворена при Стопанска 
банка АД Битола, 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 последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (30335) 

___________  
Ликвидаторот Драган Попоски од Скопје, ул. �Струм-

јани� бр. 26, запишан во судскиот регистар при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 
1970/03 година, објавува дека Друштвото за трговија и 
услуги ТЕМПОРА Весна ДООЕЛ Скопје,  со жиро сме-
тка бр. 220521100063453, отворена при Македонска 
банка Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена, по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена, од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (30281) 

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

бр. 3871/03 од 12.11.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 02011519?-8-01-000, го запиша во трговскиот реги-
стар запишување на ликвидатор на Друштвото за трго-
вија на големо и мало АСТРА - КО Борис ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје ул. �Рузвелтова� бр. 3.  
За ликвидатор на друштвото се запишува Симонов-

ски Борис од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (30409) 

___________ 
 
Ликвидаторот Симоновски Борис од Скопје, ул. �Руз-

велтова� бр. 3, запишан во судскиот регистар при Основни-
от суд Скопје I � Скопје со решение П. Трег. бр. 3871/03 од 
12.11.2003 година, објавува дека Друштвото АСТРА-КО 
БОРИС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Рузвелтова� бр. 3 и 
со број на жиро-сметка 300000000175509 отворена при Ко-
мерцијална банка е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 10 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 10 дена од последната објава.  
Од ликвидаторот.          (30499) 

___________ 
 
Ликвидаторот Горан Стојановски од Скопје, ул. �Ан-

тон Велков 36� бр. 14, телефон 2553-380, запишан во суд-
скиот регистар при Основниот суд Скопје I � Скопје со 
решение П.Трег. бр. 3109/03 од 28.10.03 година, објавува 
дека Друштвото за градежништво, трговија и услуги ГРА-
ДОМОНТ-ГС ГОРАН ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со 
седиште на ул. �Антон Велков 36� бр. 14 Скопје, со жиро 
сметка бр. 300000000309563 и депонент на Комерцијална 
банка А.Д. Скопје е во ликвидација. 
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Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Сл. весник на РМ�, до ликви-
даторот со пријава во два примерока со докази, а нај-
доцна во рок од 30 дена од денот на последната објава. 
Од ликвидаторот.          (30500) 

___________ 
 
Ликвидаторот  Гушевска Мирјана од Скопје, ул. 

�Иван Милутиновиќ� бр. 8, запишана во судскиот ре-
гистар при Основниот суд Скопје I � Скопје со реше-
ние П.Трег. бр. 6078/2002 година, објавува дека Друш-
твото за трговија, услуги и угостителство БИГО МАК 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. �Речи-
ште� бр. 36, Скопје и со број на жиро сметка 
20000001227837 отворена при Стопанска банка АД 
Скопје е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот во �Службен весник на РМ� до ликвидато-
рот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во 
рок од 15 дена од денот на последната објава. 
Од ликвидаторот.          (30498) 

___________ 
 
Ликвидаторот Димка Штерјова од Скопје запишан 

во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I � 
Скопје со решение П. Трег. бр. 2610/03 година, објаву-
ва дека Друштвото �ПОВАРДАРИЕ ПРОМ� ДОО, со 
број на жиро-сметка 300000000086075 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 денот од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (30489) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1994/2003 од 07.11.2003 година, во регис-
тарска влошка бр. 02045462?-3-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар престанокот со работа на ДООЕЛ 
на Друштвото за производство, трговија, менаџмент и 
консултантски услуги МАК-ДИФУЗИОН ДОО увоз-
извоз Тетово, ул. �Спортска сала� бб. 
Се запишува престанокот со работа на друштвото. 
За ликвидатор се запишува Љупчо Димоски од Те-

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

1994/2003.                                   (30545) 
___________ 

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

шение II. Л. бр. 268/02 од 27.10.2003 година, е завршена 
ликвидација над Претпријатие за трговија и услуги МА-
КЕДОНСКИ РАКОТВОРБИ - ПРЕТПРИЈАТИЕ 1 ДОО 
увоз-извоз Скопје. 
Се брише од судскиот регистар Претпријатието за 

трговија и услуги МАКЕДОНСКИ РАКОТВОРБИ - 
ПРЕТПРИЈАТИЕ 1 ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште 
на бул. �Партизански одреди� бр. 125 и жиро сметка 
бр. 40100-601-386701, кај Агенција за работа со блоки-
рани сметки на учесниците во платниот промет на Ре-
публика Македонија, запишан во судскиот регистар во 
регистарска влошка бр. 1-65962-0-0-0. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (30528) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 228/02 од 

14.11.2003 година, отвори ликвидациона постапка над 
Претпријатието во приватна сопственост за трговија на 
големо и мало, увоз-извоз �ВАЦЕ� П.О. Виница, ул. �11 
Октомври� бр. 1, со жиро сметка бр. 40401-601-13929 кај 
Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесници-
те во платниот промет-Скопје, Одделение во Кочани. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар што се води кај Основниот 
суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (30596) 

___________ 
 

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 209/01 
од 07.11.2003 година, отвори ликвидациона постапка 
над Претпријатието во приватна сопственост, трговија 
на големо и мало увоз-извоз АЛИВА П.О. Пехчево и 
истата поради немање на имот се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (30597) 

___________  
Основниот Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 

1153/03 од 07.04.2003 година, во регистарската влошка 
бр. 02026174?-3-01-000, во трговскиот регистар го за-
пиша запишувањето на ликвидатор и престанок со 
работа на ДОО на Друштвото за трговија, услуги, рек-
лама и пропаганда КРЕАТИВА МАРКЕТИНГ ГРУП, 
Петар Мартин-Лојд-Томас и други ДОО увоз-извоз 
Скопје, ул. �Иво Лола Рибар� бр. 36, Скопје. 
Запишување на ликвидаторот Зоран Ингилизов и 

престанок со работа на друштвото. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (30640) 

___________  
Ликвидатор Димоски Љупчо од Тетово, ул. �Илин-

денска� бр. 210, запишан во регистарот при Основниот 
суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 
1994/2003, објавува дека Друштвото за производство, 
трговија, менаџмент и консултантски услуги МАК-ДИ-
ФУЗИОН ДОО увоз-извоз Тетово, ул. �Спортска сала� 
бб, со број на жиро сметка 240010000112306 отворена 
при Балканска банка Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријавата своите побарување 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.          (30715) 

_______________________________________________ 
 

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

построена на К.П. број 376/3, план 3, скица 9, во К.О. 
Волково, на место викано �Црквиште� со површина од 
500 м2, сопственост на Стојанка  и Борис Поповски, 
според Поседовен лист број 1704 за К.О. Волково за 
вкупна купопродажна цена од 300.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето 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 Мери Весова,  ул. �Ѓорче Петров� бр. 10-а, ло-
кал 2, Скопје.                                                            (29990) 

___________ 
 
Врз основа на приватна исправа - Договор за залог 

на недвижен имот со својство на извршна исправа по-
тврдена од нотарот Светлана Петровска Центар, Скоп-
је, под ОДУ број 527/2003 од 03.11.2003 година, залож-
ниот должник Друштвото за производство трговија и 
услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје, со седиште на ул. 
�Македонија� бр. 9-11, Скопје има заложено свој нед-
вижен имот подробно опишан во потврдената приватна 
исправа, во полза на заложниот доверител ИНВЕСТ 
БАНКА, А.Д. Скопје, кој залог-хипотека е регистриран 
во јавните книги на Основниот суд Скопје I - Скопје 
под Р. број 434/2002 од 05.11.2003 година.          (30010) 
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Над недвижен имот сопственост на Друштвото за 

производство, трговија и услуги АВТОМОНИТОР Јо-
цо и Климе ДОО Кочани кој се наоѓа во КО Кочани: 
деловен простор на КП бр. 16163/1, зграда 1, приземје, 
стан 1, собност 1 со површина од 210 м2 во м.в. �Пав-
лина Велјанова� видно од Имотен лист 13040 КО Коча-
ни, е заснован залог со Договор за залог (хипотека) за-
верен кај нотарот Менче Златковска од Кочани, под 
ОДУ бр. 198/03 од 29.10.2003 година во корист на за-
ложниот доверител ТУТУНСКА БАНКА АД Скопје, за 
обезбедување на парично побарување на банката во из-
нос од 920.000,00 денари, кое произлегува од Договор 
за кредит бр. 2069501 од 16.10.2003 година.        (30056) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот-нива во вкупна површина 

од 1862 м2, кој имот лежи на КП 229/1, КО Сарај, м.в. 
�Браница Брест� сопственост на Јусуф Муртезанов од 
Скопје, кој имот е евидентиран во Поседовен лист број 
377 издаден од Државниот завод за геодетски работи - Се-
ктор за премер и катастар-Скопје, за вкупна купопродаж-
на цена од 335.160,00 ЕУР во денарска противвредност. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

нотарот Нада Палиќ од Скопје, ул. �Пролет� бр. 1/3-18.  
                                                                            (30028) 

___________ 
 
Над недвижниот имот сопственост на Друштвото за 

производство на мелнички производи и друго, трговија 
и услуги ДЕКАМЕЛ Тодор и др. ДОО Демир Капија: 
силос за жито со капацитет од 3000 тони, машинска ку-
ќа, платформа за кипање жито покриена со челична на-
стрешница, приземна куќичка со командни табли сите 
со површина од 384,4 м2 и двор со влезна излезна ули-
ца со површина од 624 м2, сите изградени на катастар-
ска парцела број 81/2 во место викано �Провалиште� 
во Катастарска општина Тремник; и над подвижни 
ствари: опрема во мелница по спецификација и Запис-
ник за попис и опрема во силос по спецификација и За-
писник за попис, е заснован договорен залог, со Дого-
вор за залог на недвижен имот заверен кај нотарот Би-
нов Гело од Неготино, под ОДУ бр. 296/03 од 
04.11.2003 година и Договор за регистриран залог врз 
подвижни предмети заверен кај нотарот Бинов Гело од 
Неготино, под ОДУ бр. 295/03 од 04.11.2003 година во 
корист на заложниот доверител ЕУРОСТАНДАРД 
БАНКА АД Скопје, за обезбедување на парично поба-
рување во износ од 25.000.000,00 денари.           (30188) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за залог на идни подвижни 

предмети, со својство на извршна исправа, од нотарот 
Стојаноска Елизабета под ОДУ бр. 157/03, склучен по-
меѓу ТД �МЛЕКАРА МИКИ� ДООЕЛ Прилеп, како за-
ложен должник и Тутунска Банка АД Скопје како зало-
жен доверител, засновано е заложно право од прв ред 
врз следните идни подвижни предмети: опрема за пре-
работка на храна и тоа: производна линија за извршу-
вање на процесот на пастеризација на млекото, марка 
SVV-10, 1 парче, со капацитет на преработка од 5.000 
литри на час по цена од 17.560,00 ЕУР, фазонер - полу-
автоматски УФП - 1 количина 1, по цена од 13.430 
ЕУР, во корист на заложниот доверител Тутунска Бан-
ка АД Скопје.                                                          (30189) 

___________ 
 
Над подвижниот имот сопственост на Друштвото за 

производство, трговија и услуги Л-Д увоз-извоз ДОО 
Струмица Атанасов Кирил и др. Струмица, кој се со-
стои од: моторно возило вид - ТОВАРНО, марка ЦИТ-

РОЕН, тип - JUMPER FG 35 2,8 TDI, број на шасија 
VF7233JC216029645, број на мотор - 1000003261897, 
година на производство - 2001, со регистарска ознака 
СР-100 БФ, заснован е залог со Договор за обезбедува-
ње на побарување со засновање на невладетелски залог 
врз подвижни предмети (со својство на извршна испра-
ва) од нотарот Соња Божинкочева од Струмица, под 
ОДУ бр. 217/03 од 10.11.2003 година, за обезбедување 
на парично побарување во износ од 765.619,00 денари.  

                                                                            (30190) 
___________ 

 
Се продава земјоделско земјиште во катастарска 

општина Тимјаник:  парцела број 737/5 во место вика-
но �Село� нива со површина од 959 м2 во Катастарска 
општина Тимјаник, сопственост на Јованов Станоја од 
Неготино, ул. �Партизанска� бр. 52, цена на продажба 
10.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

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

нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Јане Сандански� 
бр. 3.                                                                          (30192) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во катастарска 

општина Неготино-вон: една идеална третина од пар-
цела број 1610 во место викано �Бесарица� нива со по-
вршина од 18919 м2 во Катастарска општина Неготино-
вон, сопственост на Манев Здраве од Неготино, ул. 
�Марксова� бр. 19, цена на продажба 57.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

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

нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Јане Сандански� 
бр. 3.                                                                         (30194) 

___________ 
 
Се продава 1/4 (една четвртина) идеален дел од зем-

јоделско земјиште-нива, која лежи на КП број 1049, 
план 10, скица 17, во место викано �Селиште�, класа 7, 
со површина од 627 м2 од вкупна површина 2091 м2, КО 
Осинчани, сопственост на Борис Тодоровски, со адреса 
на ул. �Сава Ковачевиќ� бр. 9/9, Скопје, од Поседовен 
лист бр. 1, за купопродажна цена од 62.000,00 денари. 
Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопс-

твеници и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарот Билјана Пецовска, бул. �Кузман Јосифовски-
Питу� бб, локал 1 и 2 мезанин во Општина Кисела Вода, 
Скопје, телефон: 2400-949; 2400-950; 2400-951.   (30088) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот: нива на КП бр. 347, дел 

2, план 005, скица 036 во МВ �Лагот�, катастарска кла-
са 2 во површина од 3974 м2 заведен во Имотен лист 
бр. 230 за КО Паликура издаден од ДЗГР-Одделение за 
премер и катастар Кавадарци, сопственост на Симо-
новска Ленча, ул. �Ѓорѓи Соколов� бр. 32 во Кавадар-
ци, за купопродажна цена од 80.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

ска, ул. �ЈНА� бр. 45, Кавадарци.                            (30239) 
___________ 

 
Се продава недвижен имот: нива на парцела бр. 11, 

план 18  во МВ �Куртините�, класа 8, во површина од 
1700 м2 евидентирано во Поседовен лист бр. 192 за КО 
Мрежичко издаден од ДЗГР-Одделение за премер и ка-
тастар Кавадарци, сопственост на Николовска Борјан-
ка, ул. �Ќиро Каракулев� бр. 2б во Кавадарци, за купо-
продажна цена од 6.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците 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� писмено 
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.                            (30240) 
___________ 

 
Над подвижниот имот-сопственост на ДПТУ ДИП-

ЛОМАТ-Т.Л. ДООЕЛ Велес, со седиште на ул. �Благој 
Ѓорев� бр. 104/б-65, Велес, со матичен број 4883080, и 
тоа: работна машина-ровокопач, марка ЈСВ, тип 3СХ-
2,Е.D.6, број на мотор АА50254525742Т, број на шаси-
ја 350296, година на производство 1990 година и маши-
на У.Л. Т-200 Турбо, е засновано заложно право од прв 
ред со нотарски акт - Договор за залог (со својство на 
извршна исправа) изготвен од нотарот Славјанка Ан-
дреева од Велес, под ОДУ број 316/03 од 10.11.2003 го-
дина, во корист на заложниот доверител Тутунска Бан-
ка АД Скопје, со седиште на ул. �12-та Ударна брига-
да�бб, Скопје, со матичен број 4096240, за обезбедува-
ње на парично побарување во износ од 115.000,00 евра, 
запишан во Централниот регистар на РМ, под единствен 
деловоден идентификационен број 10620030000119.  

