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1070. 
Врз основа на член 3 од Законот за регулирање на 

побарувањата на штедачите од штедилниците �ТАТ� - 
Битола, �Алфа С� - Скопје и �Лавци� - Охрид (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 38/2002), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 13.08.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБЕЗБЕДУ-
ВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТА ВО ГОТОВО НА 
ПОБАРУВАЊАТА НА ШТЕДАЧИТЕ ОД ШТЕДИЛ-
НИЦИТЕ  �ТАТ� - БИТОЛА,  �АЛФА С�  - СКОПЈЕ  

И �ЛАВЦИ� - ОХРИД 
 

Член 1 
Во Одлуката за обезбедување средства за исплата во 

готово на побарувањата на штедачите од штедилниците 
�ТАТ� - Битола, �Алфа С� - Скопје и �Лавци� - Охрид 
(�Службен весник на Република Македонија бр. 40/2002, 
50/2002 и 59/2002), во член 1 бројот �3.148.000,00� се за-
менува со бројот �3.800.000,00�. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
Бр. 23-4135/1                        Претседател на Владата 

13 август 2002 година            на Република Македонија, 
           Скопје                            Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1071. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 13.08.2002 годи-
на, онесе д

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Се утврдува дека на досегашниот корисник ВП 

�Брегалница� Кочани, му престанува правото на корис-
тење на градежно земјиште сопственост на Република 
Македонија, кое претставува: 
КП бр. 14559 ул. �29 Ноември�, со површина од 6251 

м2, заведено во ИЛ бр. 6 КО Кочани, заради реализација 
на Деталниот урбанистички план на град Кочани. 

 
Член 2 

На досегашниот корисник ВП �Брегалница� Коча-
ни, му припаѓа надомест доколку има вложувања на 
земјиштето од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
       Бр. 23-4170/1                     Претседател на Владата 
13 август 2002 година            на Република Македонија, 

      Скопје        Љубчо Георгиевски, с.р. 

1072. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на 

Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 13.08.2002 година, донесе , 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА  
Член 1 

Се утврдува дека на досегашниот корисник ДЗСПП 
�Гоце Делчев� АД с. Трубарево, му престанува правото 
на користење на градежно земјиште сопственост на Ре-
публика Македонија, кое претставува: 
КП бр. 13198/11 со површина од 2820 м2 и 
КП бр. 14046/2 со површина од 2050 м2 или со вкуп-

на површина од 4870 м2, заведено во ПЛ бр. 9881 КО 
Скопје, заради реализација на дел од Источна индус-
триска зона.  

Член 2 
На досегашниот корисник ДЗСПП �Гоце Делчев� 

АД с. Трубарево, му припаѓа надомест доколку има 
вложувања на земјиштето од член 1 на оваа одлука.  

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

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к 
       Бр. 23-4169/1                     Претседател на Владата 
13 август 2002 година            на Република Македонија, 

      Скопје        Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

1073. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на 

Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 13.08.2002 година, донесе , 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА  
Член 1 

Се утврдува дека на досегашниот корисник Водна 
заедница �Вардар� Скопје, му престанува правото на 
користење на градежно земјиште сопственост на Ре-
публика Македонија, кое претставува: 
Дел од КП бр. 7589/1 м.в. �Маркова Река� со повр-

шина од 35.000 м2, заведено во ПЛ бр. 836 КО Драчево, 
заради реализација на дел од Индустриска зона. 

 
Член 2 

На досегашниот корисник Водна заедница �Вар-
дар� Скопје, му припаѓа надомест доколку има вложу-
вања на земјиштето од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
       Бр. 23-4167/1                     Претседател на Владата 
13 август 2002 година            на Република Македонија, 

      Скопје        Љубчо Георгиевски, с.р. 
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1074. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на 

Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 13.08.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА  
Член 1 

Се утврдува дека на досегашниот корисник ЈП �Ма-
кедонски железници� Скопје, му престанува правото 
на користење на градежно земјиште сопственост на Ре-
публика Македонија, кое претставува: 
Дел од КП бр. 766 со површина од 6165 м2 и 
на досегашниот корисник АДГ �БЕТОН� Скопје, му 

престанува правото на користење на градежно земјиште 
сопственост на Република Македонија, кое претставува: 
Дел од КП бр. 763 со површина од 1755 м2 или со 

вкупна површина од 7920 м2, заведено во ПЛ бр. 422 и 
ПЛ бр. 152 КО Бардовци, заради реализација на дел од 
Индустриска зона.  

Член 2 
На досегашните корисници ЈП �Македонски желез-

ници� Скопје и АДГ �БЕТОН� Скопје, им припаѓа на-
домест доколку имаат вложувања на земјиштето од 
чле  1 на оваа одлука. н

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�.  
       Бр. 23-4168/1                     Претседател на Владата 
13 август 2002 година            на Република Македонија, 

      Скопје        Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

1075. 
Врз основа на член 6 став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 од Законот за минералните сурови-
ни (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 13.08.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛ-
НИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛ-
НАТА СУРОВИНА-МИНЕРАЛНА ВОДА НА �КОЖУВ-
ЧАНКА�-ДОО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ, С. МРЕЖИЧКО, 
ОПШТИНА КОНОПИШТЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ КАЈ 

РЕКА БЛАШТИЦА С. МРЕЖИЧКО  
1. На �Кожувчанка� ДОО, експорт-импорт, с. Мре-

жичко, општина Конопиште, се дава концесија за вршење 
на детални геолошки истражувања на минералната суро-
вина минерална вода на локалитетот кај река Блаштица с. 
Мрежичко, со површина на простор на истражното поле 
за концесија за истражување дефиниран со точки меѓу-
себно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со 
координати, како е дадено во табелава и тоа: 