                                                                            (30363) 
___________ 

 
Над подвижниот имот сопственост на заложниот 

должник Друштво за градежништво и трговија на голе-
мо и мало 2001-САНС РИВАЛ увоз-извоз ДООЕЛ Би-
тола, ул. �7-ми Јули� бр. 15, и тоа: моторно возило вид 
товарно, марка MERCEDES, тип 1213/32, број на шаси-
ја 36704013007399, број на мотор 36791010009542, го-
дина на производство 1991 година, сила на мотор во 
KW (KS) 96, со рег. број BT 437 CH; и Скип КАТЕР-
ПИЛАР, модел бр. 428, година на производство 1989 
година, со сериски број 6ТС04334, боја жолта, врати 2, 
седиште 1, е заснован залог од прв ред со нотарски акт 
- Договор за залог со својство на извршна исправа од 
нотарот Вера Караманди од Битола, под ОДУ бр. 
271/03 од 05.11.2003 година, во корист на заложниот 
доверител Тутунска Банка А.Д. Скопје, за обезбедува-
ње на парично побарување во износ од 10.000,00 ЕУР, 
по Договор за кредит преку кредитна линија KFW  број 
125/031 - Микро од 31.10.2003 година.                (30364) 

___________ 
 
Над подвижниот имот сопственост на Друштвото за 

производство, трговија и услуги РОСАНА КОМПАНИ 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со бдс. бр. 5494168, а кој прет-
ставува: товарно моторно возило марка FIAT тип Fiorino 
Furgon со шасија ZFA14600008341272 и мотор 1377072 
произведено 1995 година, со сила на мотор 42 квв, и ра-
ботна зафатнина од 1697 см3,  боја црвена 76 со рег. таб-
личка SK 717 HB, со проценета вредност од 7.544,50 евра, 
заснован е залог ОДУ 364/03 од 12.11.2003 година од 
нотарот Поповски Слободан од Скопје, како средство 

за обезбедување на договор за краткорочен рамковен 
револвинг кредит бр. 01-2700 од 10.11.2003 година, по-
меѓу ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД Скопје и Друш-
твото за производство, трговија и услуги РОСАНА 
КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, за износ од 
1.500.000 денари, во корист на заложниот доверител 
ЕУРОСТАНДАРД банка ад Скопје.                     (30303) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за залог на недвижен имот, 

со својство на извршна исправа, потврден од нотарот 
Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ број 
490/03 од 4 ноември 2003 година, склучен меѓу КО-
МЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Скопје, како заложен до-
верител и Друштвото за промет МАКЕДОНИЈАЛЕК 
увоз-извоз Солунка и др. ДОО Скопје, со седиште на 
ул. �Боца Иванова� бб, Скопје како заложен должник, 
засновано е заложно право-хипотека врз недвижен 
имот на заложниот должник и тоа: магацински простор 
во Скопје, нас. Бутел, со површина од 1318 м2, на КП 
број 1955/3 во КО Скопје, план 3, скица 706, на ул. 
�396�, со површина под објект од 1318 м2, со право на 
користење на земјиште на истата катастарска парцела 
со површина од 13409 м2, или со вкупна површина од 
14727 м2 сопственост, односно со право на користење 
на земјиштето на заложниот должник, видно од Дого-
вор за купопродажба на градежни објекти склучен со 
АД Наше дете, во стечај, заведен кај заложниот долж-
ник под број 38 од 16.05.1996 година, и Поседовен лист 
број 17102 за КО Скопје, издаден од Државниот завод 
за геодетски работи - Сектор за премер и катастар - 
Скопје.                                                                      (30349) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за обезбедување на побару-

вање со засновање на договорен залог врз подвижни 
предмети (камиони) со својство на извршна исправа, 
потврден од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, 
Скопје, под ОДУ број 503/03 од 11.11.2003 година, 
склучен меѓу ВОЛВО ТРАК КОРПОРАЦИЈА, како за-
ложен доверител и Друштвото за шпедиција, транспорт 
и услуги ПАЛМИРА Осама ДОО експорт-импорт Скоп-
је, со седиште на ул. �3-та Ударна бригада� бб, (МЗТ-
Комерц) во Скопје, како заложен должник, засновано е 
заложно право-регистриран залог од прв ред врз под-
вижни предмети на заложниот должник, кое заложно 
право е регистрирано во Централниот регистар на 
11.11.2003 година со деловоден број 10120030001440.  

                                                                            (30352) 
___________ 

 
Врз основа на Договор за обезбедување на побару-

вање со засновање на договорен залог врз подвижни 
предмети (камиони) со својство на извршна исправа, 
потврден од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, 
Скопје, под ОДУ број 504/03 од 11 ноември 2003 годи-
на, склучен меѓу ВОЛВО ТРАК КОРПОРАЦИЈА, како 
заложен доверител и Друштвото за превоз, трговија и 
услуги ДЕЛФИН Горанчо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, 
со седиште на ул. �Бутелска� бб, во Скопје, како зало-
жен должник, засновано е заложно право-регистриран 
залог од прв ред врз подвижни предмети на заложниот 
должник, кое заложно право е регистрирано во Цен-
тралниот регистар на 11.11.2003 година со деловоден 
број 10120030001439.                                             (30354) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за обезбедување на парично  

побарување со засновање на регистриран залог врз 
подвижни предмети, со клаузула на извршност, соста-
вен нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, 
под ОДУ број 489/03  4 ноември 2003 година, склучен 
меѓу Друштвото за ограничена одговорност РАДЕ 
КОНЧАР - Контактори и релеи - Скопје, со седиште на 
ул. �III Македонска бригада� бб, во Скопје како зало-
жен доверител и Друштвото за ограничена одговорност 
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РАДЕ КОНЧАР - Алатница - Скопје,  со седиште на ул. 
�III Македонска бригада� бб, во Скопје,  како заложен 
должник, засновано е заложно право-регистриран залог 
од прв ред врз подвижни предмети на заложниот долж-
ник, кое заложно право е регистрирано во Централниот 
регистар на 05.11.2003 година со деловоден број 1012-
0030001412.                                                             (30355) 

___________ 
 
По пат на јавно наддавање се продава следниот 

недвижен имот: КП 13312 зграда 1, влез 1, кат ПР, стан 
1, намена на зграда 00513, во м.в. �К. Мисирков� бр. 
24, собност 003 во површина од 75 м2 и КП 13312 згра-
да 1, влез 1, кат ПО, намена на зграда 00511, во м.в. �К. 
Мисирков�, собност 002 во површина 37 м2  КО Кава-
дарци, кое право на сопственост е запишано во лист В 
од Имотен лист бр. 8941 и идеален дел  1/2 од: земјиште 
под зграда 1 КП 13312 зграда 1, план 014, скица 098, во 
м.в. �К. Мисирков� во површина од 120 м2 и идеален дел 
од двор во површина од 58 м2 на КП 13312, план 014, 
скица 098 во м.в. �К. Мисирков� КО Кавадарци, кое пра-
во  на сопственост е запишано на Имотен лист број 2920, 
а за почетна цена од 18.000 ЕВРА. 
Усмено наддавање ќе се одржи во просториите на 

нотарот Блага Иванова на ул. �Мито Хаџи Василев� бр. 
38 на ден 15.12.2003 година, со почеток од 8 часот. 
Заинтересираните лица за купување на предметот 

на залогот ќе може да учествува на усменото наддава-
ње доколку најдоцна до денот на усното јавно наддава-
ње положат гаранција кај нотарот Блага Иванова во ви-
сина од 10% од определената купопродажна цена. 
Предметот на продажбата се наоѓа во КО Кавадарци 

м.в. �К. Мисирков�, Кавадарци. Лицата кои се заинтере-
сирани за купување на недвижноста можат за поблиски 
информации да се обратат кај лицето Димков Блажо од 
Кавадарци, ул. �К. Мисирков� бр. 24, а може недвижно-
ста да се разгледа од страна на заинтересираните лица 
секој работен ден од (10 до 14 часот), врз основа на 
претходна согласност на нотарот Блага Иванова. 
Наддавањето се заклучува по истекот на три мину-

ти непосредно по ставањето на најповолната понуда. 
Купувачот е должен да ја положи вкупната цена - 

веднаш - до крајот на денот на продажбата. Во спро-
тивно, го губат правото на враќање на гаранцијата. 

                                                                            (30459) 
___________ 

 
Се продава земјоделско земјиште, заведено на К.П. 

735, план 4, скица 10, м.в.�Катранджица�, култура ни-
ва, класа 4, со вкупна површина од 2952м2, евидентира-
но во Поседовен лист број 147, за КО Ржаничино, сопс-
твеност на Кирил Терзиев, за продажна цена од 
275.400,00 денари.  
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето 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 Стела Лазаревска, Т.Ц. 13 Ноември, локал 
21/1, бул. �Јане Сандански�, Скопје.                    (30407) 

___________ 
 
Над подвижниот имот, сопственост на Друштвото 

за производство, трговија и услуги ПРОВИНО увоз-из-
воз ДООЕЛ Скопје кој претставува: приоритетни ак-
ции 3659 издадени од Комерцијална банка АД Скопје, 
со ИСИН 4065573ППН02 и номинална вредност од 
1.000,00 МКД по акција, сопственост според сметка бр. 
1002398483, видно од извод на ЦДХВ, заснован залог  
ОДУ бр. 369/03 од 14.11.2003 година, составен од нота-
рот Поповски Слободан од Скопје, како средство за 
обезбедување на договор за краткорочен рамковен ре-
волвинг кредит бр. 01-2214 од 12.09.2003 година, поме-
ѓу ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД Скопје и Друштво за 

производство, трговија и услуги ПРОВИНО увоз-извоз 
ДООЕЛ Скопје, за износ од 12.000.000,00 денари, во 
корист на заложниот доверител ЕУРОСТАНДАРД бан-
ка АД Скопје.                                                          (30461) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште, сосопственост на 
Смилевска Драгица од Скопје, со дел на посед 1/2, за-
веден во Поседовен лист бр. 100 за КО Д. Лисиче и тоа: 
К.П. бр. 1509/2, ПЛ. 6, СК., в.м. �Керимово�, култура 
нива, класа 3, површина од 2225 м2. 
Предметната недвижност се продава за купопро-

дажна цена од 300 денари по метар квадратен. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите и други лица што имаат првенс-
твено право на купување и лице чие земјиште грани-
чи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена, 
од денот на објавувањето на огласот во �Службен вес-
ник на РМ�,  писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата. 
Во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се испраќаат 

до нотарот Хакија Чоловиќ, ул. �Ниџе Планина� бр. 16, 
Скопје.                                                                      (30557) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за засновање на залог на 

недвижен имот, својство на извршна исправа заверена 
од нотарот Боривој Стојкоски, заведен  под ОДУ бр. 
1093/03 од 14.11.2003 година, склучен помеѓу Комер-
цијална банка АД Скопје, како заложен доверител и 
Друштво за трговија, транспорт и услуги ОДЕОНИ 
МЕДИКАЛ ДОО експорт-импорт Скопје, засновано е 
заложно право - од прв ред врз недвижен имот и тоа: 
деловен простор на ул. �Џон Кенеди� бр. 2, изграден на 
К.П. бр. 164/6, план 6, скица 497, во м.в. �ул. 399� бр. 2, 
КО Скопје, евидентиран во ПЛ бр. 17312 и тоа: дело-
вен простор 3, мезанин бр. 1 со површина од 200м2, 
стекнат врз основа на Договор за купопродажба на нед-
вижен имот - деловен простор и Анекс кон истиот до-
говор за продажба заверен кај нотарот Светлана Лаза-
ревиќ под ОДУ бр. 287/2003 на ден 04.11.2003 година и 
стан на ул. �Џон Кенеди� бр. 2, изграден на КП бр. 
164/6, план 4, скица 497, м.в. �ул. 399� бр. 2, КО Скоп-
је, евидентиран во ПЛ бр. 17312 и тоа: стан во влез 1, 
мезанин бр. 1, со површина од 160м2, стекнат врз осно-
ва на Договор за купопродажба на недвижен имот-стан 
и Анекс кон договорот за купопродажба, заверен кај 
нотарот Светлана Лазаревиќ под ОДУ бр. 286/03 на ден 
04.11.2003 година.                                                   (30631) 

___________ 
 

Над недвижниот имот, сопственост на Трговското 
друштво за меѓународна шпедиција, складишта и над-
ворешнотрговско работење, производство и промет 
МАКОШПЕД АД Скопје, недвижност деловна зграда 
во Скопје на ул. �Маршал Тито� бр. 19, зграда 1, влез 
1, кат 1, деветособен со површина од 322 м2, зграда 1, 
влез 1, кат 2, деветособен со површина од 328 м2, згра-
да 1, влез 1, кат 3, деветособен со површина од 322 м2, 
зграда 1, влез 1, кат 4, деветособен со површина од 318 
м2, зграда 1, влез 1, кат 5, деветособен со површина од 
321 м2, зграда 1, влез 1, кат 6, шестособен со површина 
од 311 м2, зграда 1, влез 1, подрум помошна просторија 
деветособна со површина од 291 м2, и зграда 1, влез 1, 
приземје, четворособно со површина од 308 м2, сите на 
К.П. бр. 12033 со право на користење на градежно из-
градено земјиште со вкупна површина од 370 м2, на 
К.П. бр. 12033 за КО Центар 1, според имотен лист бр. 
9225, издаден од ДЗГР Катастар Скопје, заснован е за-
лог хипотека ОДУ бр. 326/03 и Анекс на договорот за 
залог од 15.11.2003 година, составен од нотарот Попов-
ски Слободан од Скопје, како средство за обезбедува-
ње на подкредит во износ од 1.000.000 евра врз основа 
на договорот за рамковен кредит бр. 09-2126 од 
02.10.2003 година.                                                   (30639)  
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Над недвижниот имот, сопственост на Автотранс-

портно друштво АД ТРАНСБАЛКАН Гевгелија, со се-
диште на ул. �Борис Кидрич� бб, Гевгелија со БДС 
4076460 и тоа: автобуска станица во Гевгелија со при-
дружни објекти, административна  зграда, механичка 
работилница и зграда за технички преглед со придру-
жен објекти и помошни простории, сите врз основа на 
Одобренија за градба, градежни дозволи и соодветни 
решенија внесени во ПЛ бр. 5151 и ПЛ бр. 1620 за К.О. 
Гевгелија, е заснован залог со Договор за залог (хипо-
тека) од прв ред, потврден под ОДУ број 284/03 од 
31.10.2003 година од нотарот Ѓорѓи Николов, Гевгели-
ја, во корист на заложниот доверител Тутунска банка 
АД Скопје, со БДС бр. 4664531, за обезбедување на па-
рично побарување од 100.000, евра во денарска против-
вредност.                                                                  (30575) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за засновање на регистриран 

невладетелски залог врз подвижни предмети, со својс-
тво на извршна исправа, составен во форма на нотар-
ски акт од нотарот Верица Панова од Струмица, под 
ОДУ бр. 276/03, склучен меѓу Ѓоргев Љупчо од Стру-
мица, како заложен доверител и ДТТУ увоз-извоз �ЈУ-
ЛИЈА -ТРЕЈТ� ДООЕЛ Струмица, како заложен долж-
ник, засновано е заложно право од прв ред, врз под-
вижниот имот: моторно возило, вид товарно, марка 
MAAN, тип Т 33 19414FLLC/48, со број на шасија 
WMAT33ZZZYM291016, со број на мотор 
3769315110B281, со рег. бр. СР - 002-БТ, вредност 
100.000,00 ЕУР и приклучно возило, вид ПРИКОЛКА, 
марка KOEGEL, тип AN 24, со број на шасија 
WKOAN0024S7167020, со рег. бр. СР-555-БФ, вред-
ност 15.000,00 ЕУР.                                                (30607) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за засновање на регистриран 

невладетелски залог врз подвижни предмети, со својс-
тво на извршна исправа, составен во форма на нотар-
ски акт од нотарот Верица Панова од Струмица, под 
ОДУ бр. 277/03, склучен меѓу Васил Цамбулев од Стру-
мица, како заложен доверител и ДТТУ увоз-извоз �ЈУЛИ-
ЈА -ТРЕЈТ� ДООЕЛ Струмица, како заложен должник, 
засновано е заложно право од прв ред, врз подвижниот 
имот: моторно возило, вид товарно, марка MAN, тип 
193453 FLLC, со број на шасија WMAT030017M193090, 
со број на мотор 2567777025B231, со рег. бр. СР-107-БИ, 
вредност 40.000,00 ЕУР и моторно возило, вид товарно, 
марка МAN, тип F2000T0319343F3348, со број на шасија 
WMAT031397M251130, со број на мотор 258817031B281, 
со рег. бр. СР-153-АГ, вредност 70.000,00 ЕУР, сопстве-
ност на заложниот должник ДТТУ увоз-извоз �ЈУЛИЈА-
ТРЕЈД� ДООЕЛ Струмица.                                     (30608) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште - нива, на К.П. бр. 

3138/1, површина од 1952м2 и нива на К.П. бр. 3181/2, по-
вршина од 1952м2 и двете во м.в. �Стари Лозја�, заведени 
во ПЛ бр. 1596, за КО Гевгелија, по цена од 120.000,00 де-
нари, сопственост на Софија Пенова од Скопје. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште, 

се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и 
соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се 
продава во рок од 30 дена, од денот на објавувањето на 
овој оглас, писмено да де изјаснат за понудата. Во спро-
тивно, го губат правото на првенствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се состават 

до нотарот Ѓорѓи Николов, ул. �Димитар Влахов� бр. 3, 
Гевгелија.                                                                 (30577) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште, КО �Марена�, 

К.П. бр. 2127, дел1, план 010, скица 006, м.в. �Колиби-
те�, култура-нива, класа 5, со вкупна површина од 
2.900м2 и КО �Марена�, К.П. бр. 2127, дел 2, план 010, 
скица 006, м.в. �Колибите�, култура-камењар, со вкуп-

на површина од 896м2, сопственост на Нада Атанасова 
од Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 1007, 
издаден од Државниот завод за геодетски работи, Од-
деление за премер и катастар Кавадарци, за цена од 
50.000,00 денари.  
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето 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 Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.                                                               (30578) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа  цела К.П. 

бр. 2095/3 нива од 4 класа во површина од 750 м2  на 
м.в. �Друни Јаз� заведена во П.Л. бр. 620 за К.О. Гра-
дец, сопственост на Синани Етем Синан од с. Градец 
и цела КП бр. 2096 нива од 3 класа на м.в. �Друни 
Јаз� по П.Л. бр. 23 за КО Градец, сопственост  на 
Алии Ештрефа Мухидин од с. Градец (на лице место 
претставуваат една целина) за  купопродажна цена од 
180.000,00 денари. 
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

Законот за земјоделското земјиште (�Службен весник 
на РМ� бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање (заедничките сопственици, сосопствениците и со-
седите 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 из-
јаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. �Кеј 
Братство� бр. 5-А.                                                   (30579) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа  цела К.П. 