 
Точка Координата - X Координата - Y 
Т-1 4.563.500,00 7.582.750,00 
Т-2 4.564.500,00 7.582.750,00 
Т-3 4.564.500,00 7.583.750,00 
Т-4 4.563.500,00 7.583.750,00 
  
Површината на просторот од став 1 на оваа точка 

изнесува Р=1,0 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 

критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместокот ќе се определи во Договорот за концесија. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија по претходно добиената согласност од Владата. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

 
       Бр. 23-3967/1                     Претседател на Владата 
13 август 2002 година            на Република Македонија, 

      Скопје                           Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

1076. 
Врз основа на член 6 став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
25/2002) и член 86 од Законот за минералните сурови-
ни (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 13.08.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛ-
НИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛ-
НАТА СУРОВИНА-МИНЕРАЛНА ВОДА НА �БИС-
ТРИЦА-СБ� ДОО-С. МАЈДАН, ОПШТИНА КОНО-
ПИШТЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ ВО ГОРНИОТ ТЕК НА 

РОЖДЕНСКА РЕКА НАД С. МАЈДАН НА  
ПЛАНИНСКИОТ МАСИВ КОЗЈАК  

1. На �БИСТРИЦА-СБ� ДОО-с. Мајдан, општина 
Конопиште, се дава концесија за  вршење на детални 
геолошки истражувања на минералната суровина мине-
рална вода на локалитетот во горниот тек на Рожден-
ска река над с. Мајдан на планинскиот масив Козјак, со 
површина на простор на истражното поле за концесија 
за истражување дефиниран со точки меѓусебно поврза-
ни со прави линии, а точките дефинирани со координа-
ти, ако што е дадено во табелава и тоа: к

 
Точка Координата - X Координата - Y 
Т-1 4.554.600,00 7.576.500,00 
Т-2 4.554.775,00 7.577.150,00 
Т-3 4.554.625,00 7.577.375,00 
Т 4 - 4.554.025,00 7.577.125,00 
  
Површината на просторот од став 1 на оваа точка 

изнесува Р=0,6 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместокот ќе се определи во Договорот за концесија. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија по претходно добиената согласност од Владата. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

 
       Бр. 23-3960/1                     Претседател на Владата 
13 август 2002 година            на Република Македонија, 

      Скопје                           Љубчо Георгиевски, с.р. 



20 август 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 66 - Стр. 3 
 

 1077. 
Врз основа на член 7, став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2002 година 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 106/2001), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 13.08.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА 

 
Член 1 

Во Буџетот на Република Македонија за 2002 година (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
46/2002) се вршат следниве измени на распоредот на средствата во посебниот дел:  

 

Раздел Програма Потставка 
Планирано со 
Буџет за 2002 
година 

Промена Износ по 
прераспределба 

         16101 - Агенција за млади и спорт 
 12 - Спорт 

  467121 Изградба на други објекти 30.000.000 38.000.000 68.000.000 
         04001 - Влада на Република Македонија 
 12 - Европска интеграција 
  426511 Семинари и конференции   6.900.000  - 2.000.000       4.900.000 
        04002 - Служба за општи и заеднички работи 
  11 - Администрација 
  463111 Купување на канцелариски 

мебел 
   22.000.000  - 3.000.000     19.000.000 

        05001 - Министерство за одбрана 
  11 - Администрација 
  424113 Ленти, касети и друго за АОП 4.358.000 - 1.000.000      3.358.000 
  426213 Друг тип на простор 8.000.000 - 1.500.000      6.500.000 
  463218 Купување на друга опрема 20.050.000 - 3.000.000    17.050.000 
  12 - АРМ 
  425218 Други услуги за одржување 3.800.000 - 1.000.000 2.800.000 
  426711 Преведувачи 1.500.000 - 500.000 1.000.000 
 06001 - Министерство за внатрешни работи 
  12 - Безбедност 
  464111 Купување на моторни возила 26.900.000 - 4.000.000 22.900.000 
  468111 Реконструкција на градежни 

објекти 80.000.000 - 4.000.000 76.000.000 
 12101 - Министерство за животна средина и просторно планирање  
  12 - Животна средина 
  

463216 
Купување на лабораториска и 
научно-истражувачка опрема 1.280.000 - 500.000   780.000 

 13001 - Министерство за транспорт и врски 
  11 - Администрација 
  463218 Купување на друга опрема 50.000.000 - 16.500.000    33.500.000 
 15001 - Министерство за труд и социјална политика 
  11 - Администрација 
  423211 Горива и масла 1.000.000 - 500.000  500.000 
  423212 Гуми 250.000 - 100.000  150.000 
  424112 Списанија 800.000 - 400.000  400.000 
       
 Вкупно  - 38.000.000  

 
Член 2 

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

 
       Бр. 23-4191/1                     Претседател на Владата 
13 август 2002 година                   на Република Македонија, 
            Скопје                     Љубчо Георгиевски, с.р. 
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1078. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговија 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 23/95, 
30/95, 43/95 и 43/99), член 28 од Законот за акцизите 
("Службен весник на РМ" бр. 32/01, 50/01 и 52/01) и 
член 35 од Законот за Владата на Република Македони-
ја ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
59/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цат  одржана на 20 август 2002 година, донесе а 

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

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА  
1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати, така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа:  
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                         до 16,834 
- МБ - 98                                                         до 17,674 
-  БМБ - 95                                                       до 17,776 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д - 1                                                              до 16,136 
-  Д - 2                                                              до 15,295 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
-  екстра лесно (ЕЛ)                                        до 15,187 
г) Мазут                                            до 12,005 ден/кг. 
 
2. Претпријатијата и другите правни лица, како и 

вршителите на дејност со личен труд што вршат про-
мет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот 
текст: претпријатија), ги формираат цените за одделни 
нафтени деривати, така што највисоките малопродаж-
ни цени да изнесуваат и тоа: 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                           до 52,00 
- МБ - 98                                                           до 53,00 
-  БМБ - 95                                                         до 50,00 
б) Дизел гориво                               ден/лит. 
- Д - 1                                                                до 37,00 
-  Д - 2                                                                до 36,00 
в) Масло за горење                                       ден/лит. 
-  екстра лесно (ЕЛ)                                         до 25,50 
г ) Масло за горење (мазут)           до 13,078 ден/кг. 
Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б" 

и "в" важат франко пумпна станица, а цената на пот-
точката "г" важи франко производител во земјата. 

3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од 
оваа одлука, акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа:  
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
МБ - 86                                                                23,664 
МБ - 98                                                                23,664 
Б МБ - 95                                                              21,041 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
Д - 1                                                                     11,757 
Д  - 2                                                                     11,757 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
-
 
  екстра лесно (ЕЛ)                                             3,042 
г ) Масло за горење (мазут)                  0,100 ден/кг. 
4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на 

оваа одлука, содржани се и трошоците за превоз од 
0,400 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат:  
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                             до 2,80 
- МБ - 98                                                             до 2,80 
-
 
 БМБ - 95                                                           до 2,80 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д - 1                                                                  до 2,80 
- Д - 2                                                                  до 2,80 

 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
-
 
 екстра лесно (ЕЛ)                                           до 2,80 
г ) Масло за горење (мазут)               до 0,35 ден/кг. 
5. Од износот на платените акцизи од точка 3 на 

оваа одлука, Министерството за финансии ќе врши 
уплата во износ од 9,18% на сметка на Фондот за 
пензиско-инвалидско осигурување. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во "Службен весник на Република Македонија", а 
ќе с  применува од 00,01 часот на 21.08.2002 година. е 
      Бр. 23-4270/1                      Претседател на Владата  
20 август 2002 година            на Република Македонија, 

     Скопје                           Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

1079. 
Врз основа на член 110 од Законот за хартии од 

вредност (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02 и 37/02) и Правилникот на 
Комисијата за начинот и постапката за давање соглас-
ност за именување на директор на брокерска куќа 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
40/02), Комисијата за хартии од вредност на ден 
30.07.2002 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност за именување на Дракулевски 

Александар, дипломиран економист, за директор на 
Секторот за работа со долгорочни хартии од вредност 
во Експорт Импорт Банка АД, со седиште во Скопје, на 
ул. �Даме Груев� бр. 7. 

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

 
      Бр. 07-1363/3           Комисија за хартии од вредност 
1 август 2002 година                     Претседател, 

     Скопје                          Никола Груевски, с.р. 
__________ 

1080. 
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 и 37/2002) и Правилникот за 
документација за кадровска, техничка и организациона 
оспособеност потребна за основање и работа на бро-
керска куќа (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 16/2001), Комисијата за хартии од вредност 
на ден 30.07.2002 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се издава одобрение за работа со хартии од вред-

ност на Секторот за работење со хартии од вредност на 
Експорт Импорт Банка АД, со седиште во Скопје, на 
ул. �Даме Груев� бр. 7. 

2. Секторот за работење со хартии од вредност на 
Експорт Импорт банка АД 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; 

- советување на клиентите при издавање и тргување 
со долгорочни хартии од вредност. 
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3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 

 
      Бр. 07-1362/4           Комисија за хартии од вредност 
1 август 2002 година                      Претседател, 

     Скопје                          Никола Груевски, с.р. 
__________ 

1081. 
Врз основа на член 19 став 4 од Законот за стопан-

ските комори (�Службен весник на РМ� бр. 54/2002), 
министерот за правда донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОБРАЗЕЦОТ И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА 
РЕГИСТАРОТ НА СТОПАНСКИТЕ КОМОРИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на образецот на регистарот на стопанските ко-
мори и начинот на неговото водење. 

 
Член 2 

Регистарот од член 1 од овој правилник се води на 
единствен начин во сите основни судови. 

 
Член 3 

Регистарот на стопанските комори се води според 
образец бр. 1 кој ги содржи следните рубрики: реден 
број; име на стопанска комора; седиште (улица, број и 
место); вид на комората според дејноста; кратка содр-
жина на работите и активностите; број и датум на ре-
шението за упис и забелешка.  
Образецот број 1 е составен дел на овој правилник. 
 

Член 4 
Во образецот број 1 во рубриката �реден број� се 

запишува редниот број на уписот; во рубриката �име 
на стопанска комора� се запишува целото име и скра-
тена ознака на името на комората доколку има таква; 
во рубриката �седиште� се запишува точниот назив на 
улицата, бројот и местото каде се наоѓа седиштето; во 
рубриката �вид на комората според дејноста� се запи-
шува видот на комората според дејноста за која е осно-
вана; во рубриката �кратка содржина на работите и ак-
тивностите� се запишува кратка содржина на работите 
и активностите на комората; во рубриката �број и дата 
на решението за упис� се запишува точниот број и дата 
на решението со кое е извршен уписот во регистарот и 
во рубриката �забелешка� се запишуваат промените 
што се од значење за регистрацијата. 

  
Член 5 __________ 

Регистарот на стопанските комори се води во уко-
ричена книга со димензии 500 мм х 400 мм на која на 
насловната страна во левиот горен агол пишува �Ре-
публика Македонија - Основен суд ____________ �, а 
во средината �Регистар на стопанските комори�. 

1082. 
Врз основа на член 16 став 4, член 17 став 1 и член 

32 точка 3 од Законот за избор на пратеници во Собра-
нието на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 42/2002), Државната избор-
на комисија, на седниците одржани на 9 и 14 август 
2002 година, донесе 

Регистарот на стопанските комори може да се води 
и електронски.  
Секоја страна од регистарот има број.  Пред почетокот на водењето на регистарот на прва-

та страна во десниот долен агол се забележува вкупни-
от број на страници што ги содржи регистарот и се за-
верува со печат и со потпис на претседателот на основ-
нио  суд. 