бр. 152/1 нива 4 класа во површина од 2264 м2  на м.в. 
�Сандарица� заведена во П.Л. бр. 1115 за К.О. Него-
тино, сопственост на Демири Фидан Муслих од с. Не-
готино за  купопродажна цена од 210.000,00 денари. 
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

Законот за земјоделското земјиште (�Службен весник 
на РМ� бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање (заедничките сопственици, сосопствениците и со-
седите 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 из-
јаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. �Кеј 
Братство� бр. 5-А.                                                   (30580) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа 3/10 идеа-

лен дел од К.П. бр. 3722/2-65-1 нива од 1 класа во 
површина од 1067 м2  на м.в. �Карагач� по П.Л. бр. 
6801 за К.О. Гостивар, сопственост на Мустафи Ми-
лаим Фета од с. Балиндол, за  купопродажна цена од 
250.000,00 денари. 
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

Законот за земјоделското земјиште (�Службен весник 
на РМ� бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање (заедничките сопственици, сосопствениците и со-
седите 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 из-
јаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. �Кеј 
Братство� бр. 5-А.                                                   (30581) 



Стр. 32 - Бр. 73 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 ноември 2003 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа  цела К.П. бр. 

10/1-6 ливада од 3 класа во површина од 2731 м2  на м.в. 
�Огради� заведена во П.Л. бр. 114 за К.О. Галате, сопс-
твеност на Садику Насуф Абдулфет, Садики Насуф 
Идрис и Садики Насуф Фаик сите од с. Врапчиште, за  
купопродажна цена од 650.000,00 денари. 
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

Законот за земјоделското земјиште (�Службен весник 
на РМ� бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање (заедничките сопственици, сосопствениците и со-
седите 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 из-
јаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. �Кеј 
Братство� бр. 5-А.                                                   (30582) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот земјоделско земјиште на 

КП 1238 план 4, скица 13, в.м. �Белчејца� култура нива 
класа 4, со површина од 2629 м2, КП 1343, план 4, скица 
13, в.м. �Белчејца� култура нива класа 4, во површина од 
1844 м2, заведен во Поседовен лист број 348 за КО 
Вранче, 1/2 идеален дел од земјоделско земјиште на КП 
706 план 4, скица 10, в.м. �Село� култура нива класа 3, 
со површина од 3534 м2;  КП 707 план 4, скица 10, в.м. 
�Село� култура нива класа 3, со површина од 102 м2; КП 
708 план 4, скица 10, в.м. �Село� култура нива класа 3, 
со површина од 919 м2, заведен во Поседовен лист 3 за 
КО Вранче, земјоделско земјиште на КП 664 план 5, 
скица 12, в.м. �Берберница� култура нива класа 4, со по-
вршина од 2154 м2; КП 685 план 5, скица 10, в.м. �Копа-
чина� култура нива класа 5, со површина од 4665 м2 и 
КП 705 план 5, скица 10, в.м. �Копачина� култура нива 
класа 4, со површина од 4372 м2, заведен во Поседовен 
лист број 20 за КО Средорек, сопственост на  Ковилоска 
Нове Блага од с. Вранче, Прилеп. 
Купопродажната цена на недвижниот имот изнесу-

ва 70.000,00 денари. 
Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопс-

твеници и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то  што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на овој оглас, писмено да се изјаснат за при-
фаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Дано Рошкоски од Прилеп, бул. �Гоце Дел-
чев� зграда Македонија, локал 14.                        (30583) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште : КО Сирково, КП 

бр. 3220, план 075, скица 480, место викано �Пржол� кул-
тура-лозје, класа 1, со вкупна површина од 3.911 м2 и КО 
Сирково, КП бр. 3221, план 075, скица 480, викано место 
�Пржол�, култура - шума, класа 4, со вкупна површина од 
394 м2, сопственост на Златко Кузманов од Скопје, еви-
дентирано во Имотен лист бр. 801 издаден од Државниот 
завод за геодетски работи Одделение за премер и катастар 
Кавадарци, за цена од 70.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

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

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.                                                               (30584) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за невладетелски  залог врз 

подвижни предмети со својство на извршна исправа, 
составен во форма на нотарски акт од нотарот Дано Ро-
шкоски од Прилеп, под ОДУ бр. 82/03 од 30.10.2003 
година склучен помеѓу: Претпријатието за производс-

тво, промет и услуги ХРОМОС ПЕСТИЦИДИ ДОО 
увоз-извоз Скопје, ул. �Даме Груев� бр. 5/8 како зало-
жен доверител и Трговското друштво за рибарско и по-
леделско производство ДАБЈАНИ АД увоз-извоз с. 
Долнени, Долнени како заложен должник, засновано е 
заложно право од прв ред врз следните подвижни пред-
мети: комбајн марка ЗМАЈ 142 со број на шасија 1352, 
број на мотор 14583; комбајн марка ЗМАЈ 142 со број 
на шасија 2883, број на мотор 20988; трактор марка 
ИМТ, со број на шасија 501000384, број на мотор 
403.910-000-262807; трактор Белорус MZ, број на ша-
сија 399865, број на мотор 186503, со вкупна вредност 
од 21.000,00 ЕУР. Погоре опишаните предмети се 
сопственост на заложниот должник Трговското друш-
тво за рибарско и поледелско производство ДАБЈАНИ 
АД увоз-извоз с. Долнени, Долнени.                    (30681) 

___________ 
 
На ден 13.10.2003 година, во постапка за реализа-

ција на заложно право по пат на непосредна спогодба, 
продадена е недвижност: објект-килимарница (во чиј 
состав се котлара, цистерна за мазут, трафостаница) из-
градена на К.П. бр. 2959/1, на место викано �Кумсал� 
во површина  на објектот од 1072 м2, и под двор во по-
вршина од 5297 м2, во КО Ресен, со право на користе-
ње на земјиштето, сопственост на заложниот должник 
РЕСЕНА ДОО Ресен, согласно Поседовен лист бр. 
2381 за КО Ресен и Одобрение за градба, со нотарски 
акт Договор за залог-хипотека од прв ред врз недвиж-
ност со својство на извршна исправа, под ОДУ бр. 
191/03 од 13.10.2003 година, изготвен од нотарот Ни-
колче Павловски од Ресен, на купувачот заложниот до-
верител ЕКО ИНВЕСТ ДОО Скопје, за продажна цена 
од 3.249.443,00 денари.                                          (30683) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за невладетелски залог врз 

подвижни предмети со својство на извршна исправа, 
составен во форма на нотарски акт од нотарот Дано Ро-
шкоски од Прилеп, под ОДУ бр. 89/03 од 11.11.2003 
година, склучен помеѓу: Башески Милан од Прилеп, 
ул. �Орде Чопела� бр. 1, како заложен доверител и Тргов-
ското друштво за производство, трговија и угостителство 
на Ристо Силјановски ПРИ ИМПЕКС увоз-извоз ДООЕЛ 
Прилеп, ул. �Кузман Јосифовски� бр. 43, како заложен 
должник, засновано е заложно право од прв ред врз под-
вижен предмет возило тегнач марка МАН тип Т32 19,403 
FLS 36, број на шасија WMAT32R656M248569, број на 
мотор D2866LF303768782023B281, година на производс-
тво 1998, сила на мотор 301, работна зафатнина 11967, 
форма на каросерија ТЕГНАЧ СО СЕДЛО, боја на каро-
серија сина 99 со регистарска ознака PP 298 BL со 
вредност од 20.000,00 ЕУР, сопственост на заложниот 
должник Трговското друштво за производство, тргови-
ја и угостителство на Ристо Силјановски ПРИ ИМ-
ПЕКС увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, ул. �Кузман Јоси-
фовски� бр. 43.                                                        (30685) 

___________ 
 
Над подвижни предмети сопственост на Друштвото 

за производство, транспорт, трговија и услуги ДАТИ-
ТРАНС Агим ДООЕЛ експорт-импорт Горно Седлар-
це, Тетово, кој претставува: полуприколка, марка 
�Shwarzmueller 1735� со број на шасија 110108, со рег. 
бр. ТЕ-325-ВТ; влекач, марка �Dajmler 1735� со број на 
шасија V VDB65512315448113, со рег. бр. TЕ-866-BU, 
заснован е залог со Договор за засновање на регистри-
ран невладетелски залог врз подвижни предмети со 
својство на извршна исправа, заверен кај нотарот То-
дор Бошковски од Тетово, под ОДУ бр. 396/03 на ден 
12.11.2003 година, во корист на заложниот доверител 
ПроКредит Банка АД Скопје, за обезбедување на па-
рично побарување во износ од 12.000,00 ЕУР, кој залог 
е регистриран во Централниот регистар на РМ Скопје, 
регионална регистрациона канцеларија во Тетово, на 
ден 12.11.2003 година.                                            (30697) 
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Врз основа на нотарски акт Договор за залог со си-

ла на извршна исправа ОДУ 305/03 од 11.11.2003 годи-
на кај нотарот Гело Бинов од Неготино, склучен поме-
ѓу Стопанска Банка АД Скопје како заложен доверител 
и Трговското друштво за производство и доработка на 
облека ВИМЕР Паскалина и други ДОО со седиште во 
с. Миравци, со БДС 4372875 како должник-заложен 
должник, засновано е заложно право-регистриран залог 
од прв ред и од втор ред врз подвижни предмети сопс-
твеност на должникот-заложниот должник, кое залож-
но право е заведено под единствен идентификационен 
број 12120030000050 и 12120030000051 од 13.11.2003 
година во Централниот регистар-регистар за подвижни 
предмети и права Скопје.                                       (30698) 

___________ 
  
Над подвижен имот- машина за бекатон со 5-пет ка-

лапи за бетони и тоа: Tezgiler s/72, Tezgiler s/73, 
Tezgiler s/74, Tezgiler s/75, Tezgiler s/76, со сериски број 
РМ 502, година на производство 2000, производител 
Турција, истиот подетално опишан во Договор за залог 
на подвижни предмети со својство на извршна исправа, 
заверен кај нотарот Иво Серафимоски од Тетово, под 
ОДУ бр. 483/03 од 11.11.2003 година под единствен де-
ловоден-идентификационен број 10220030000318 во 
Централниот заложен регистар,  заснован е залог од прв 
приоритет во корист на заложниот доверител ПРО КРЕ-
ДИТ БАНКА АД Скопје заради обезбедување на негово 
парично побарување во износ од 15.000 ЕУРА, спрема 
должникот ДПТУУ НИТИ КОМПАНИ с. Порој. (30700) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: КО Рибарци, 

К.П. бр. 658, дел 1, план 004, скица 004, м.в. �Турски 
Рид�, култура лозје, класа 2, со вкупна површина од 
1.760м2, КО Рибарци, К.П. бр. 870, дел 1, план 003, скица 
006, м.в. �Маренски Пат�, култура лозје, класа 2, со вкуп-
на површина од 8.967м2, КО Рибарци, К.П. бр. 212, дел 3, 
план 002, скица 003, м.в. �Друмот�, нива, класа 4, со вкуп-
на површина од 295м2, КО Рибарци, К.П. бр. 213, дел 2, 
план 004, скица 004, м.в. �Друмот�, нива, класа 4, со вкуп-
на површина од 410м2, КО Рибарци, К.П. бр. 218, дел 2, 
план 002, скица 003, м.в. �Друмот, нива, класа 4 со вкупна 
површина 2.747м2 и КО Рибарци, К.П. бр. 222, план 002, 
скица, 003, м.в. �Друмот�, нива, класа 4, со вкупна повр-
шина од 5698м2, сопственост на Стојан Стојановски од 
Неготино, евидентирано во Имотен лист бр. 16 за КО Ри-
барци, издаден од Државниот завод за геодетски работи, 
Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 
150.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето во �Службен весник на РМ�, писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.           (30708) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште: 1/2 идеален дел 
од КО Кавадарци 1 вон, К.П. бр. 7232, дел 1, план 014, 
скица 014, м.в. �Бел Камен�, култура нива, класа 5, со 
вкупна површина од 1.457м2, 1/2 идеален дел од КО 
Кавадарци 1 вон , К.П. бр. 7232, дел 2, план 014, скица 
014, м.в. �Бел Камен�, култура лозје, класа 4, со вкупна 
површина од 2.064м2, КО Кавадарци 1 вон, К.П. бр. 
4484, план 008, скица 008, м.в. �Бунарче� култура лоз-
је, класа 5, со вкупна површина од 2.139м2, КО Кава-
дарци 1 вон, К.П. бр. 4485, план 008, скица 008, м.в. 
�Бунарче�, култура лозје, класа 5, со вкупна површина 
од 3.534м2, КО Кавадарци 1 вон, К.П. бр. 4488, план 
008, скица 008, м.в. �Белите Камења�, култура лозје, 
класа 4, со вкупна површина од 1.509м2 и КО Кавадар-
ци 1 вон, К.П. бр. 4490, план 015, скица 015, м.в. �Бели-

те Камења�, култура нива, класа 5, со вкупна површина 
од 2.379м2, сопственост односно сосопственост на Са-
шо Еленов од Кавадарци, евидентирано во Имотен 
лист бр. 3210 и бр. 3787 издаден од Државниот завод за 
геодетски работи, Одделение за премер и катастар Ка-
вадарци, за цена од 150.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето во �Службен весник на РМ�, писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.           (30710) 

___________ 
 
Над подвижен имот сопственост на Друштво за 

земјоделско, сточарско и др. производство, промет и 
услуги ВЕНГАЛ АД с. Петровец: обични акции 2969 
издадени од Комерцијална банка ад Скопје со ИСИН 
4065573ОБД01 и номинална вредност од 5000 МКД по 
акција сопственост според сметка бр. 1000908098 вид-
но од извод на ЦДХВ во вкупна проценета вредност од 
5.500.000,00 денари и обични акции 2946 издадени од 
Сковин со ИСИН 4212274ОБД01 со номинална вред-
ност од 10 дем по акција сопственост по сметка бр. 
1000908098 видно од извод од ЦДХВ со вкупно проце-
нета вредност од 1.000.000,00 денари/еден милион де-
нари/заснован е залог ОДУ бр. 373/03 од 17.11.2003 
година, составен од нотарот Поповски Слободан од 
Скопје, како средство за обезбедување на договорот за 
краткорочен кредит бр. 144/03 од 14.11.2003 година, 
помеѓу ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД Скопје и Друш-
тво за земјоделско, сточарско и др. производство, про-
мет и услуги ВЕНГАЛ АД с. Петровец за износ од 
4.000.000,00 денари, во корист на заложниот доверител 
ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД Скопје.        (30704) 
_______________________________________________ 

 
М А Л И   О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважечки следните документи: 
Пасош бр. 0760529 издаден од СВР-Куманово на име 

Среќко Серафимовски, ул. �Моша Пијаде� бр. 118, 
Куманово.   
Пасош бр. 1324263 издаден од СВР-Скопје на име 
Петровски Илија, бул. "АСНОМ" бр. 48/1/18  Скопје. 
Пасош бр. 1173803/99 издаден од СВР-Скопје на име 
Ќамуран Али, ул. "158 бис " бр. 11,Скопје.          (29904) 
Пасош бр. 1939644/03 издаден од СВР-Скопје на  име 
Ѓорѓиовски Љупчо, ул. "В. С. Бато" бр.11/1-5, Скопје. 
Пасош бр. 1341927/99 издаден од СВР-Тетово на име 
Азизи Аслан, с. Церово, Тетово.               (29939) 
Пасош бр. 1744798/02 издаден од СВР-Скопје на име 
Ангеловска Павлина, с. Ржаничино, Скопје.       (29944) 
Пасош бр.1551193 издаден од СВР-Скопје на име 
Беља Бљерим, ул. "Дижонска" бр.9-а,Скопје. 29981 
Пасош бр.1199370 издаден од СВР-Тетово на име 
Менсур Бајрами, с. Шипковица, Тетово.       (29992) 
Пасош бр. 902966 на име Дуза Шули, Крушево. 
Пасош бр. 1718871 на име Калиќи Венера, Струга. 
Пасош бр. 1169197/99 издаден од СВР-Куманово на 
име Аљисан Рамадани, с. Липково, Куманово.   (30006) 
Пасош бр. 1202928/99 издаден од СВР-Тетово на име 
Иљази Хамит, с. Г. Речица, Тетово.              (30008) 
Пасош бр. 1034989/97 издаден од СВР-Тетово на име 
Мишовски Стојче, с. Беловиште, Тетово.            (30009) 
Пасош бр. 1227971/99 издаден од СВР-Тетово на име 
Абдија Резеарта, с. Селце, Тетово.                       (30011) 
Пасош бр. 0684028 издаден од СВР-Скопје на име 
Богдановски Владе, ул. "Д. Груев" бр. 7/7-11, Скопје. 
Пасош бр. 1853404/03 издаден од СВР-Скопје на име 
Димитровски Игор, ул."Д. Чуповски" бр.74/2-1, Скопје. 
Пасош бр. 1178144/99 издаден од СВР-Куманово на 
име Ќани Шефкети, ул. "Х. Т. Карпош" бр.89, 
Куманово.                                                     (30017) 
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Пасош бр. 295961/94 на име Ѓорѓиевска Христина, 
ул. "Девеани" бр. 108, Битола.                       (30055) 
Пасош бр. 1896274 на име Герасова Гордана, с. Едре-
никово бр. 45, Струмица.                              (30066) 
Пасош бр.1741382 издаден од СВР-Скопје на име 
Садики Реџеп, с. Брест, Скопје.                       (30067) 
Пасош бр.826401 издаден од СВР-Гостивар на име 
Рамадани Сибајете, с.Чегране, Гостивар.        (30069) 
Пасош бр.1560478 издаден од СВР-Гостивар на  име 
Рамадани Самире, с.Чегране, Гостивар.         (30070) 
Пасош бр.1842268 издаден од СВР-Гостивар на име 
Рамадани Зулфиќар, с.Чегране, Гостивар.         (30071) 
Пасош бр.962807 издаден-а од СВР-Гостивар на име 
Рамадани Неим, с.Чегране, Гостивар.             (30072) 
Пасош бр.1369452 издаден од СВР-Гостивар на  име 
Рамадани Рушан, с.Чегране, Гостивар.           (30073) 
Пасош бр. 1142705 издаден од СВР-Скопје на име 
Полику Џезаир, с. Рашче, Скопје.               (30075) 
Пасош бр. 1399675/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Марков Никола, ул. "Џ. Кенеди" бр. 5/2-15, Скопје.                                                                     Пасош бр. 672980/95 издаден од СВР-Тетово на име 

Фаризи Фариз, с. Стримница, Тетово.             (30633) Пасош бр. 1898849/03 издаден од СВР-Куманово на 
име Решат Реџепи, ул. "Осогово" бр. 1, Куманово.                                                                     Пасош бр.1597855/01 издаден од СВР-Скопје на име 

Мерван Алити, ул. "Виргино" бр. 67-а, Скопје.  (30634) Пасош бр. 1344013 издаден од СВР-Куманово на име 
Ќенан Саити, с. Лопате, Куманово.               (30079) 
Пасош бр. 1354079/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Љута Неџмедин, ул. "К. Ататурк" бр. 8, Скопје.                                                                     Пасош бр. 584565 на име Рамадани Џеладин, с. 