О Д Л У К А 
 
I. Од функцијата заменик претседател на Регионал-

ната изборна комисија на Изборната единица број 6 се 
разрешува по негово барање: 

т 
Член 6 - Ангел Величковски-досегашен заменик претседа-

тел на Регионалната изборна комисија на Изборната 
единица број 6. 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. II. За заменик претседател на Регионалната изборна 

комисија на Изборната единица број 6 се именува:  
    Бр. 08/07-2086/2               Министер за правда, - Симеон Малинков-судија на Апелациониот суд во 

Скопје. 15 август 2002 година                       Иџет Мемети, с.р. 
            Скопје 
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III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 
 Бр. 07-226/1          Претседател 

16 август 2002 година   на Државната изборна комисија, 
     Скопје  Мирјана Лазарова-Трајковска, с.р. 

__________ 
1083. 
Врз основа на член 33 став 1 точка 2 од Законот за 

избор на пратеници во Собранието на Република Маке-
донија (�Службен весник на РМ� бр. 42/2002), Регио-
налната изборна комисија на Изборната единица бр. 6, 
на седницата одржана на ден 07.08.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ 
НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

ГОСТИВАР 
 
I. За членови на Општинската изборна комисија 

Гостивар се именуваат: 
Рајко Андоновски-судија на Основниот суд во Гос-

тивар, 
Герасим Герасимовски-судија на Основниот суд во 

Гостивар, 
Невзат Хазири-дипломиран правник, 
Џезми Селими-дипломиран правник. 
За нивни заменици се именуваат: 
Наташа Стефановска-судија на Основниот суд во 

Гостивар, 
Кристе Николовски-судија на Основниот суд во 

Гостивар, 
Владо Трифуновски-дипломиран правник, 
Африм Јакупи-дипломиран правник. 
II. Седиштето на Општинската изборна комисија е 

во општина Гостивар, во просториите на органите на 
Единицата на локалната самоуправа. 

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

 
РЕГИОНАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 
    Бр. 38/02            Претседател 

7 август 2002 година   на Регионалната изборна комисија 
      Тетово             за Изборната единица бр. 6, 
       Јусуф Рустеми, с.р. 

__________ 
1084. 
Врз основа на член 33 став 1 точка 2 од Законот за 

избор на пратеници во Собранието на Република Маке-
донија (�Службен весник на РМ� бр. 42/2002), Регио-
налната изборна комисија на Изборната единица бр. 6, 
на седницата одржана на ден 07.08.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ 
НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ДЕБАР 

 
I. За членови на Општинската изборна комисија Де-

бар се именуваат: 
Томе Бужаровски-судија на Основниот суд во Де-

бар, 
Ештреф Буфи-судија на Основниот суд во Дебар, 
Авни Борова-дипломиран правник, 
Мерсим Марку-дипломиран правник. 
За нивни заменици се именуваат: 
Јелена Мартиновска-судија на Основниот суд во 

Дебар, 
Гоце Јовчовски-судија на Основниот суд во Дебар, 
Еуген Цани-дипломиран правник, 
Али Реџа-дипломиран правник. 

II. Седиштето на Општинската изборна комисија е 
во општина Дебар, во просториите на органите на Еди-
ницата на локалната самоуправа. 

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

 
РЕГИОНАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 
    Бр. 39/02            Претседател 

7 август 2002 година   на Регионалната изборна комисија 
      Тетово             за Изборната единица бр. 6, 
       Јусуф Рустеми, с.р. 

__________ 
1085. 
Врз основа на член 33 став 1 точка 2 од Законот за 

избор на пратеници во Собранието на Република Маке-
донија (�Службен весник на РМ� бр. 42/2002), Регио-
налната изборна комисија на Изборната единица бр. 6, 
на седницата одржана на ден 07.08.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ 
НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ТЕТОВО 

 
I. За членови на Општинската изборна комисија Те-

тово се именуваат: 
Шемседин Јусуфи-судија на Основниот суд во Те-

тово, 
Милаим Емурлаи-судија на Основниот суд во Тето-

во, 
Јованче Богданоски-дипломиран правник, 
Абдулазис Абдиу-дипломиран правник. 
За нивни заменици се именуваат: 
Загорка Велковска-судија на Основниот суд во Те-

тово, 
Димитар Синадиноски-судија на Основниот суд во 

Тетово, 
Неџат Каса-дипломиран правник, 
Зејнел Шабани-дипломиран правник. 
II. Седиштето на Општинската изборна комисија е 

во општина Тетово, во просториите на органите на 
Единицата на локалната самоуправа. 

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

 
РЕГИОНАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 
    Бр. 37/02            Претседател 

7 август 2002 година   на Регионалната изборна комисија 
      Тетово             за Изборната единица бр. 6, 
       Јусуф Рустеми, с.р. 

___________ 
1086. 
Врз основа на член 33 став 1 точка 2 од Законот за 

избор на пратеници во Собранието на Република Маке-
донија (�Службен весник на РМ� бр. 42/2002), Регио-
налната изборна комисија на Изборната единица бр. 6 
одржана на 14.08.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ НА  ЧЛЕНОВИ  И НИВНИ  ЗАМЕНИЦИ   
ВО ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

ГОСТИВАР 
  

I. Во Одлуката за именување на членови и нивни 
заменици на Општинската изборна комисија Гостивар 
што се однесува на членовите и замениците на Оп-
штинската изборна комисија се врши изменување и ќе 
гласи: 

- наместо Рајко Андоновски, да стои Мишко Дамја-
новски, 

- наместо Кристе Николовски, да стои Васил Кос-
товски. 
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II. Оваа одлуката влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 

РЕГИОНАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

         Бр. 38/02-1                                    Претседател 
14 август 2002 година       на Изборната единица број 6, 
           Тетово                              Јусуф Рустеми, с.р. 
_______________________________________________ 
Огласен дел  
 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР 
Пред Основниот суд во Дебар е заведена парнична 

постапка за развод на брак по тужбата на тужителот 
Шерифовски Бесник од с. Г. Папрадник, против туже-
ната Букурија Кадриовска од с. Г. Папрадник, сега со 
непозната адреса на живеење во САД.  
Се повикува тужената да се јави во судот во рок од 

30 дена од денот на објавата на овој оглас. Во спротив-
но, ќе и биде поставен привремен застапник за спрове-
дување на постапката за развод на брак.  
Од Основниот суд во Дебар, П. бр. 121/2002.                                                                 15. Магацин за нафта, објект од траен карактер, 

магацин, со површина од 22 м2.                                                                             (22169) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред овој суд во тек е постапка за оспорување на 

татковство по тужбата на тужителката Селма Нухи, ма-
лолетна, против тужениот Неџати Исмаили од с. Слуп-
чане, роден на 04.05.1968 година од татко Решат и мај-
ка Катеме.  
Бидејќи тужениот Неџати Исмаили живее во стран-

ство со непозната адреса, му се назначува привремен 
застапник адвокатот Методија Чешмаџиски од Кумано-
во. Привремениот застапник ќе го застапува тужениот 
во оваа постапка сé додека тужениот или неговиот пол-
номошник не се појави пред судот, односно додека 
Центарот за социјална работа не го извести судот дека 
назначил старател.  
Од Основниот суд во Куманово, П. бр. 800/2002.                                                                 21. Штала за тов на телиња, објект од траен карак-

тер, приземје, со површина од 921,32 м2, со инфрас-
труктура (водовод, одвод и електрика). 

                                                                            (21932) 
___________ 

 
Основниот суд во Свети Николе, судски број И. бр. 

228/02, во правната работа на доверителот СИМАГ-
ИНВЕСТ Симаг и др. ДОО Скопје, против должникот 
АД Краварска фарма МЛЕКО ИНВЕСТ Свети Николе, 
согласно член 252-б од ЗИП на ден 10.06.2002 година 
ја усвои Спогодбата помеѓу странките за обезбедување 
на парично побарување на доверителот спрема дол-
жникот, со која на доверителот му се пренесуваат во 
сопственост следните градежни објекти  со инфрас-
труктура и подвижни предмети-опрема: 

 
I 
 
ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

1. Штала за молзење крави, објект од траен карак-
тер, приземје, со површина од 1209,45 м2, со инфрас-
труктура (водовод, одвод и електрика). 

2. Штала за молзење крави, објект од траен карак-
тер, приземје, со површина од 1211,76 м2, со инфрас-
труктура (водовод, одвод и електрика). 

3. Штала за молзење крави, објект од траен карак-
тер, приземје, со површина од 1211,10 м2, со инфрас-
труктура (водовод, одвод и електрика). 

4. Штала за молзење крави, објект од траен карак-
тер, приземје, со површина од 1213,29 м2, со инфрас-
труктура (водовод, одвод и електрика). 

5. Млекара долна, објект од траен карактер, призем-
је, со површина од 141,04 м2, со инфраструктура (водо-
вод, одвод и електрика). 

6. Млекара горна, објект од траен карактер, призем-
је, со површина од 1211,10 м2, со инфраструктура (во-
довод, одвод и електрика). 

7. Ветеринарна станица, објект од траен карактер, 
приземје, со површина од 131,91 м2, со инфраструкту-
ра (водовод, одвод и електрика). 

8. Телчарник, објект од траен карактер, приземје, со 
површина од 580,30 м2, со инфраструктура (водовод, 
одвод и електрика). 

9. Машинска работилница, објект од траен карак-
тер, приземје, со површина од 277,80 м2, со инфрас-
труктура (водовод, одвод и електрика). 

10. Настрешница за возила, објект од траен карак-
тер, приземје, со површина од 101,90 м2.  

11. Управна зграда, објект од траен карактер, при-
земје, со површина од 237,58 м2, со инфраструктура 
(водовод, одвод и електрика). 

12. Портирница, објект од траен карактер, приземје, со 
површина од 17,33 м2, со инфраструктура (електрика). 

13. Јами за ѓубре-две, објект од траен карактер, со 
површина од 4200 м2, со инфраструктура (електрика). 

14. Трапови за силажа, објект од траен карактер, со 
површина од 1200 м2, со инфраструктура (електрика). 

 
ТОВ НА ЈУНЕ-ЦРНИЛИШТЕ 

 

16. Управна зграда, објект од траен карактер, при-
земје, со површина од 184 м2, со инфраструктура (во-
довод, одвод и електрика). 

17. Гаражи и ветеринарна станица, објект од траен 
карактер, приземје, со површина од 111 м2, со инфрас-
труктура (водовод, одвод и електрика). 

18. Штали за тов на јуне, објект од траен карактер, 
приземје, со површина од 978,57 м2, со инфраструкту-
ра (водовод, одвод и електрика). 

19. Штала за тов на јуне, објект од траен карактер, 
приземје, со површина од 973,50 м2, со инфраструкту-
ра (водовод, одвод и електрика). 

20. Штала за тов на јуне, објект од траен карактер, 
приземје, со површина од 973,49 м2, со инфраструкту-
ра (водовод, одвод и електрика). 

22. Штала за тов на телиња, објект од траен карак-
тер, приземје, со површина од 920,70 м2, со инфрас-
труктура (водовод, одвод и електрика). 