Скудриње, Гостивар.                                              (28253) Пасош бр. 1181588/99 издаден од СВР-Тетово на име 
Маџоски Венко, с. Фалише, Тетово.        (30212) 
Пасош бр. 1380581 издаден од СВР-Скопје на име 
Ангеловски Ѓоко, ул. "Р. Чаевец" бр. 18/2, Скопје. 
Пасош бр. 1306017 на име Ѓорѓиевски Кире, ул. "11-
ти Октомври" бр. 15/6, Пробиштип.        (30249) 
Пасош бр. 0099178 на име Иле Николоски, ул. "Д. 
Бањарот" бр. 20, Прилеп.                              (30251) 
Пасош бр. 530994 на име Сефер Ќерими, ул. "4-ти 
Јули" бр. 182/4-8, Кичево.                              (30253) 
Пасош бр. 1778124 на име Емин Камбери, с. Г. 
Палчишта, Тетово.                                      (30254) 
Пасош бр. 1525409 на име Богданова Даниела, с. 
Стар Караорман, Штип.                                      (30255) 
Пасош бр. 1384125/00 на име Алија Ќемал, с. Озор-
миште, Тетово.                                             (30256) 
Пасош бр. 1744106 на име Мухамед Реџеповски, с. 
Батинци, Скопје.                                             (30257) 
Пасош бр. 1454550 издаден од СВР-Скопје на име 
Тасевски Владимир, ул. "Н. Тримпаре" бр. 7, Скопје.                                                                     Пасош бр. 1272572/99 издаден од СВР-Скопје на име 

Љирим Хоџа, с. Рашче, Скопје.               (30746) Пасош бр. 1457965 издаден од СВР-Скопје на име 
Рамиза Џеладини, ул. "371" бр. 1, Скопје.           (30264) 
Пасош бр. 1397402/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Ристеска Анета, ул. "В. Ѓоргов" бр. 30/3, Скопје.                                                                     Пасош бр. 931693/96 издаден од СВР-Скопје на име 

Шакир Елезовски, ул. "С. Стевковска" бр. 140, Скопје. Пасош бр. 1549361 издаден од СВР-Скопје на име 
Еркан Емини, ул. "Ѓ. Петров" бр. 64, Скопје.      (30325) 
Пасош бр. 815628 издаден од СВР-Скопје на име 
Сотировска Славица, ул. "Финска" бр. 212, Скопје. 
Пасош бр. 1746870 издаден од СВР-Скопје на име 
Мустафиќ Муамера, ул. "3" бр. 024, с. Батинци, Скопје. 
Пасош бр. 1707717 издаден од СВР-Скопје на име 
Љубијанкиќ Јасмин, ул. "Ѓорги Димитров" бр. 54-4/2, 
Скопје.                                                             (30383) 
Пасош бр. 1388068 издаден-а од  на име Јованоски 
Љупчо, ул. "Пелагонија" 18, Прилеп.        (30388) 
Пасош бр. 1287437 на име Ѓоргиевски Злате, ул. 

"Јанко Палигора" бр. 3/37, Битола.               (30389) 
Пасош бр. 1449524/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Мухамед Мурати, с. Радуша, Скопје.        (30392) 
Пасош бр. 1545041 на име Мифтароски Вердија, 
Дебар.                                                                    (30396) 
Пасош бр. 1126373 на име Хранислав Трендафи-
лоски, с. Д. Манастирец, Мак. Брод.        (30397) 
Пасош бр. 1235907 на име Лиманоска Љуљзиме, 
Кичево.                                                                    (30398) 
Пасош бр. 458928/94 издаден од СВР-Тетово на име 
Османи Шукран, с. Боговиње, Тетово.            (30484) 
Пасош бр. 1452436 издаден од СВР-Скопје на име 
Стевановски Стојанче, ул. "1" бр. 32-а, с. Ново Село, 
Скопје.                                                             (30485) 
Пасош бр. 1446307/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Бајрами Букури, ул. "Дримкол" бр. 4, Скопје.     (30487) 

Пасош бр. 1446306/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Фљори  Бајрами, ул. "Дримкол" бр. 4, Скопје.    (30488) 
Пасош бр. 1349686/00 издаден од СВР-Гостивар на 
име Исени Муамет, ул. "М. Ч. Филипоски" бр. 42, Гос-
тивар.                                                             (30491) 
Пасош бр. 440549 на име Биба Имеди, Охрид. (30494) 
Пасош бр. 0474832/94 на име Тренеска Лена, с. 
Јанковец, Ресен.                                                     (30501) 
Пасош бр. 1508477 на име Исмаил Мемети, Тетово. 
Пасош бр. 978984/97 издаден од СВР-Куманово на 
име Шефередин Нуредини, с. Романовце, Куманово.                                
Пасош бр. 1215012 на име Пајдаков Тано, ул. "26-ти 
Април" бр. 5, Гевгелија.                                        (30554) 
Пасош бр. 1377728 издаден од СВР-Скопје на име 
Лецај Авни, ул. "Џ. Кенеди" бр. 11/2-26, Скопје.(30570) 
Пасош бр. 1025209 на име Давков Никола, ул. "В. 
Влаховиќ" бр. 96, Св. Николе.                       (30628) 
Пасош бр. 1338411 на име Шефки Рахим, с. Коро-
шишта, Струга.                                                     (30632) 

Пасош бр. 317330 на име Романов Бранко, ул. "М. 
Тито" бр. 16, Кочани.                                              (24519) 

Пасош бр. 83768 на име Танески Антонија, Охрид.                                
Пасош бр. 1223896/99 на име Чако Алаедин, ул. "Иво 
Лола Рибар" бр. 30, Гостивар.               (30671) 
Пасош бр. 1752463 на име Ристеми Ариф, н. "Над 
Пашино" бб, Кичево.                                      (30673) 
Пасош бр.1859496 издаден од СВР-Скопје на име 
Јосифовска Тања, ул. "Алберт Швајцер" бр.12, Скопје. 
Пасош бр.1755004 издаден од СВР-Куманово на име 
Арианит Шакири, с.Опае, Куманово.              (30676) 
Пасош бр.1610033 издаден од СВР-Тетово на име 
Атула Абдирахим, ул. ".А. Ј. Журжин" бр. 26, Тетово. 
Пасош бр. 1324271 издаден од СВР-Скопје на име 
Бегановиќ Нусрет, ул. "4" бр. 7, с. Љубин, Скопје. 
Пасош бр. 1114173/99 издаден од СВР-Скопје на име 
Стојановски Сашко, ул. "14-ти Декември" бр. 9/2-3, 
Скопје.                                               (30702) 
Пасош бр. 480140/99 издаден од СВР-Скопје на име 
Ниметула Рамадани, с. Морани, Скопје.         (30719) 

Пасош бр. 1590913 на име Куртиши Саније, с. Порој, 
Тетово.                                                             (30755) 

Пасош бр. 1582913/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Рамадани Иса, ул. "Македонска косовска бригада" бр. 
29/12, Скопје.                               (30791) 
Пасош бр. 1743661/02 издаден од СВР-Скопје на име 
Габријела Лазаров-Тасевска, ул. "Р. Равановски" бр. 3, 
Скопје.                                                         (30825) 
Во огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 

66/03 за пасош бр. 396729 на име Андрееска Милка, ул. 
"Маршал Тито" бр. 71, Струга, наместо "Андрееска 
Милка" треба да стои "Андреска Миланка".        (27180) 
Во огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 

68/03 за пасош бр. 1819022 на име Роќи Вариме, с. 
Долна Белица, Струга, наместо "Роќи Вариме" треба да 
стои "Рочи Ватиме".                                   (27899) 
Во огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 

68/03 за пасош бр. 1819021 на име Роќи Џевдет, с. 
Долна Белица, Струга, наместо "Роќи Џевдет" треба да 
стои "Рочи Џевдет".                                    (27901)  
Чекови од тековна сметка бр.4185478 со бр. 200141-

5234 и од бр. 2001449624 до бр. 2001449627, од 
бр.9005424848 до бр. 9005424853, од бр.19000603272 
до бр.19000603274, од бр.19000899961  до бр. 1900089-
9965 издадени од Комерцијална банка на име Дамевска 
Тодорка, Скопје.                               (29959) 
Чекови од тековна сметка бр. 17047396 со бр. 60876-

60, 6087887 и бр. 6087888 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Станишковски Александар, 
Скопје.                                             (29965) 
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Чекови од тековна сметка бр. 15402-70 со бр. 272421 
и бр. 272422 издадени од Македонска банка АД Скопје 
на име Цвета Враготерова, Скопје.            (30012) 
Чекови од тековна сметка бр. 13484/22 со бр. 11273-

60, 1127362, 1127364, 1127365, 1127366, 1127367, 
1127368, 1127369 и бр. 1127370 издадени од Комерци-
јална банка АД Скопје на име Јажева Македонка, 
Скопје.                                                             (30092) 
Чекови од тековна сметка бр. 14814543 од бр. 5433-

897 до бр. 5433912 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Давчева Виолета, Скопје.       (30095) 
Чекови од тековна сметка со бр. 007005801509 и бр. 

007005801510 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Јаневска Драгица, Скопје.        (30187) 
Чекови од тековна сметка бр. 0101555 од бр. 457227 
до бр. 457235 и бр. 457237,  457247, 457223 издадени 
од Тутунска банка АД Скопје на име Бандулиева 
Наташа, Скопје.                                             (30211) 
Чекови од тековна сметка бр. 2556727 од бр. 5397116 
до бр. 5397124 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Азманова Христена,Скопје.          (30266) 
Чекови од тековна сметка бр. 6500967 од бр. 526236 
до бр. 526246 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Меновски Добривоје, Скопје.       (30526) 
Чекови од тековна сметка бр. 119113/18 од бр. 149-

7104 до бр. 1497112 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Катица Кичукова Голубовска, 
Скопје.                                                                    (30527) 
Чекови од тековна сметка бр. 16390057 од бр. 5433-

764 до бр. 5433772 и бр. 6400138 издадени од Комер-
цијална банка АД Скопје на име Давитковска Биљана, 
Скопје.                                                             (30537) 
Чек од тековна сметка бр. 14312774 со бр. 0002001-

490153 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Павловиќ Зорица, Скопје.               (30553) 
Чекови од тековна сметка бр.11240845 од бр.70058-

11089 до бр. бр.7005811092 издадени од Комерцијална 
банка на име Петрески Робертино, Скопје.          (30572) 
Чек од тековна сметка бр.7469147 со бр. 8000813468 
издаден од Комерцијална банка на име Марковски 
Ристо, Скопје.                                             (30573) 
Чекови од тековна сметка бр. 17004-30 од бр  1679-

191 до бр. 1679199 издадени од Македонска банка АД 
Скопје на име Павловски Дамче, Скопје.          (30635) 
Чекови од тековна сметка бр. 3447222 од бр. 808050 
до 808056 и бр. 739587 ,739588, 739589  издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Глигорова 
Неделковска Марија, Скопје.                       (30672) 
Чекови од тековна сметка од бр. 0001006413323 до 
бр. 0001006413330 и чековна картичка на име Толов 
Вано, с. Ваташа, Кавадарци.                       (30741) 
Чекови од тековна сметка бр. 501479 од бр. 1429679 
до бр. 1429683 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Томислав Ризески,Прилеп.         (30757) 
Работна книшка на име Суад Османовиќ, Скопје. 
Работна книшка на име Лидија Леовац, Скопје. 
Работна книшка на име Ваити Ракип, Струга. 
Работна книшка на име Усмелаки Зендели, с. Рогле, 
Тетово.                                                             (29979) 
Работна книшка на име Вељанов Игор, Скопје. 
Работна книшка на име Најдов Александар, ул. 

"Максим Горки" бр. 50, Велес.                       (29984) 
Работна книшка на име Наунова Бети, Кочани. 
Работна книшка на име Гафур Мемеди, Скопје. 
Работна книшка на име Реџепи Кадри, Скопје. 
Работна книшка на име Исмаили Изет, Скопје. 
Работна книшка на име Петрушевска Татјана, Скопје. 
Работна книшка на име Василевска Горјанка, ул. "К. 
Палигора" бр. 3-А, Битола.                       (30019) 
Работна книшка на име Фазлиоски Мевлудин, 
Кичево.                                                                    (30022) 
Работна книшка на име Митева Зорица, ул. "9 Мај" 
бр. 10, Кочани.                                             (30023) 
Работна книшка на име Шукрија Калинка, Скопје.                                                                     

                                    
Работна книшка на име Ангеловски Драгиша, с. 
Тромеѓа, Куманово.                                      (30506) Работна книшка на име Василева Ленче, Радовиш.                  

Работна книшка на име Коле Камчев, с. Воиславци, 
Радовиш.                                                     (30031) 

Работна книшка на име Лазов Јордан, ул. "Ѓ. Д. 
Вешката" бр. 4, Неготино.                              (30032) 
Работна книшка на име Трајковска Љубица, Кратово. 
Работна книшка на име Драги Стојановски, ул. "Пар-
тизанска" бр. 73, Крива Паланка.               (30038) 
Работна книшка на име Станчо Илиевски, ул. "Ратко 
Минев" бр. 66, Крива Паланка.               (30039) 
Работна книшка на име Даниела Китановска, Крива 
Паланка.                                                     (30040) 
Работна книшка на име Даниела Ивановска, ул. 

"Осоговска", Мак. Каменица.                       (30042) 
Работна книшка на име Тасова Анета, Кочани.  
Работна книшка на име Ирена Стојкоска, Мак. Брод. 
Работна книшка на име Јашари Аќиф, с. Челопек, 
Тетово.                                                            (30047) 
Работна книшка на име Латифи Џеркез, с. Челопек, 
Тетово.                                                            (30049) 
Работна книшка на име Илиев Перо, с. Куклиш бр. 

172, Струмица.                                             (30052) 
Работна книшка на име Алии Бекир, Скопје.   (30081) 
Работна книшка на име Самедин Исеиновски, с. Д. 
Количани, Скопје.                                      (30084) 
Работна книшка на име Рамадан Исмаиловиќ, Скопје. 
 Работна книшка на име Арсова Христина, Скопје.                                
Работна книшка на име Рамадан Анка, Скопје. 
Работна книшка на име Борче Филиповски, Скопје. 
Работна книшка на име Мемеди Нехат, Скопје. 
Работна книшка на име Менкиноски Тони, Скопје.                                
Работна книшка на име Борче Спировски, Скопје.                                
Работна книшка на име Камбери Џеваире, ул. 

"Романија" бр. 7-А, Куманово.                       (30219) 
Работна книшка на име Анакиева Билјана, с. Звегор, 
Делчево.                                      
Работна книшка на име Стојанова Славица, Штип.                                
Работна книшка на име Малинова Лазар Габриела, 
Штип.                                                             (30222) 
Работна книшка на име Ванчо Денковски, ул. "Р. 
Јован" бр. 12, Штип.                                      (30226) 
Работна книшка на име Манев Данко, ул. "Октомв-
риска револуција" бр. 4/3-4, Куманово.                (30228) 
Работна книшка на име Божиновски Тони, ул. "Б. 
Прличков" бр. 5, Велес.                                      (30230) 
Работна книшка на име Ирфан Бајрам, Скопје.(30231) 
Работна книшка на име Неделкоска Трендафилка, ул. 

"Егејска" бр. 65-А, Прилеп.               (30233) 
Работна книшка на име Богданоска Јулијана, ул. "М. 
Нестороски" бр. 35, Охрид.                       (30236) 
Работна книшка на име Абдија Џафери, с. Мерово, 
Тетово.                                                            (30241) 
Работна книшка на име Хаќим Беќири, Тетово. 
Работна книшка на име Костов Зоран, Скопје. (30247) 
Работна книшка на име Герасим Митев, Струмица.                                
Работна книшка на име Рамиз Азизи, с. Г. Количани, 
Скопје.                                                            (30250) 
Работна книшка на име Рифат Маслар, Скопје. 
Работна книшка на име Николовски Влатко, Скопје. 
Работна книшка на име Мојсовска Оливера, с. 
Рибарци, Тетово.                                             (30340) 
Работна книшка на име Јусуфи Кадуш, ул. "Х. Т. 
Карпош" бр. 7, Куманово.                              (30341) 
Работна книшка на име Шабани Агрон, Струга. 
Работна книшка на име Елизабета Величковиќ, ул. 