 
II ПОДВИЖНИ ПРЕДМЕТИ - ОПРЕМА 

 
1. Трактор ИМТ 577, (3 броја), година на производ-

ство 1975. 
2. Трактор ИМТ 533, (1 број), година на производ-

ство 1975. 
3. Трактор ИМТ 538, (1 број), година на производ-

ство 1976. 
4. Приколка Змај 470, (1 број), година на производ-

ство 1975. 
5. Приколка Змај 470, (1 број), година на производ-

ство 1975. 
6. Приколка 5 т., (1 број), година на производство 

1976. 
7. Приколка 3 т., (1 број), година на производство 

1976. 
8. Хедер за силажа комбајн, (1 број), година на про-

изводство 1983. 
9. Моторна пумпа, (1 број), година на производство 

1976. 
10. Силокомбајн, (1 број), година на производство 

1982. 
11. Самоодна косачка, (1 број), година на производ-

ство 1975. 
12. Косиони уреди, (1 број), година на производство 

1975. 
13. Опрема краварска фарма, (1 број), година на 

производство 1975. 
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14. Количка за сточна храна, (1 број), година на 
производство 1975. 

15. Термопечка, (6 броја), година на производство 
1975. 

16. Машина електронска, (1 број), година на произ-
водство 1975. 

17. Теписон, (1 број), година на производство 1976. 
18. Ормари разни, (2 броја), година на производство 

1976. 
19. Бира разни, (3 броја), година на производство 

1976. 
20. Конференциска маса, (1 број), година на произ-

водство 1975. 
21. Фотеља Астон, (8 броја), година на производ-

ство 1975. 
22. Гардероберни ормани, (7 броја), година на про-

изводство 1976. 
23. Ормани за документација, (4 броја), година на 

производство 1975. 
24. Столици, (5 броја), година на производство 

1975. 
25. Биро за картици, (2 броја), година на производ-

ство 1975. 
26. Фотељи Астон, (4 броја), година на производ-

ство 1976. 
27. Маса клуб, (1 број), година на производство 

1975. 
28. Работни бира, (7 броја), година на производство 

1976. 
29. Двокрилен гардеробер, (30 броја), година на 

производство 1975. 
30. Маси за кујна, (11 броја), година на производ-

ство 1975. 
31. Витрина, (2 броја), година на производство 

1976. 
32. Витрина ниска, (1 број), година на производство 

1975. 
33. Столови за кујна, (30 броја), година на произ-

водство 1975. 
34. Садопер, (12 броја), година на производство 

1975. 
35. Детектор, (1 број), година на производство 1975. 
36. Стерилизатор, (1 број), година на производство 

1975. 
37. Микроскоп, (1 број), година на производство 1976. 
38. Телефон, (1 број), година на производство 1984. 
39. Телефон, (1 број), година на производство 1976. 
40. Рачна електрична брусалица, (1 број), година на 

производство 1982. 
41. Бојлер, (1 број), година на производство 1980. 
42. Рампа покретна, (1 број), година на производ-

ство 1975. 
43. Батерии ровокопачи, (1 број), година на произ-

водство 1976. 
44. Мотокултиватор 506, (1 број), година на произ-

водство 1983. 
45. Фреза 506, (1 број), година на производство 

1975. 
46. Цистерна �Беља�,(1 број), година на производ-

ство 1976. 
47. Автомобил Лада, (1 број), година на производ-

ство 1984. 
48. Автобус Санос, (1 број), година на производство 

1982. 
49. Автомобил Сеат Кордоба, (1 број), година на 

производство 1998. 
50. Самоодно бочно крило со распрскувачи, (2 бро-

ја), година на производство 1976. 
51. Косачка �Рото�,(1 број), година на производство 

1975. 
52. Преса за балирање-Инекс, (1 број), година на 

производство 1975. 
53. Сеноберач Фаворит, (1 број), година на произ-

водство 1976. 
54. Дигитрон, (1 број), година на производство 

1976. 

55. Плугови, (2 броја), година на производство 2001. 
56. Систем за молзење, (1 број), година на произ-

водство 2001. 
57. Перална, (1 број), година на производство 2001. 
58. Молзен апарат, (4 броја), година на производ-

ство 2001. 
59. Систем за молзење, (2 броја), година на произ-

водство 2001. 
60. Автомат за напој на телиња, (1 број), година на 

производство 2001. 
61. Миксер приколка за хранење, (1 број), година на 

производство 2001. 
62. Вакуум пумпа, (1 број), година на производство 

2001. 
63. Молзен апарат, (4 броја), година на производ-

ство 2001. 
64. Факс-Панасоник, (1 број), година на производ-

ство 2001. 
65. Цистерна за изѓубрување, (1 број), година на 

производство 2001. 
 

ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО МЛЕКО-ИМПЕКС СВЕТИ 
НИКОЛЕ ЦРНИЛИШТЕ 

 
1. Електричен шпорет, (1 број), година на производ-

ство 1980. 
2. Витрини, (1 број), година на производство 1980. 
3. Столови, (7 броја), година на производство 1980. 
4. Работни бироа, (2 броја), година на производство 

1981. 
5. Ормани гардероберни, (3 броја), година на произ-

водство 1980. 
6. Ормани за регистратори, (3 броја), година на про-

изводство 1980. 
7. Конференциска маса, (1 број), година на произ-

водство 1980. 
8. Работно биро, (1 број), година на производство 1980. 
9. Гардеробери двокрилни, (15 броја), година на 

производство 1980. 
10. Фотељи, (11 броја), година на производство 1980. 
11. Маси за кујна, (8 броја), година на производство 

1980. 
12. Столици за кујна, (10 броја), година на произ-

водство 1980. 
13. Термопечка, (1 број), година на производство 

1981. 
14. Трактор ИМТ 577, (1 број), година на производ-

ство 1981. 
15. Приколица 3 т., (1 број), година на производство 

1980. 
16. Термопечка 3,5 кw, (1 број), година на произ-

водство 1980. 
17. Трактор МТЗ 82, (1 број), година на производ-

ство 1980. 
18. Утоварач тип РВ-2, (1 број), година на произ-

водство 1980. 
Преносот е извршен заради обезбедување на парич-

но побарување на доверителот кое го има према дол-
жникот. 
Од Основниот суд во Свети Николе, И. бр. 228/02. 

___________ 
 
Основниот суд во Свети Николе, судски број И. бр. 

229/02, во правната работа на доверителот СИМАГ-
ИНВЕСТ Симаг и др. ДОО Скопје, против должникот 
А.Д. Живинарска фарма ЕГО ФАРМ Свети Николе, 
согласно член 252-б од ЗИП на ден 10.06.2002 година, 
ја усвои спогодбата помеѓу странките за обезбедување 
на парично побарување на доверителот спрема дол-
жникот, со која на доверителот му се пренесуваат во 
сопственост следните градежни објекти со инфраструк-
тур  и подвижни предмети-опрема: а

 
I. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 
1. Портирница, објект од траен карактер, приземје, 

со површина од 50,20м2, со инфраструктура (електрика). 
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2. Управна зграда, објект од траен карактер, при-
земје, со површина од 123,74м2, со инфраструктура 
(водовод, одвод и електрика). 

3. Пилчарник бр. 6, објект од траен карактер, при-
земје, со површина од 898,49м2, со инфраструктура 
(водовод, одвод и електрика). 

4. Пилчарник бр. 5, објект од траен карактер, при-
земје, со површина од 869,09м2, со инфраструктура        
(водовод, одвод и електрика). 

     
26. Термопечка (1 број), година на производство 

1980. 

5. Пилчарник бр. 2, објект од траен карактер, при-
земје, со површина од 558,09м2, со инфраструктура 
(водовод, одвод и електрика). 

6. Пилчарник бр. 1, објект од траен карактер, при-
земје, со површина од 715,17м2, со инфраструктура 
(водовод, одвод и електрика). 

7. Пилчарник бр. 4, објект од траен карактер, при-
земје, со површина од 715,17м2, со инфраструктура 
(водовод, одвод и електрика). 

8. Пилчарник бр. 3, објект од траен карактер, при-
земје, со површина од 658,71м2, со инфраструктура 
(водовод, одвод и електрика). 

9. Стара млекара, објект од траен карактер, призем-
је, со површина од 280,00м2, со инфраструктура (водо-
вод, одвод и електрика). 

10. Кафилерија, објект од траен карактер, приземје, 
со површина од 13,67м2, со инфраструктура (електрика). 

11. Сортирница и магазин, објект од траен карак-
тер, приземје, со површина од 382,04м2, со инфрас-
труктура (електрика). 

12. Фарма за несилки, објект од траен карактер, 
приземје, со површина од 4916,88м2, со инфраструкту-
ра (водовод, одвод и електрика). 

13. Стара кланица, објект од траен карактер, при-
земје, со површина од 27,00м2, со инфраструктура (во-
довод, одвод и електрика). 

 
II. ПОДВИЖНИ ПРЕДМЕТИ-ОПРЕМА 

 
1. Цистерна за нафта (1 број), година на производ-

ство 1980. 
2. Трансформатор (1 број), година на производство 

1980. 
3. Универзална печка во кафилерија (1 број), година 

на производство 1981. 
4. Опрема за живинарска фарма (1 број), година на 

производство 1980.  
5. Опрема за пилиња (1 број), година на производ-

ство 1980. 
6. Камиони за пренос на храна (1 број), година на 

производство 1980. 
7. Приколица ТАС (1 број), година на производство 

1981. 
8. Телефонски апарат (1 број), година на производ-

ство 1980. 
9. Биро зелено (1 број), година на производство 

1981.  
10. Стол (1 број), година на производство 1980. 
11. Садопер дупли (1 број), година на производство 

1980. 
12. Стази (1 број), година на производство 1980. 
13. Теписони (1 број), година на производство 1980. 
14. Гардероберен орман (6 броја), година на произ-

водство 1980. 
15. Столови, разни (27 броја), година на производ-

ство 1980. 
16. Ормани разни (9 броја), година на производство 

1981. 
17. Маси за кујна (12 броја), година на производ-

ство 1981. 
18. Биро (3 броја), година на производство 1981. 
19. Закачалки (3 броја), година на производство 

1980. 
20. Ролетни (2 броја), година на производство 1981. 
21. Фотељи (5 број), година на производство 1980. 

22. Столови (10 броја), година на производство 
1980. 

23. Маси (2 броја), година на производство 1980. 
24. Каса (1 број), година на производство 1980. 
25. Машини дигитрон (1 број), година на производ-

ство 1980. 

27. Термопечка (3 броја), година на производство 
1980. 

28. Бојлер 80 лит., (2 броја), година на производ-
ство 1980. 

29. Рачна брусалица (1 број), година на производ-
ство 1980. 

30. Апарат за заварување (1 број), година на произ-
водство 1980. 

31. Бормашина (1 број), година на производство 
1980. 