"Д. Туцовиќ" бр. 1/4-8К, Куманово.        (30350) 
Работна книшка на име Јованова Билјана, ул. "Славе 
Евтовски" бр. 19, Велес.                              (30361) 
Работна книшка на име Шенол Садики, Скопје. 
Работна книшка на име Неџаета Жиле, Скопје. 
Работна книшка на име Стефанова Лила, ул. "Ј. Х. К. 
Џинот" бр. 104, Велес.                              (30382) 
Работна книшка на име Бичковска Анета, Скопје.                                
Работна книшка на име Ибрахим Идриз, Скопје. 
Работна книшка на име Демири Ниџар, Гостивар. 
Работна книшка на име Цивкаровска Александра, с. 
Пашино Рувци, Прилеп.                            (30505) 

Работна книшка на име Слободан Стоименов, 
Виница.                                                                    (30507) 
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Работна книшка на име Васе Шаренковски, Берово. 
Работна книшка на име Караџолова Нада, Берово.                                                                     

Индекс бр. 37311 издаден од Правен факултет на име 
Бошко Станковски, ул. "Т. Думба" бр. 88/04-21, 
Куманово.                                                     (30227) Работна книшка на име Павлова Милка, Кочани. 

Работна книшка на име Костадинов Ванче, ул. "6-та 
Партиска конференција" бр. 5/6, Штип.            (30514) 
Работна книшка на име Ѓеоргиев Киро, с. Градско 
Балдовци, Струмица.                              (30516) 
Работна книшка на име Сталески Миле, ул. "Борис 
Кидрич" бр. 2/12, Прилеп.                            (30518) 
Работна книшка на име Раметула Мисими, с. 
Боговиње, Тетово.                                                   (30523) 
Работна книшка на име Зендели Флорие, Скопје. 
Работна книшка на име Методија Дамчевски, ул. 

"Митре Врачаковски" бр. 37-Б, Битола.        (30609) 
Работна книшка на име Трајковска Верка, ул. "К. 
Охридски" бр. 14, Битола.                              (30612) 
Работна книшка на име Наташа Стоичовска, Делчево. 
Работна книшка на име Табаковиќ Рушид, Велес. 
Работна книшка на име Анчева Снежанка, ул. "Ц. 
Тонев" бр. 17, Кратово.                              (30615) 
Работна книшка на име Сахит Шабани, с. Добри Дол, 
Гостивар.                                                     (30618) 
Работна книшка на име Јорданова Станка, Кочани.                                                                     Диплома од средно образование на име Агим Алиу, 

с. Г. Речица, Тетово.                              (30238) Работна книшка на име Илковски Игорче, ул. "К. 
Узус" бр. А/3-11, Велес.                                      (30621) 
Работна книшка на име Спасовска Деска, Скопје. 
Работна книшка на име Петрески Благоја, ул. "Б. 
Вапцаров" бр. 8, Прилеп.                              (30624) 
Работна книшка на име Љубинка Митева, с. Борово, 
Крива Паланка.                                             (30626) 
Работна книшка на име Беќировиќ Анес, Скопје. 
                                                                               (30670) 
Работна книшка на име Мирческа Горица, Скопје.              

Диплома издадена од гимназијата "Орце Николов"-
Скопје на име Перковски Љупчо, Скопје.         (30493)                                                        Диплома на име Јосипа Салевиќ, ул. "Р. Чавдаров" 
бр. 1/10, Гевгелија.                              (30515) Работна книшка на име Милошева Сана, Скопје. 

Работна книшка на име Ајризо Али,Скопје.     (30713) 
Работна книшка на име Ајдиноски Кадрија, с. 
Лабуништа, Струга.                                      (30718) 
Работна книшка на име Уриме Жаку, ул. "Турис-
тичка" бр. 102, Охрид.                                      (30724) 
Работна книшка на име Димова Марина, нас. 

"Антигона" бр. 40, Неготино.                       (30725) 
Работна книшка на име Здравевска Винета, ул. "Ј. 
Јорданов" бр. 11, Велес.                              (30726) 
Работна книшка на име Далипов Бастри, ул. "Ј. 
Тикваров" бр. 40, Велес.                                      (30728) 
Работна книшка на име Ончевски Влатко, ул. "К. 
Охридски" бр. 64, Велес.                                      (30729) 
Работна книшка на име Адријана Калајџиева, 
Радовиш.                                                      (30732) 
Работна книшка на име Биџова Тина, Скопје. 
Работна книшка на име Арсова Розетка, ул. "В. 
Влаховиќ" бб, Пробиштип.                       (30740) 
Работна книшка на име Ружди Јашар, Скопје. 
Работна книшка на име Ристо Тентов, Скопје. 
Работна книшка на име Бајрамоски Беким, Струга.                                                                     Здравствена легитимација на име Ангеловска 

Здравковска Вера, Охрид.                              (30521) Воена книшка на име Ристевски Ивица, Скопје. 
Воена книшка на име Стојаноски Митко, с. 
Вашареица, Битола.                                      (30235) 

 Чековна картичка бр. 467463 издадена од Комерци-
јална банка-Филијала Охрид на име Трајче Јосифовски, 
Охрид.                                               (29988) 
Чековна картичка бр. 9651894 и чековите од. бр. 581-

2613 до бр. 5812619 издадени од Комерцијална банка 
Ад Скопје на име Илоски Страшо, Скопје.         (30116) 
Чековна картичка бр. 192384 издадена од Комерци-
јална банка-Филијала Охрид на име Весна Дукоска, 
Охрид.                                                            (30246) 
Чековна картичка бр. 139474-84 и чековите од бр. 

0322000156496 до бр. 0322000156500 на име Георгиева 
Оливера, с. Турново, Струмица.                          (30360) 
Чековна картичка бр. 403821 издадена од Комерци-
јална банка-Филијала Охрид на име Угриновска 
Даниела, Охрид.                                             (30731) 
Индекс бр.43899 издаден од Економски факултет-
Скопје на име Кралев Александар, Штип.           (30007) 
Индекс бр. 17340 издаден од Филозовски факултет-
Скопје на име Крстевски Кирил, ул. "В. Прке" бр. 30, 
Штип.                                                            (30080) 

Индекс бр. 307/02 издаден од ЕТФ-Скопје на име 
Папучкоски Бојан, Скопје.                       (30337) 
Индекс бр. 3890 издаден од Педагошки факултет на 
име Ајнур Рамани, Скопје.                       (30381) 
Диплома на име Пецева Александра, Радовиш. 
Диплома бр. 87 издадена од Машински факултет - 
Скопје на име Џафери Неџадин, Скопје.        (30021) 
Диплома на име Ѓакон Мамуту, Тетово.           (30045) 
Диплома на име Србакоски Јован, с. Вевчани, Струга. 
Диплома на име Илиевска Катерина, ул. "С. Фронт" 
бр. 19/6, Штип.                                             (30224) 
Диплома на име Илиевска Адријана, ул. "С. Фронт" 
бр. 19/6, Штип.                                             (30225) 
Диплома издадена од ЕМУЦ-Штип на име Арсовски 
Благој, Злетово, Пробиштип.               (30229) 
Диплома за завршен 4 степен ССС издадена од 
СУБОС "Елисие Поповски Марко" на име Смилевски 
Анчо, Скопје.                                             (30234) 
Диплома на име Блерант Тахири, Тетово.          (30237) 

Диплома на име Атанас Маруановски, Тетово. 
Диплома на име Шутева Јасмина, ул. "5-та Партиска 
конференција" бр. 16, Штип.               (30357) 
Диплома издадена од ДСУ "Ѓ. Петров"-Прилеп на 
име Сливоска Гордана, ул. "Д. Антулески" бр.28, 
Прилеп.                                                             (30386) 

Диплома на име Танашчев Марјан, с. Славеј, Прилеп. 
Диплома на име Ќаниќ Горан, Прилеп.        (30525) 
Диплома на име Анастасоски Никола, Гостивар. 
Здравствена легитимација бр. 215-408735-000 на име 
Ивановски Стефан, Охрид.                                (27404) 
Здравствена легитимација на име Иванова Емилија, 
ул. "Славе Петков" бр. 96, Велес.               (30034) 
Здравствена легитимација на име Лазаревска 
Јорданка, ул. "О. Шутев" бр. 28, Велес.               (30035) 
Здравствена легитимација на име Трајкоски Крсте 
Ристо, Охрид.                                             (30051) 
Здравствена легитимација бр. 215201-02 на име 
Калески Јане, Охрид.                                     (30346) 
Здравствена легитимација на име Мирчевска 
Веселинка, ул. "Којник" бр. 17, Велес.       (30362) 
Здравствена легитимација на име Донев Лазар, ул. 

"Марксова" бр. 2/1/2, Велес.                      (30387) 
Здравствена легитимација на име Васка Бојчева, н. 

"Тунел" бр. 2/3, Велес.                              (30517) 

Здравствена легитимација бр. 215521345 на име 
Николоски Борче, ул. "М. Гилиќ" бр. 17, Охрид. 
Здравствена легитимација бр. 215-4381 на име 
Идризоска Уриме, Охрид.                              (30723) 
Здравствена легитимација на име Далипов Бастри, 
ул. "Ј. Тикваров" бр. 40, Велес.               (30727) 
АДР дозвола бр. 2518 издадена од Министерство за 
транспорт и врски Скопје на име Стевановски 
Стојанче, Скопје.                                             (30611) 
Уверение издадено од Економски факултет-Скопје на 
име Валентина Блажеска, Скопје.         (30401) 
Даночна картичка бр.4030993234924 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скпје на име ОРМА СКАНИ 
ДПП, Скопје.                                             (29983) 
Даночна картичка издадена од Управа за јавни 
приходи на име ГЛОБАЛ, с. Долни Балван, Штип. 
Даночна картичка сер. бр. 0103221 издадена од 
Управа за јавни приходи  на име Коцева Верица, с. 
Муртино бр. 4, Струмица.                              (30054) 
Даночна картичка бр. 4030995166837 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име Марбинг 
ДООЕЛ, Скопје.                                             (30216) 
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Даночна картичка бр. 4030994344200 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име АДГ Маврово  
ЕЕ Хидроградба, Скопје.                (30218) 
Даночна картичка издадена од Управа за јавни при-
ходи на име ЕЛЕНА СТД Минова Лидија, Велес.                                                                     Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година на име Шутева 

Јасмина, ул. "5-та Партиска конференција" бр. 16, 
Штип.                                                                    (30356) 

Даночна картичка сер. бр. 69061 и  дан. бр. 4027998-
118875 издадена од Управа за јавни приходи на име 
МЕРМЕР-ГРАН-М ДООЕЛ, Струмица.        (30305) 
Даночна картичка бр. 5027991104651 издадена од 
Управа за јавни приходи на име МЕРМЕР-ГРАН, 
Струмица.                                                     (30306) 
Даночна картичка бр. 4030992138093 издадена од 
Управа за јавни приходи -Скопје на име Унион Гас - 
ИВЕЛ, Скопје.                                                     (30307) 
Даночна картичка бр. 4030995356687 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име Унис - Скроб 
Д.Д., Скопје.                                             (30333) 
Даночна картичка бр. 4020996108487 издадена од 
Управа за јавни приходи на име ПРОСВЕТА ЈТД  ул. 
"Св. Климент Охридски" бр. 25-а, Охрид.        (30393) 
Даночна картичка бр. 5026994100863 издадена од 
Управа за јавни приходи на име ДРИНИ КОМЕРЦ 
Елмази Луан, с. Калишта, Струга.               (30394) 
Даночна картичка сер. бр. 40736, дан. бр. 40279951-

01645 издадена од Управа за јавни приходи на име 
ППУТ СЛОВЕНА, Струмица.               (30400) 
Даночна картичка бр. 5015997102539 издадена од 
Управа за јавни приходи на име ТП ВИТА ПРОМ, 
Крива Паланка.                                                     (30496) 
Даночна картичка бр. 5004970100303 издадена од 
Управа за јавни приходи на име Гостилница Р. Хазер, 
ул. "А. Демниев" бр. 49, Велес.               (30504) 
Даночна картичка бр. 0093184 издадена од Управа за 
јавни приходи на име Дона Весели, Гостивар.    (11790) 
Даночна картичка сер. бр. 0093457, дан. бр. 400600-

0111255 издадена од Управа за јавни приходи на име 
Томе Шекеринов, Струмица.               (30630) 
Даночна картичка бр. 4030900304820 издадена од 
Управа за јавни приходи Скопје на име Металик 97, 
Скопје.                                                                    (30722) 
Девизна штедна книшка бр. 2082-43-07 издадена од 
Комерцијална банка-Филијала Охрид на име 
Неданоска Лидија, Охрид.                                     (28370) 
Решение-одобрение за вршење занаетчиска дејност 
уп. бр. 5336 издадено од СО Центар-Скопје на име 
Азуири Фекри, Скопје.                              (30359) 
Решение бр. 14-4941 издадено од СО -Карпош на име 
Рома-Исмаили Изет, Скопје.               (29998) 
Решение-одобрение за вршење занаетчитска дејност: 
уп. бр. 25-1452 издадено од Секретаријат за стопанство 
- Скопје на име Мејсут Бајгора, Скопје.         (30629) 
Свидетелство за завршено средно образование 
издадено од ДСУ "Никола Карев" на име Атанасов 
Звонко, Скопје.                                                     (29963) 
Свидетелства на име Атанасовски Игор, Делчево. 
Свидетелство на име Матеска Христина, Тетово. 
Свидетелства за 1, 2 и 3 година издадени од ДСУ 

"Димитар Влахов"-Скопје на име Валентина Панова, 
Струмица.                                                     (30004) 
Свидетелство на име Божиновски Ивица, Куманово. 
Свидетелство на име Исмаиловска Филиска, Велес. 
Свидетелство од 7 одделение на име Станојевска 
Кристина, ул. "4-ти Јули" бр. 38, Куманово.        (30041) 
Свидетелство од 8 одделение на име Шерифи 
Фејзула, с. Групчин, Тетово.                       (30046) 
Свидетелство од 8 одделение на име Вераметула 
Зенуни, ул. "Шарпланинска" бр. 3, Тетово.         (30048) 
Свидетелство на име Сулејмани Изаир, Гостивар. 
Свидетелство од 8 одделение на име Велиу Мухамед, 
с. Алданци, Крушево.                              (30232) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Дри-
та"-с. Рашче-Скопје на име Мерите Бакиу, с. Рашче, 
Скопје.                                                             (30342) 
Свидетелство од 8 одделение на име Рашидова 
Шеќерезада, ул. "Козјак Планина" бр. 22, Штип. 
Свидетелство на име Асани Мелиате, с. Жеровјане, 
Тетово.                                                            (30347) 

Свидетелство на име Гарип Камбери, Тетово. 
Свидетелство од 8 одделение на име Николов Ацо, 
Берово.                                                            (30351) 
Свидетелство на име Марков Тошо,Кочани.    (30353) 

Свидетелство на име Рамадани Симеал, с. Камењане, 
Тетово.                                                             (30508) 
Свидетелство на име Мирвете Аљија, с. Матејче,  
Куманово.                                                     (30509) 
Свидетелства од 1,  2, 3 и 4 година на име Абдул 
Самет Мемети, с. Липково, Куманово.        (30510) 
Свидетелство од 8 одделение на име Аќим Јашари, с. 
Д. Челопек, Тетово.                              (30522) 
Свидетелство за 1 год издадено од ГУЦ " Здравко 
Цветковски"-Скопје на име Салиу Исамедин, Скопје. 
Свидетелство за 2 година издадено од ЕТУЦ "Коце 
Металец"-Скопје на име Исамедин Салиу, Скопје.                                
Свидетелство за 4 година издадено од гимназијата 

"Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Хајдар Адеми, 
Скопје.                                                                    (30610) 
Свидетелство од 8 одделение на име Ивановски Боби, 
с. Ранковце, Крива Паланка.               (30616) 
Свидетелство на име Даниела Јовановиќ, Струга. 
                                                                    (30617) 
Свидетелство на име Митков Стојан, с. Соколарци, 
Штип.                                                            (30620) 
Свидетелство од 8 одделение на име Каришиќ 
Мерсим, с. Лажани, Прилеп.                       (30622) 
Свидетелство од 1 година издадено од "О Чопела" на 
име Нешкоска Ирена, ул. "П. Котеска" бр. 84, Прилеп. 
Свидетелство на име Фаик Шаќири, с. Сараќино, 
Тетово.                                                                    (30627) 
Свидетелство од 2 година издадено од ДСЕПУ "В. А. 
Дрен" - Скопје на име Маја Блажевска,  Скопје. (30638) 
Свидетелство од 8 одделение на име Петурак Џевад, 
с. Лажани, Прилеп.                              (30714) 
Свидетелство од 8 одделение на име Беличанец 
Моника, н. " Точила" бр. К-2 В/6, Прилеп.          (30717) 
Свидетелство на име Автароски Сашо, Струга. 
Свидетелство од 8 одделение на име Неџилоска 
Авуш, с. Канатларци, Прилеп.                       (30730) 
Свидетелство од 8 одделение на име Сулејмани 
Насер, с. Добарце, Тетово.                              (30739) 
Свидетелства издадени од:   
     ОУ "Лазо Трповски": 
Аритоновски Милош, свидетелства за 5, 6, 7 и 8     
одделение. 
Глигоров Кристијан Кирил, свидетелства за 7 и 8 
одделение. 
Весковска Нада, свидетелства  5,  6,  7  и  8 одде-
ление.   

     ОУ "Јан Амос Коменски": 
Поп Петрова Тијана, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одде-
ление. 
Стефановска Ана, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одде-
ление. 
Ванушиќ Сандра, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одде-
ление. 

     ОУ "Наум Наумовски Борче": 
Анакиева Тамара, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одде-
ление. 

     ОУ "Вера Циривири Трена": 
Василов Вангел, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение. 
Дунгевска Елена, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение. 
Крстевска Јана, свидетелство за 5, 6, 7 и 8 одделение. 
     ОУ "Јохан Хајнрих Песталоци":  
Бухов Дамјан, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение. 
Џокиќ Искра, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение. 
     ОУ "Христијан Тодоровски Карпош": 
Групче Оља, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение. 
Трповска Андријана, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одде-
ление. 
Христова Емилија, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одде-
ление. 

     ОУ "Гоце Делчев": 
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Депинова Калина, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одде-
ление. 
Кајзаклиева Магдалена, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 
одделение.  

     ОУ "Мирче Ацев": 
Дечкова Јана, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение. 
     ОУ "Лазо Ангеловски": 
Џаневска Симона, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одде-
ление. 

     ОУ "Ѓорѓија Пулевски": 
Петров Игнат, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение.  
Тануровски Филип, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одде-
ление. 

     ОУ "Владо Тасевски": 
Зафироски Сергеј, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одде-
ление. 

     ОУ "Братство"-Скопје: 
Добреска Александра, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 
одделение. 
Дојчиновска Ана, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одде-
ление. 

     ОУ "Ѓорче Петров":   
Петкова Елена, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение. 
Жилиќ Марина, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение. 
Корпиќ Ивана, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение. 
     ОУ "Невена Ѓорѓиева Дуња": 
Николовски Борислав, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 
одделение. 

     ОУ "Блаже Конески": 
Јовановска Анита, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одде-
ление. 

     ОУ "Димо Хаџи Димов": 
Карова Ива, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение. 
Ризов Филип, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение. 
Сибиновски Александар, свидетелства за 6, 7 и 8 
одделение. 

     ОУ "Аврам Писевски": 
Мицевска Мирослава, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 
одделение.  

     ОУ "Кирил Пејчиновиќ": 
Тарабунова Андриана, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 
одделение. 
Сибиновски Александар, свидетелство за 5 одделе-
ние.  

     ОУ "Васил Главинов": 
Кристијан Кирил Глигоров, свидетелства за 5 и 6 
одделение. 

     ОУ "Димитар Миладинов": 
Зозински Гоце, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение. 
     ОУ "Крсте Мисирков":  
Јовкова Јана, свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение. 

_______________________________________________ 
 

НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНА  
ГЛАВНИНА  

Друштвото за производство, трговија и услуги ФАР-
МИНКООП Стојна ДООЕЛ извоз-увоз од Скопје, ул. �Бој-
мија� бр. 6/46, објавува оглас за намеруваното намалување 
на основната главнина на друштвото. Друштвото објавува 
дека е согласно, врз основа на барање на доверителите да 
им го исплати побарувањето или да им даде гаранција. Ако 
по истекот на 90 дена од денот на објавувањето на огласот 
не биде поднесено побарување, се смета дека сите довери-
тели се согласни со намеруваното намалување на основна-
та главнина на друштвото.                   (30555) 
_______________________________________________ 

 
Ј А В Н И   П О В И Ц И 

 
Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 

(�Сл. весник на РМ� бр. 26/98 и 2/2002), Комисијата за 
јавни набавки на Министерството за здравство, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БРОЈ - Ф8  

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на отворениот повик број Ф8/2003 годи-

на е Министерството за здравство, со седиште на ул. �50-
та Дивизија� бр. 6. 

2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА 
- Ехо апарат со детска конвексна сонда за потреби-

те на Медицински центар - Куманово; 
- Теле-фаринго-ларингоскоп (Ендовизија) со комп-

летни периферни додатоци за потребите на Медицин-
ски центар - Куманово; 

- Сет за микроларингоскопија за потребите на Ме-
дицински центар - Куманово. 

1. Набавката е делива. 
2. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 

учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДИТЕ 
3.1. Име, адреса и седиште на понудувачот. 
3.2. Цени на секоја позиција за набавка според про-

ектот од тендерската документација како и вкупната 
цена со сите давачки. 

3.3. Рок на испорака на опремата. 
3.4. Начин на плаќање. 
 
4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Пријавите треба да ги содржат следните прилози и тие 

треба да бидат нумерирани според следниот редослед: 
4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот 

согласно Законот за трговски друштва. 
4.2. Понудувачот треба да приложи документ за фи-

нансиска и економска способност согласно Законот за 
јавни набавки и член 16 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за јавни набавки (�Службен 
весник на РМ� бр. 2/2002). Домашните понудувачи 
треба да приложат документ за бонитет од Централни-
от регистар, во оригинал или копие заверено кај нотар, 
како и потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки. Стран-
ските понудувачи согласно со Законот за јавни набавки 
и измените на Законот за јавни набавки треба да доста-
ват ревизорски извештај од странска реномирана реви-
зорска институција, регистрирана за вршење на ревизи-
ја. Ревизорскиот извештај треба да содржи податоци за 
економското работење во последните три години. 

4.3. Понудувачот треба да достави доказ дека нема 
судска забрана за вршење на дејноста. Документот не 
треба да биде постар од шест месеци и во оригинал или 
копие заверено кај нотар. 

4.4. Документ дека за понудувачот не е отворена 
постапка за стечај или ликвидација. Документот да не 
биде постар од шест месеци и во оригинал или копие 
заверено кај нотар. 

4.5. Доказ за техничка опременост за сервисирање 
на опремата. 

4.6. Доказ за кадровска опременост за сервисирање 
на опремата. 

4.7. Изјава дека понудувачот е во состојба да обезбе-
ди банкарска гаранција во висина од 30% од вредноста 
на понудата доколку понуди услов за авансно плаќање. 

4.8. Изјава од понудувачот дека е во состојба да 
обезбеди банкарска гаранција, во висина од 5% од 
вредноста на понудата заради обезбедување на испол-
нување на договор. 

4.9. Сите документи да бидат доставени во ориги-
нал или во копија заверени од нотар. 

 
5. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
5.1. Тендерската документација може да се подигне 

во Министерството за здравство секој работен ден, во 
време на траењето на повикот. 

5.2. Пред подигање на тендерската документација 
понудувачот треба да уплати 3.000,00 денари неповра-
тен надомест на:  

- Трезорска сметка - 100000000063095, - Сметка на 
Буџетски корисник - 190010043463119, - Приходна ши-
фра - 723819-12, - ЕДБ - 4030990253804, - Депонент на: 
Народна банка на РМ. 
Покрај доказот за уплатените парични средства, по-

нудувачот за да ја подигне документацијата потребно е 
да достави и писмено барање составено на меморандум 
за подигнување на истата. 



19 ноември 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 73 - Стр. 39 
 

6. КРИТЕРУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ: 

- цена    30 бода, 
- квалитет и подобност   20 бода, 
- рок на испорака   10 бода, 
- гаранција     10 бода, 
- сервисирање на опрема за време на  
  гарантен рок и после гарантен рок 20 бода, 
- начин на плаќање    10 бода. 
 
7. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
7.1. Целокупната документација се доставува на на-

чин согласно член 52 од Законот за јавни набавки. 
7.2. Повикот трае заклучно со ден 05.12.2003 годи-

на, кога и понудите треба да бидат пристигнати/преда-
дени во архивата на Министерството за здравство, а 
отворањето на понудите ќе се одржи на ден 09.12.2003 
година во 12,00 часот во просториите на Министерс-
твото за здравство во присуство на понудувачите. 

7.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса: Министерство за здравство ул. �50-та 
Дивизија� бр. 6 - Скопје, за Комисија за јавни набавки - 
контакт телефон: +389-02-3227-194 и +389-02-3227-201. 

7.4. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

7.5. Понудите што нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок, како и оние што не се изработени според ба-
рањата на отворениот повик нема да се разгледуваат. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 22 од Одлуката за начинот и по-

стапката при распределба на стоките во рамките на ца-
ринските квоти (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 29/2003 и 59/2003), Министерството за економи-
ја, објавува 

ЈАВЕН ПОВИК 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ЗАТВОРЕНИ ПИСМЕНИ 
ПОНУДИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НЕРАСПРЕДЕ-
ЛЕН ДЕЛ ОД ЦАРИНСКАТА КВОТА НА СТОКИТЕ  

ПО АУКЦИСКИ ПАТ 
 
I. Министерството за економија, објавува дека се 

повторува постапката за распределба на нераспределен 
дел од царинската квота на стоките по аукциски пат во 
рамките на царинските квоти за увоз од Заедницата на 
државите Србија и Црна Гора и тоа за: 

- Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден 
шеќер или други материи за засладување, тарифна оз-
нака 0401, во количина од 500 тони; 

- Сирење и урда, тарифна ознака 0406, во количина 
од 125 тони; 

- Брашно од пченица или наполица, тарифна ознака 
1101 00, во количина од 2.500 тони; 

- Цигари што содржат тутун, тарифна ознака 2402 
20, во количина од 62.500.000 парчиња. 

 
II. Распределбата на стоките во рамките на царин-

ските квоти ќе се врши во еден дел со рок на увоз до 
31.12.2003 година. 

 
III. Аукцијата по пат на затворени писмени понуди 

се смета за успешна само во случај ако за секој поеди-
нечен дел од царинска квота се јават најмалку двајца 
учесници. 

 
IV. Котизацијата за учество во наддавањето во из-

нос од 3000,00 денари и административната такса во 
износ од 600,00 денари, треба да се уплатат за секој по-
единечен дел на царинска квота на сметка: 
100000000063095, уплатна сметка: 84003306116, при-
ходна шифра и програма: 72593000, корисник: Прихо-
ди на органите на управата. 

 
V. Рокот за извршување на увозoт е даден во точка 

II. од овој јавен повик. 

VI. Заинтересираните трговски друштва, затворени-
те писмени понуди треба да ги достават до Министерс-
твото за економија, ул. �Јуриј Гагарин� бр. 15, заклуч-
но со 28.11.2003 година. 
Затворените писмени понуди се доставуваат, поо-

делно за секој поединечен дел од царинска квота, на 
начин утврден со член 15 од Одлуката за начинот и по-
стапката при распределба на стоките во рамките на ца-
ринските квоти (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 29/2003 и 59/2003).  
Бонитетот треба да биде издаден од Централниот 

регистар на Република Македонија.  
VII. Отворањето на понудите од страна на комиси-

јата ќе се спроведе на ден 05.12.2003 година, во 10 ча-
сот во Министерството за економија, во салата за со-
станоци на I кат. 

Министерство за економија 
___________ 

 
Врз основа на член 11, 18 и 19 од Законот за јавни 

набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Коми-
сијата за јавни набавки при Органот на локалната само-
управа-општина Делчево, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2003  

1. Набавувач: општина Делчево-локална самоуправа. 
2. Предмет на набавката: 
- Изградба на ул. �Паланечка� во должина од 250м 

во Делчево;  
- Изградба на делница од локален патен правец      

с. Стамер - с. Град во должина од 500м;  
- Крпење на ударни дупки низ населбите во градот 

Делчево со површина од 600м2;  
- Чистење на пропусти на локални патишта со изне-

сување на материјалот до 100м и одржување на земјени 
локални патишта во должина од 85км со изнесување на 
материјалот до 100м. 

- Зимско одржување на улици во градот и локални 
патишта во должина од 40 км. 

3. Тендерска документација 
Тендерската документација со која располага наба-

вувачот се наоѓа во општина Делчево. 
Истата може да се види и подигне со претходна упла-

та од 1.500,00 денари на жиро сметка 240160000057639 и 
ЕДБ 60090330000005. Депонент: Балканска банка АД 
Скопје, Филијала Делчево. 

4. Содржина на понудата 
- Назив, адреса и седиште на понудувачот;  
- Предмет на набавка;  
- Набавката може да се подели на делови;  
- Рок на завршување на работите;  
- Начин на плаќање;  
- Гаранција за квалитетот на материјалите;  
- Рок и важност на понудата. 
5. Придружна документација 
Согласно член 24, 25, 26 и 31 од Законот за јавни 

набавки. 
6. Критериуми за избор на најповолен понудувач 
- Цена     50 бода;  
- Квалитет    20 бода;  
- Рок на извршување на работите 20 бода;  
- Начин на плаќање   10 бода. 
7. Повикот е јавен, отворен и анонимен 
- Понудите се доставуваат согласно член 56 и 57 од 

Законот за јавни набавки на адреса: општина Делчево, 
ул. �М. М. Брицо� бр. 40. 

- Рокот за доставување на понудите е 15 дена од де-
нот на објавувањето во последното средство за јавно 
информирање. 
Понудите ќе се отвораат од страна на Комисијата во 

присуство на овластени претставници на понудувачите во 
рок од пет дена по завршувањето на отворениот повик во 
11,00 часот во соба бр. 22, зграда на општина Делчево. 

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат 
на телефон 033/411-550 и 033/410-916. 

 
         Комисија за јавни набавки  
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Врз основа на член 8 и 17 од  Законот за јавни наба-

вки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02- пречистен 
текст), Комисијата за јавни набавки при Управата за 
хидрометеоролошки работи повторно,  објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
ДЕЛОВИ ЗА РАДАРСКИ СИСТЕМ WSR-74 S/X  

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ  
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач по отворениот повик бр. 02/2003 годи-

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

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

- Magnetron VMS 1197 A (10ѕm); 
- Tiratron CV 6022/8503; 
- Magnetron VMS 1052 (3cm); 
- Катодна цевка CRT 12 ABP 7A;  
- Катодна цевка CRT 7 ABP 7A; 
- Извор за напојување DC-DC конвертор MG 12; 
- DC-DC конвертор 9589-115; 
- DC-DC конвертор 9589-108; 
- Делител на напон. 
Предметот на набавката е делив. 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учес-

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

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

ки, изразена во денари; 
- начин на плаќање; 
- рок на испорака; 
- гарантен рок; 
-  постпродажен сервис и техничка помош. 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Извод од регистрација на дејноста. 
2. Документ за бонитет од Централниот регистар. 
3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација. 
4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност, забрана на вршење на 
дејност. 

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

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

7. Каталози за основните технички карактеристики и 
упатства за ракување на техничките средства и опрема. 

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

ри од 6 месеци.  
IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- цена - 15 бода; 
- квалитет - 10 бода; 
- рок на испорака - 15 бода; 
- начин на плаќање - 10 бода; 
- гарантен рок - 40; и 
- сервисирање на сметка на понудувачот - 10 бода. 
 
V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
1. Понудата да се достави согласно со одредбите на 

Законот за јавни набавки и истата да се доставува во 
еден оригинален примерок што треба да биде потпи-
шан од страна на одговорното лице на понудувачот. 

2. Понудата и придружната документација се доста-
вуваат во затворен плик, согласно член 56 од Законот 
за јавни набавки. 

3. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

VI. РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае 15 дена по објавувањето, 

согласно член 20 од Законот за јавни набавки. 
2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

10.12.2003 година во 10:00 часот во просториите на 
Управата за хидрометеоролошки работи, на ул. �Ску-
пи� ББ, Скопје, во присуство на овластени претставни-
ци од понудувачите. 

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

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 

Врз основа на член 15 од Законот за јавни набавки 
(�Сл. весник на РМ� бр. 21/02), Комисијата за јавни на-
бавки при општина Липково на ден 10.11.2003 година, 
објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 03-145/1-2003 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател: Општина Липково - 1307 Липково. 
1.2. Предмет на набавка: 
      1. Набавка на 100 контејнери за собирање на смет 

од јавните објекти и површини со големина од 1.1. м; 
      2. Набавка на пластични канти (садови) за соби-

рање на домашен смет со големина од 120 литри (да се 
даде поединечна цена-во зависност од поединечната 
цена се одредува бројот на пластичните канти кој што 
можеме да ги купуваме во зависност од висината на 
средствата со кои располагаме).  

2. НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАП-
КАТА ЗА ЈАВНА НАБАВКА 
Јавната набавка се спроведува со барање за приби-

рање на понуди, согласно член 45 од Законот за јавни 
набавки со јавно отворање. 

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

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

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- поединечна цена на чинење на работите искажана 

во денари; 
- рок на испорака, 
- квалитет, 
- начин и услови на плаќање, 
- рок на важност на понудата. 
3.2. Кон понудата понудувачот задолжително треба 

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

ште, овластено лице, телефон и факс), 
- извод од судска регистрација за вршење на дејност, 
- документ за бонитет издаден од Централниот ре-

гистар на Република Македонија, 
- доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

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

чена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност и  
- потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Документите од алинеја 3, 4, 5 и 6 треба да бидат 

оригинал или копија заверена на нотар и не смеат да 
бидат постари од 6 месеци.  

3.3. Странско правно лице или физичко лице кое се 
јавува како понудувач, доставува ревизорски извештај 
од странска реномирана ревизорска институција, реги-
стрирана за вршење на ревизија. Ревизорскиот извештај 
содржи податоци за вкупното економско работење на 
странскиот понудувач во последните 3 години согласно 
член 24 од Законот за јавни набавки. Понудувачот треба 
да достави рекламен проспект и друг вид на презентаци-
ски материјал, доколку располага со него.  
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4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР 
4.1. Критериуми за избор на најповолен понудувач се:  
- цена     50 бода, 
- рок на испорака     5 бода, 
- начин и услови на плаќање    5 бода, 
- квалитет    40 бода. 
 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДАТА 
5.1. Понудите се доставуваат согласно со членовите 

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

5.2. Понудата и другата потребна документација се 
доставуваат во затворен коверт. На другата страна на 
ковертот, во горниот лев агол, треба да стои ознаката 
�не отворај� и бројот на барањето за прибирање и по-
нуди. Во средината на ковертот да биде назначена точ-
ната адреса на набавувачот. На ковертот не смее да 
стои никаква друга ознака врз основа на која може да 
се идентификува понудувачот. Во ковертот треба да 
има уште две затворени коверти. Едниот внатрешен ко-
верт ја содржи понудата за финансиската документаци-
ја и носи ознака �понуда� а другиот ја содржи технич-
ката документација и носи ознака �документација�. 
Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
5.3. Рокот на доставување на понудите трае 15 (пет-

наесет) дена од денот на објавувањето. 
5.4. Понудите јавно ќе се отвораат на 09.12.2003 го-

дина во 11 часот во просториите на општина Липково. 
5.5. Понудите може да се достават и преку пошта 

или директно во архивата на општина Липково. 
 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Понудите кои нема да бидат доставени во одреде-

ниот рок, како и понудите кои не се изработени според 
основите во ова барање и Законот за јавни набавки, ка-
ко и оние понуди кој ја немаат целосната документаци-
ја која се бара, нема да се разгледуваат. 

6.1. Дополнителни информации може да се добијат 
на телефон 070/211-779. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 15 и 18 од Законот за јавни на-

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

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 14/11-2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ПРЕХ-
РАНБЕНИ АРТИКЛИ ВО БИФЕТО НА НАРОДНА 
БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ТЕКОТ  

НА 2004 ГОДИНА 
 
1. Предмет на јавното барање е прибирање понуди 

за набавка на прехранбени артикли за бифето на На-
родна банка на Република Македонија: 

I. Леб и бели пецива. 
II. Сувомеснати производи. 
III. Конзервирани производи. 
IV. Свежи производи. 
V. Млечни производи. 
VI. Сокови и разни напитоци пластична амбалажа. 
VII. Кафе и топли напитоци. 
VIII. Кондиторски производи. 
IX. Зарзават, зеленчук и овошје. 
X. Шеќер и зачини. 
Барањето е деливо по точки (од I до Х). 
Понудувачите може да дадат свои понуди за една 

или повеќе точки од предметот на набавка, но мора да 
ги имаат понудено сите потточки од точката наведени 
во тендерската спецификација. 
Понудите кои нема да ги исполнат овие услови не-

ма да бидат земени во предвид при разгледување и 
оценување. 

Тендерската спецификација може да се подигне во 
Народна банка на Република Македонија петти кат со-
ба бр. 1, тел. 3108-264. 
Набавката ќе се врши сукцесивно во текот на 2004 

година. 
 
2. Во понудата да бидат дадени: 
- цена со сите даноци и давачки изразена во бруто 

износ во кој ќе бидат содржани царината, ДДВ и други 
издатоци и трошоци, 

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

- опис на квалитетот што се нуди, 
- рок на испорака. 
 
3. Најповолниот понудувач ќе биде избран според 

следниве критериуми: 
- квалитет на производот  500 бода, 
- висина на цената   400 бода, 
- рок на испорака   100 бода. 
 
4. Со понудата понудувачот е должен задолжително 

да ја достави следната придружна документација: 
а. Извод од регистрација на дејности; 
б. Документ за бонитет - позитивен; 
в. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

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

изречена мерка на безбедност забрана на вршење на 
дејност; 
д. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 

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

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

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

10.12.2003 година до 10.00 часот, во архивата на На-
родна банка на Република Македонија. 

2. Понудите во согласност со член 55 од Законот за 
јавни набавки можат да се достават преку пошта, на 
адреса Народна банка на Република Македонија, 
�Комплекс банки� бб - Скопје, или да се предадат во 
архивата на Народна банка на Република Македонија, 
најдоцна до 10.00 часот на 10.12.2003 година. 

3. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 
10.12.2003 година во 10.00 часот во просториите на На-
родна банка на Република Македонија, �Комплекс бан-
ки� бб - Скопје (VIII кат). 

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

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

6. Понудата и придружната документација се доста-
вуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол стои 
ознака �не отворај� и број на отворениот повик. 
Понудувачот може да поднесе само една понуда со 

една варијанта. 
7. Пликот не смее да содржи никакви ознаки со 

кои би можело да се идентификува понудувачот. Во 
затворениот плик треба да има уште два затворени 
запечатени плика. Едниот внатрешен плик да ја со-
држи понудата и да носи ознака �понуда�, а другиот 
внатрешен плик да ја содржи документацијата и да 
носи ознака �документација� и точна адреса на по-
нудувачот. 

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

Комисија за јавни набавки 



Стр. 42 - Бр. 73 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 ноември 2003 
 
Врз основа на член 11 и 16 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комисија-
та за јавни набавки  во АД  �Електростопанство на Ма-
кедонија� - Скопје, објавува  

 
ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-205/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА, ПРОЕКТИ-
РАЊЕ, ИНСТАЛИРАЊЕ И ПУШТАЊЕ ВО РАБО-
ТА НА СИСТЕМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ФУНК-
ЦИЈАТА НА ХРОНОЛОШКА РЕГИСТРАЦИЈА 
НА НАСТАНИ ВО ТС СКОПЈЕ 4- 400/110 kV 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01-

205/2003 е  АД  �Електростопанство на Македонија�, 
со седиште на ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката  е прибирање на пону-
ди за набавка, проектирање, инсталирање и пуштање 
во работа на Систем за реализација на функцијата на 
хронолошка регистрација на настани во ТС Скопје 4- 
400/110 kV. 

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-Јавно отворање согласно Законот за јавни 
набавки. 

1.5. Понудувачот е обврзан да достави понуда во 
целокупен обем на тендерот, не е дозволена делумна 
понуда. 

 
2. ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА-ТЕХНИЧКА СПЕ-

ЦИФИКАЦИЈА 
2.1. Системот за реализација на функцијата на хро-

нолошка регистрација на настани во ТС Скопје 4-
400/110 kV треба да се испорача во склад со функцио-
налната спецификација, која е составен дел на тендер-
ската документација. 

2.2. Заинтересираните понудувачи, тендер документаци-
јата можат да ја подигнат во просториите на АД  �Електро-
стопанство на Македонија� - Скопје, ул. �Орце Николов� бб, 
кат 1, соба 107, од 7,30 часот до 9,30 часот, при што треба да 
приложат уплатница  на износ од 1500,00 денари, уплатена  
на  жиро сметка 200000002447884, АД  ЕСМ, Ед. дан. бр.  
4030989128346, депонентна банка - Стопанска банка, со наз-
нака за Отворен повик бр. 01-205/2003. Контакт телефон: за 
технички прашања 02/3238241 или 3149052. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот, како и името на производи-
телот на Системот и името на евентуалниот кооперант 
за изведба на работите. 

3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкуп-
ни цени за секоја позиција како и  вкупната  вредност на це-
лата понуда  (со сите давачки согласно член 57, став 3 од 
Законот за јавни набавки)  на паритет  ДДП магацин на на-
бавувачот, изразена во МКД или ЕУР  со посебно искажан 
ДДВ. При одлучувањето, договарањето и реализацијата на 
набавката ќе се применува продажниот берзански курс. 

3.3 Понудата треба да ги содржи начинот и услови-
те за плаќање. 

3.4. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македонија 
и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Ре-
публика Македонија. 

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

тацијата која се бара и комерцијалната понуда) треба 
да бидат преведени на македонски јазик. 

3.7.Понудата мора да го содржи рокот на испорака, 
со пуштање во работа (не подолг од три месеци). 

 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиска и економска способност согласно член 24 од За-
конот за јавни набавки. 

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 послед-
ните 3 години. 

4.2. 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 . 

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

4.4. Понудувачот треба да достави своја референтна ли-
ста како и референтна листа за понудениот систем-најмал-
ку 3 референци во последните 3 години за инсталирани си-
стеми во објекти кои се слични по тип и големина. 
Понудите со помал број на референци ќе бидат ели-

минирани и нема да бидат предмет на натамошна ева-
луација. 

4.5. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно  член 31 став 2 од ЗЈН. 

4.6. Сите барани документи треба да  се оригинални 
или заверени копии, верни на оригиналот и не постари 
од 6 месеци.  
 

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

- Цена .............................................45 поени; 
- Квалитет.......................................20 поени; 
- Рок на реализација......................15 поени; 
- Референтна листа........................15 поени; 
- Начин на плаќање.........................5 поени. 
 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки. 
6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса: АД �Електростопанство  на Ма-
кедонија�, Комисијата за јавни набавки, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, 1000 Скопје. 

6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
08.12.2003 година во 11 часот, во просториите на АД  �Еле-
ктростопанство на Македонија�, ул. �11 Октомври� бр. 9, 
Скопје, стара зграда, подрумска сала за состаноци, во при-
суство на овластените претставници на понудувачите. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

дениот рок,  оние кои не се изработени според барањата 
на Отворениот повик, како и оние кои  немаат целокуп-
на документација нема да се разгледуваат. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комисијата за јав-
ни набавки  во АД �Електростопанство на Македонија� 
- Скопје, објавува  

 
 ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-221/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА: 
ГПС ОПРЕМА 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на Отворениот повик бр. 01-

221/2003 е  АД  �Електростопанство на Македонија�, 
со седиште на ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката  е прибирање на пону-
ди за набавка на: 
ГПС опрема за потребите на АД �ЕСМ�. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 

на учество на сите домашни и странски, правни и фи-
зички лица. 
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1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Понудувачот е обврзан да достави понуда во 
целокупен обем на тендерот. 

1.6. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи. 

 
2. ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА-ТЕХНИЧКА СПЕ-

ЦИФИКАЦИЈА 
2.1. Заинтересираните понудувачи, тендер документа-

цијата можат да ја подигнат во просториите на АД �Еле-
ктростопанство на Македонија� � Скопје, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, кат 9, соба 3, од 7,30 часот до 9,30 часот, при 
што треба да приложат уплатница на износ од 500,00 де-
нари, уплатена на жиро сметка 200000002447884; АД 
�ЕСМ�, единствен даночен број 4030989128346, депо-
нент банка � Стопанска банка, со назнака за Отворен 
повик бр. 01-221/2003. Контакт телефон: 02 149-126. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот, како и името на производи-
телот на предметната опрема. 

3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени за секоја позиција како и вкупната вред-
ност на целата понуда (со сите давачки согласно член 
57 став 3 од Законот за јавни набавки) на паритет ДДП 
магацин на набавувачот, изразена во МКД и со посеб-
но искажан ДДВ. 

 3.3. Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази 
и во странска валута. При одлучувањето, договарањето 
и реализацијата на набавката ќе се применува продаж-
ниот берзански курс. 

3.4. Понудата треба да ги содржи начинот и услови-
те за плаќање. 

3.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака 
на опремата. 

3.6 Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македонија 
и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Ре-
публика Македонија. 

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

тација која се бара и комерцијалната понуда) треба да 
бидат преведени на македонски јазик. 

 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиска и економска способност согласно член 24 од За-
конот за јавни набавки (�Сл. весник на РМ� бр. 
21/2002). 
Домашните понудувачи треба да приложат доку-

мент за бонитет од единствениот регистар кој треба да 
биде во согласност со Правилникот за содржината на 
документот за бонитет (�Сл. весник на РМ� бр. 32 од 
10.07.98). 
Странските понудувачи, треба да достават ревизор-

ски извештај од ревизорска институција регистрирана 
за вршење на ревизија, со податоци за последните 3 го-
дини. 

4.2. 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 . 

4.3. Понудувачот треба да достави потврда од 
Управата за јавни приходи за платени даноци, придо-
неси и други давачки. 

4.4. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 25 од Законот; 

- Понудувачот треба да достави референтна листа 
своја или на производителот за испораки на ваков вид 
опрема. 

- Понудувачот треба да приложи изјава со која 
потврдува дека е во можност да одржува ваков вид на 
опрема. 

- Понудувачот треба да приложи изјава со која се 
обврзува да изврши обука на лица на набавувачот кои 
ќе ракуваат со оваа опрема. 

4.5. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 31 став 2 од ЗЈН. 

4.6. Сите барани документи треба да се оригинални 
или заверени копии верни на оригиналот и не постари 
од 6 месеци. 
 

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

5.1. Цена    20 поени; 
5.2. Квалитет    40 поени; 
5.3. Обука и постпродажни услуги 
(сервисирање, прилагодување и др) 10 поени; 
5.4. Начин на плаќање   10 поени; 
5.5. Рок на испорака   10 поени; 
5.6. Гаранција    10 поени. 
 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки. 
6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 

на следната адреса: АД �Електростопанство  на Македо-
нија�, за Комисијата за јавни набавки, ул. �11 Октомври� 
бр. 9, 1000 Скопје. 

6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
10.12.2003 година во 11 часот, во просториите на АД  
�Електростопанство на Македонија�, ул. �11 Октомври� 
бр. 9, Скопје, стара зграда, во присуство на овластените 
претставници на понудувачите. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

дениот рок,  оние кои не се изработени според барањата 
на Отворениот повик, како и  оние кои  немаат целокуп-
на документација нема да се разгледуваат. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни наба-

вки (�Сл. весник на РМ� бр. 21/02), Комисија за јавни 
набавки во АД �Електростопанство на Македонија� � 
Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-224/2003 

ЗА РАМКОВЕН ДОГОВОР ЗА ПРИБИРАЊЕ НА 
ПОНУДИ  СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА НАБАВКА  НА 
 СТОЛБНИ ТРАФОСТАНИЦИ  10/0,4 kV И 20/0,4 kV 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на барањето е А.Д. �Електросто-

панство на Македонија� со седиште во Скопје на       
ул. �11 Октомври� бр. 9, за потребите на сите Подруж-
ници кои се составен дел на А.Д. �Електростопанство 
на Македонија�. 

1.2. Предмет на набавката се: Столбни трафостани-
ци 10/0,4  kV и 20/0,4 kV според спецификација. 
Барањето е јавно, при што набавката ќе се спроведе 

со постапка отворен повик согласност Законот за јавни 
набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02). 

1.3. Понудата не мора да се однесува на целиот 
обем на набавката. 

1.4. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи. 

1.5. Понудувачите за комерцијалниот дел од пону-
дата, информации може да добијат на тел: 3149-178. 

 
2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА И ПОДИГАЊЕ НА 

ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
2.1. Заинтересираните понудувачи, тендер докумен-

тацијата можат да ја подигнат во просториите на А.Д. 
�ЕСМ� � Скопје, ул. �11 Октомври� бр. 9 (стара згра-
да), соба 7, од 11 до 13 часот, при што треба да доста-
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ват уплатница на износ од 500,00 МКД уплатени на 
жиро сметка бр. 200000002447884, корисник А.Д. 
�ЕСМ� � Скопје, ЕДБ 4030989128346, Стопанска бан-
ка, со назнака за Барање бр. 01-224/2003. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба задолжително да содржи: 
 - Производител; 
- Единечна цена по позиција без ДДВ на паритет 

ДДП Подружници кои се составен дел на А.Д. 
�Електростопанство на Македонија� изразена во евра.  
При одлучувањето, договарањето и реализацијата на 
набавката ќе се применува берзанскиот курс. 

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

3.4. Понудата треба да го содржи рокот на испорака 
на стоката. 

3.5. Карактеристиките за техничките спецификации 
што понудувачот ги нуди во понудата за набавка треба 
да се во согласност со стандардите на Р. Македонија и 
со меѓународните стандарди кои се прифатени во Р. 
Македонија, согласно член 21 од ЗЈН. 

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

тација и комерцијална понуда) задолжително треба да 
се преведени на македонски јазик од страна на овла-
стен преведувач. 

 
4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА 

ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ 
4.1. Документ за бонитет кој го издава Централниот 

регистар, согласно член 24 од Законот за јавни наба-
вки,(�Сл. весник на РМ� бр. 21/2002). Странско право 
или физичко лице, треба да достави ревизорски изве-
штај од странска реномирана ревизорска институција, 
регистрирана за вршење на ревизија. Ревизорскиот из-
вештај треба да содржи податоци за вкупното економ-
ско работење на странскиот понудувач во последните 
три години. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во став 1 (а и б) од член 26 од Законот за јавни на-
бавки. 

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

4.4. Понудувачот треба да достави референтна ли-
ста за испораки од ваков тип. 

4.5. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на Отворениот по-
вик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни наба-
вки. 

4.6. Понудувачот треба да достави атести од произ-
водителот и сертификат за квалитет. 

4.7. Целокупната документација треба да е ориги-
нална или заверени копии верни на оригиналот и не 
постари од 6 месеци. 

 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (член 27 од ЗЈН) 
- цена на чинење 80 бодови; 
- квалитет  10 бодови; 
- начин на плаќање   5 бодови; 
- рок на испорака   5 бодови. 
 
6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Рок на доставување на понудите е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
6.2. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват согласно членовите 55, 56 и 57 од Законот за јавни 
набавки. 

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: А.Д. �Електростопанство на 
Македонија� (Комисија за јавни набавки), ул. �11 
Октомври� бр. 9, 1000 Скопје или на лице место. 

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
05.12.2003 година во 11 часот, во салата за состаноци 
во подрумот на Административната зграда на: А.Д. 
�Електростопанство на Македонија�, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, во присуство на овластени претставници на 
понудувачите. 

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

дениот рок и оние кои не се изработени согласно бара-
њата на Отворениот повик, како и оние кои ја немаат 
целокупната документација која се бара во отворениот 
повик, нема да се разгледуваат. 

7.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комисијата за 
јавни набавки во А.Д. �Електростопанство на Македо-
нија� - Скопје, објавува  

 
ОТВОРЕН ПОВИК 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. 01-231/2003 ЗА ВР-
ШЕЊЕ НА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКА РЕВИЗИЈА 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на јавниот повик бр. 01-231/2003 е 

А.Д. �Електростопанство на Македонија�, со седиште 
на ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на услугата е прибирање на понуди 
за вршење на економско-финансиска ревизија на го-
дишната пресметка за годината завршена на 31 декем-
ври 2003 година. 
Ревизијата се ангажира со цел да ги исполни след-

ните задачи: 
1.2.1. Извршување ревизија во согласност со Меѓу-

народните сметководствени стандарди (IAS) и стандар-
дите за ревизија, за годината што завршува на 
31.12.2003 година. 

1.2.2. Оценка на употребените сметководствени 
принципи за да се дојде до заклучок дали конзистентно 
се употребуваат. 

1.2.3. Компаративно спроведување на финансиски-
те резултати на А.Д. �ЕСМ� според Македонската за-
конска регулатива и Меѓународните сметководствени 
стандарди. 

1.2.4. Преглед на расположивите финансиски ин-
формации и евентуална потреба од нивно подобрува-
ње. 
Врз основа на извршената работа, ревизорите треба 

да ги направат следните извештаи: 
1.2.5. Извештај на ревизијата со мислење за реално-

ста и објективноста на финансиските извештаи подго-
твени во согласност со Меѓународните сметководстве-
ни стандарди. 

1.2.6. Ревизија и мислење на сите обврски на А.Д. 
�ЕСМ� што произлегуваат од договорите за кредит со 
IBRD и EBRD. 

1.2.7. Консолидиран извештај на ревизијата за А.Д. 
�ЕСМ� и неконсолидираните друштва со ограничена 
одговорност: 

1. �МОЛИКА� ДООЕЛ Битола; 
2. �КРУШИНО 96� ДООЕЛ Кичево; 
3. �ПОПОВА ШАПКА� ДООЕЛ Тетово; 
4. �ФОД� ДООЕЛ Суводол Битола; 
5. �ФОРТ� ДООЕЛ Осломеј Кичево; 
6. �СЕПАРАЦИЈА� ДООЕЛ Осломеј Кичево. 
1.2.8. Извештај до раководството на ЕСМ во кој ќе 

бидат изнесени сите евентуални слабости и недостато-
ци кои ќе бидат констатирани во текот на ревизијата и 
препораки за нивно отстранување.  

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 
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2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да ја содржи фиксната вкупна 

цена на услугата (со сите давачки согласно член 57 од 
Законот за јавни набавки ако набавката е од странство) 
со посебно искажан ДДВ на вкупната вредност на по-
нудата изразена во МКД. 
Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во 

странска валута. При одлучувањето, договарањето и 
реализацијата на услугата ќе се применува продажен 
курс на Народна банка на Македонија.  

2.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќа-
ње. 

2.4. Понудувачот треба да даде понуда за целокуп-
ниот обем на услугата. 

2.5. Понудата треба да содржи работен план со рок 
на извршување на услугата. 

2.5.1. Со понудата ревизорската фирма треба да 
приложи работен план за почеток на работата и завр-
шувањето на економско финансиската ревизија. Нацрт 
извештајот на ревизијата треба да биде доставен до 
�ЕСМ� не подоцна од 30.04.2004 година. 

2.5.2. Деталниот работен план ќе биде усогласен 
меѓу договорните страни и ќе биде составен дел на до-
говорот за економско-финансиската ревизија. 

2.6. Понудата треба да има рок на важност. 
2.7. Понудите со пропратната документација од 

странските понудувачи треба да бидат преведени на 
македонски јазик. 

 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-

нансиска и економска способност. Домашните по-
нудувачи треба да приложат документ за бонитет 
од Централниот регистар, а странските понудувачи 
треба да достават ревизорски извештај од странска 
реномирана ревизорска институција, регистрирана 
за вршење на ревизија, со податоци за последните 
три години. 

3.2. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 25 од Законот за јавни 
набавки и тоа:  

3.2.1. Ревизорската фирма треба да се обврзе дека 
ќе ангажира персонал кој има доволно искуство, ве-
штина во ревизијата и дека ќе биде способна да ги при-
менува постапките на ревизијата предвидени со Меѓу-
народните стандарди на ревизијата. Клучните членови 
на ревизорскиот тим треба да имаат светско искуство 
во областа на сметководството и ревизијата, а тимот 
треба да вклучува и поединци кои имаат искуство во 
ревизијата на енергетскиот сектор и поголеми фирми 
во Македонија.  

3.2.2. Кон понудата треба да бидат приложени кра-
тки биографски податоци за квалификациите и струч-
ното искуство на клучните членови на ревизорскиот 
тим. 

3.2.3. Понудувачот треба да достави список на из-
вршени услуги од ваков вид во земјата и странство во 
последните 3 години со датуми и корисници, доколку 
нема вршено ревизорски услуги во странство понудата 
нема да се разгледува. 

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во член 26 од Законот за јавни набавки. 

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

3.5. Претставниците на понудувачите треба да 
дадат писмено овластување за учество на јавниот по-
вик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни на-
бавки. 

3.6. Сите документи треба да се оригинални или за-
верени копии, верни на оригиналот и не постари од 
шест месеци, освен ревизорскиот извештај. 

 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ: 
- цена     40 поени, 
- квалитет    40 поени, 
- начин на плаќање    20 поени. 
 
5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки. 
5.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса А.Д. �Електростопанство на Ма-
кедонија�, за Комисијата за јавни набавки, ул. �11 
Октомври� бр. 9, 1000 Скопје. 

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
05.12.2003 година во 13 часот, во просториите на А.Д. 
�Електростопанство на Македонија�, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, по-
друмски простории во присуство на овластените прет-
ставници на понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та на отворениот повик, како и оние кои немаат цело-
купна документација која се бара во отворениот повик, 
нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 15 и 18 од Законот за јавни на-

бавки (�Сл. весник на РМ� бр. 2/02), Јавното претприја-
тие за аеродромски услуги �Македонија� - Скопје, об-
јавува 

Б А Р А Њ Е   БР. 10-01/200 
ЗА ОТВОРЕН ПОВИК 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачателот на отворениот повик е Јавното прет-

пријатие за аеродромски услуги �Македонија� - Скопје 
со седиште на Аеродром �Скопје� - Петровец. 

2. Предмет на повикот е: Доставување на понуди за 
времетраење од деловната година за: 

- осигурување од дејност за штети причинети на 
трети лица на аеродромите во Скопје и Охрид. 
Осигурувањето треба да се изврши согласно со За-

конот за осигурување и други прописи кои ја регулира-
ат оваа материја на територијата на Република Македо-
нија и со меѓународни прописи кои се прифатени во 
Република Македонија. 
Видот и количината што е предмет на осигурување 

наведени под точка 1 е утврден со посебен прилог од 
точка 1, и истиот заинтересираните понудувачи ќе мо-
жат да го подигнат на денот на објавувањето на огласот, 
во ЈПАУ �Македонија� - Аеродром �Скопје� - Петровец. 
Предметот на набавката е неделив. 
Рокот на поднесување на понудите изнесува 15 де-

на сметано од наредниот ден од денот на објавувањето 
на повикот. 

 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Назив на понудувачот. 
Вкупен износ на премија. 
Рок на плаќање на премија. 
Рок на исплата на оштетено побарување. 
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III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
Понудата да се достави во еден оригинален приме-

рок кој треба да биде потпишан од страна на овластено 
лице на понудувачот. 
Понудата да се достави по пошта или со непосред-

но предавање во архивата на Дирекцијата на ЈПАУ 
�Македонија�. 
Понудата да се достави во запечатен коверт кој со-

држи два запечатени коверти. На предната страна од 
надворешниот коверт во горниот лев агол треба да би-
де означено �не отворај� и бројот на повикот во среди-
ната на ковертот треба да биде назначена адресата на 
ЈПАУ �Македонија�. 
Првиот внатрешен коверт ја содржи придружната 

документација и носи ознака �документација� и тој 
треба да ги содржи следните документи: 

- извод од регистрација на дејноста, 
- документ за бонитет од Централниот регистар, 
- доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација, 
- доказ од надлежен орган дека не му е изречена 

мерка за забрана на вршење на дејност, 
- потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци и придонеси и други јавни давачки, 
- дозвола за основање и работа на друштвото за 

осигурување според член 13 од Законот за осигурува-
ње, 

- вториот внатрешен коверт ја содржи понудата и 
носи ознака �понуда�,  

- јавното отворање на понудите ќе се изврши во 
11,00 часот на ден 05.12.2003 година (петок), во 
просториите на дирекцијата на ЈПАУ �Македонија� 
со седиште на Аеродром �Скопје� - Петровец, во 
присуство на овластени претставници и понудува-
чите. 

 
IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ: 
- вкупен износ на премија     70 поени, 
- рок и начин на плаќање на премијата    20 поени, 
- рок на исплата на оштетено побарување  10 поени. 
 
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
Понудата и придружната документација треба да 

бидат доставени на македонски јазик. 
Понудите кои нема да бидат доставени во утврде-

ниот рок и оние понуди кои не се изработени според 
тендерската документација како и оние кои не се во 
согласност со одредбите на Законот за јавни набавки 
нема да се разгледуваат. 

 
Комисија за јавни набавки 

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

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комиси-
јата за јавни набавки при ЈЗО Медицински центар �Бо-
рис Канчески� Гостивар,  објавува 

 
ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 1/2003 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: ЈЗО Медицински центар �Борис 

Канчески� Гостивар, ул. �Мајор Чеде Филипоски� бр. 
29, Гостивар. 

1.2. Предмет на набавката: набавка и монтажа 
на топловоден котел за парно греење, бренери во 
котлара определени со спецификација на набавува-
чот. 

Спецификацијата може да се подигне од архивата 
на ЈЗО Медицински центар   Гостивар,  секој работен 
ден 07-15 часот додека трае отворениот јавен повик. 

1.3. Право на учество имаат сите правни и физички  
лица регистрирани за дејноста во согласност со набавката. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Назив на понудувачот со регистрација на дејно-

ста; 
2.2. Референтна листа на изведени работи, 
2.3. Поединечна цена и вкупна цена на предвидени-

те работи искажана во денари со сите давачки и со про-
пишан данок изразен пооделно; 

2.4. Рок за завршување на работите; 
2.5. Начин и рок на плаќање; 
2.6. Гаранција на квалитетот и стандард на вграде-

ните материјали; 
2.7. Податоци за постгарантен период. 
 
3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Извод од регистрација на дејноста; 
3.2. Документ за бонитет од Централниот регистар; 
3.3. Доказ дека према понудувачот не е отворена 

постапка за стечај или ликвидација;  
3.4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му 

е  изречена мерка за безбедност-забрана за вршење на 
дејност; 

3.5. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Документите од точка 3 став 1 алинеи 2, 3, 4 и 5 не 

смеат да бидат постари од 6 месеци. 
Бараната документација да се достави во оригина-

лен примерок или заверена копија од нотар. 
 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- Цена.............................................................60 поени; 
- Начин на плаќање......................................20 поени; 
- Рок на изведба............................................10 поени; 
- Гаранција....................................................10 поени. 
 
5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
5.1. Рок на доставување на понудите 15 дена од де-

нот на објавувањето на овој отворен јавен повик. 
Отворањето на понудите ќе се врши на ден 08.12.2003 

година со почеток во 12.00 часот со присуство на пону-
дувачите како и овластен претставник од Фондот за 
здравствено осигурување на РМ Скопје. 

5.2. Понудата  се доставува во еден оригинален при-
мерок, заверена и потпишана од страна  на одговорното 
лице. 
Секој субјект може да учествува само со една понуда. 
5.3. Понудите се доставуваат во затворен коверт со 

назнака �не отворај� бројот на отворениот јавен повик, 
точната адреса на набавувачот, без никакви знаци од 
понудувачот. 
Понудите кои не се изготвени според овој повик ка-

ко и оние кои  ќе бидат доставени после рокот од 15 
дена од денот на објавувањето нема да се разгледуваат. 
Овластените претставници на понудувачот кои ќе 

учествуваат на јавното отворање на понудите, на Ко-
мисијата треба да и предадат писмено овластување за 
нивното присуство. 
Понудите да се доставуваат до архивата на ЈЗО Ме-

дицински центар �Борис Канчески� Гостивар,  ул. �Ма-
јор Чеде Филипоски� бр. 29, Гостивар. 
Дополнителни информации на телефон 042 212-800 

локал 159 и 146. 
 
                                            Комисија за јавни набавки 
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Член 2 Друштвото за промет на големо и мало БАЛКАН 
Коста, Зоран и Андреја ДОО, застапник на TVORNICA 
DUHANA ROVINJ, одржа седница на 01.11.2003 годи-
на и ја донесе следната  

Малопродажната цена за пакување од 25 цигари се 
утврдува како следи: 

YORK BIG PACK 25  35,00 денари. 
 

 Член 3 
О Д Л У К А Цената е со вкалкулиран ДДВ и почнува да важи од 

денот на објавувањето во �Службен весник на РМ�. ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА 
ЦИГАРИТЕ ОД АСОРТИМАНОТ НА TVORNICA DU-
HANA ROVINJ ОД УВОЗ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
  Управител,  

                                                  Коста Јанковски, с.р.  ___________ 
Член 1  

Малопродажната цена за пакување од 20 цигари се 
утврдува како што следи: 

И С П Р А В К А 
Во Одлуката на "Фарел Хабанос" за утврдување на 

малопродажната цена на пури, објавена во "Службен 
весник на РМ" бр. 72/2003 на стр. 60, текстот во 
вториот ред треба да гласи: "Оваа одлука ќе се 
применува од 30.10.2003 година".  

 
YORK    35,00 денари,  
YORK LIGHTS  35,00 денари. 
  

     

 
 
Преглед на акции и удели

долгорочни хартии од вредно
 
 
АКЦИИ 
 

Р. 
Б. 

Акционерско 
друштво М

1 Агрохемизација Ско

2 Жито Вардар Вел

3 
Земјоделски комби-
нат Кичево Кич

 
4 Бетон Стр

5 
Фустеларко 
Борец Бито

6 Пелагонија Вин

7 Кораб Деб
 
 
УДЕЛИ 
 

Р. 
Б. 

Друштво со 
ограничена 
одговорност 

М

1 

Ветеринарна 
станица Пре-
вент Гост

2   Кланекс При

3 Младост Дем
Хиса

 
Непродадените акции и уд
Акциите и уделите ќе бид
AГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА 

 кои ќе бидат понудени за продажба по пат на јавна берзанска аукција на Македонската берза на 
ст на 19.12.2003 година (петок). 

есто 
Вредност на 
друштвото 

(ЕУР) 

Капитал за 
продажба

(ЕУР) 

Учество на ка-
питалот за 
продажба во 
вредноста на 
друштвото 

Број на ак-
ции за про-
дажба 

Почетна 
продажна це-
на на една 
акција (ЕУР) 

Дејност 

пје 664.680 191.249 28,77% 37.405 1,02 
Трговија на големо со хе-
миски производи 

ес 3.734.326 434.035 11,62% 8.489 10,23 
Производство на мелнич-
ки производи 

ево 388.582 51.998 13,38% 1.017 10,23 

Производство на овошје, 
јаткасти растенија и расте-
нија за подготвување пија-
лаци и зачини 

умица 776.397 108.138 13,93% 423 51,13 

Подигање згради (високо-
градба) и изградба на обје-
кти на нискоградба 

ла 4.152.809 830.161 19,99% 16.236 10,23 
Производство на амбала-
жа од хартија и картон 

ица 352.837 16.261 4,61% 813 2,00 Високоградба 

ар 22.950 8.517 37,11% 167 5,10 
Подигање згради (високо-
градба) 

есто 
Вредност на 
друштвото 

(ЕУР) 

Удел за про-
дажба (ЕУР) 

Учество на уде-
лот за продажба 
во вредноста на 
друштвото 

Почетна 
продажна це-
на на уделот 

(ЕУР) 

Дејност 

ивар 20.349 1.090 5,36% 218 Ветеринарна активност 

леп 443.324       34.647 7,82% 6.929 Колење и извоз на добиток 
ир  
р 191.223         29.879 15,63% 2.988 Ресторани со послужување 

ели, под истите услови, ќе бидат понудени за продажба на 26.12.2003 (петок). 
ат понудени за плаќање во готово или со хартии од вредност издадени од Република Македонија. 
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К О Е Ф И Ц И Е Н Т И Т Е 

ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2003 ГОДИНА 

 
1. Месечниот коефициент на порастот на цените на 

производители на индустриски производи во октомври 
2003 година во однос на септември 2003 година е -0.009. 

2. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи од почетокот на го-
дината до крајот на месецот  е  -0.011. 

3. Коефициентот на пораст на цените на производи-
тели на индустриски производи во октомври 2003 го-
дина во однос на истиот месец од претходната годи-
на изнесува  -0.019. 

4. Коефициентот на пораст на просекот на животните 
трошоци во Република Македонија од почетокот на го-
дината до крајот на октомври 2003 година во однос на 
просекот на животните трошоци за 2002 година во Ре-
публика Македонија е 0.010. 

                                                      Директор, 
                                    м-р Дончо Герасимовски, с.р. 
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