32. Агрегат (1 број), година на производство 1980. 
33. Фрижидер 410 лит., (2 броја), година на произ-

водство 1980. 
34. Електро мотор (1 број), година на производство 

1980. 
35. Електричен шпорет (1 број), година на произ-

водство 1980. 
36. Фрижидер (1 број), година на производство 

1980. 
37. Електричен шпорет ЕШ-4 (1 број). 
38. Правосмукалка (1 број), година на производство 

1980. 
39. Фрижидер (1 број), година на производство 

1980. 
40. Пуромат (2 броја), година на производство 1980. 
41. Висечки витрини (2 броја) година на производ-

ство 1980. 
42. Пумпа за мотор 7,5/2 (1 број), година на произ-

водство 1980. 
43. Електричен шпорет (1 број), година на произ-

водство 1980. 
44. Макари за сајли (1 број), година на производ-

ство 2001. 
45. Сајли (1 број), година на производство 2001. 
46. Специјален кабел (1 број), година на производ-

ство 2001. 
47. Пумпа за вода со штрафови и спојници (1 број), 

година на производство 2001. 
48. Трактор ИМТ 539 (1 број), година на производ-

ство 1980. 
49. Трактор ИМТ 577 (1 број), година на производ-

ство 1980. 
50. Трактор ИМТ 533 (1 број), година на производ-

ство 1980. 
51. Трактор ИМЗ-82 (1 број), година на производ-

ство 1981. 
52. Приколка 3 т. (1 број), година на производство 

1981. 
53. Приколка 5 т. (1 број), година на производство 

1981. 
54. Приколка кипер (1 број), година на производ-

ство 1980. 
55. Сортирка за јајца (1 број), година на производ-

ство 1980. 
Преносот е извршен заради обезбедување на парич-

но побарување на доверителот кое го има према дол-
жникот. 
Од Основниот суд во Свети Николе, И. бр . 229/02. 

__________ 
 
Основниот суд во Свети Николе, судски број И.бр. 

230/02, во правната работа на доверителот СИМАГ-
ИНВЕСТ Симаг и др. ДОО Скопје, против должникот 
А.Д. Фабрика за сточна храна АЛФА КОРН Свети Ни-
коле, согласно член 252-б од ЗИП на ден 10.06.2002 го-
дина ја усвои спогодбата помеѓу странките за обезбе-



Стр. 10 - Бр. 66 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 август 2002 
 
дување на парично побарување на доверителот спрема 
должникот, со која на доверителот му се пренесуваат 
во сопственост следните градежни објекти со инфрас-
труктура и подвижни предмети-опрема: 

 
I ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ИНФРАСТРУКТУРА 
 
1. Управна зграда и трпезарија, објект од траен ка-

рактер, приземје, со површина од 402 м2, со инфрас-
труктура (електрика).  

2. Лабораторија, објект од траен карактер, приземје, 
со површина од 104 м2, со инфраструктура (електрика).  

3. Магацин за суровини, објект од траен карактер, 
приземје, со површина од 840 м2, со инфраструктура 
(водовод, одвод и електрика).  

4. Фабрика за сточна храна МЛИН, објект од траен 
карактер, со површина од 1893 м2, со инфраструктура 
(водовод, одвод, електрика).  

5. Магацин за готови производи, објект од траен ка-
рактер, приземје, со површина од 965 м2, со инфрас-
труктура (водовод, одвод и електрика). 

6. Компресорска станица, објект од траен карактер, 
приземје, со површина од 52 м2, со инфраструктура 
(електрика). 

7. Котлара, објект од траен карактер, приземје, со 
површина од 93 м2, со инфраструктура (водовод, одвод 
и електрика). 

8. Машинска работилница, објект од траен карак-
тер, приземје, со површина од 158 м2, со инфраструкту-
ра (водовод, одвод и електрика). 

9. Мазутара, објект од траен карактер, приземје, со 
површина од 19 м2, со инфраструктура (електрика). 

10. Дехидратор, објект од траен карактер, приземје, 
со површина од 844 м2, со инфраструктура (водовод, 
одвод и електрика).  

11. Стари бетонски силоси, објект од траен карак-
тер, со површина од 308 м2, со инфраструктура (елек-
трика). 

12. Нови бетонски силоси, објект од траен карактер, 
со површина од 393 м2, со инфраструктура (електрика).  

13. Челични силоси, објект од траен карактер, со 
површина од 402 м2, со инфраструктура (електрика).  

14. Пумпна станица за нафта, објект од траен карак-
тер, приземје, со површина од 6,3 м2, со инфраструкту-
ра (електрика). 

15. Колска вага, објект од траен карактер, приземје 
со површина од 23 м2, со инфраструктура (електрика). 

16. Портирница бр. 2-нова, објект од траен карак-
тер, приземје, со површина од 53 м2, со инфраструкту-
ра (електрика). 

17. Портирница бр. 1-стара, објект од траен карак-
тер, приземје, со површина од 9 м2, со инфраструктура 
(електрика). 

 
II ПОДВИЖНИ ПРЕДМЕТИ - ОПРЕМА 
ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО ФАБРИКА  

ЗА СТОЧНА ХРАНА 
 
1. Приемен вагон кош, О.Поле (1 број), година на 

производство 1976. 
2. Ланчан транспортер 12 м. УТВА, (1 број), година 

на производство 1976. 
3. Приемен транспортер 10 м. УТВА, (1 број), годи-

на на производство 1976. 
4. Ланчан транспортер 10 м. УТВА, (1 број), година 

на производство 1976. 
5. Собирен кош, О.Поле, (1 број), година на произ-

водство 1976. 
6. Полжавест земач, УТВА (1 број), година на про-

изводство 1976. 
7. Плоснат транспортер 5м. УТВА, (1 број), година 

на производство 1976. 
8. Влезен засун, УТВА, (3 броја), година на произ-

водство 1976. 

9. Ланчан транспортер 7м. УТВА, (2 броја), година 
на производство 1976. 

10. Елеватор 30 м. УТВА, (1 број), година на произ-
водство 1976. 

11. Разделник, УТВА (1 број), година на производ-
ство 1976. 

12. Ланчани транспортер 5м. УТВА, (1 број), годи-
на на производство 1976. 

13. Влезен засун, УТВА, (1 број), година на произ-
водство 1976. 

14. Клупна за увреќување, УТВА, (1 број), година 
на производство 1976. 

15. Рачен засун, УТВА, (1 број), година на произ-
водство 1976. 

16. Ланчани транспортер 7 м. УТВА, (1 број), годи-
на на производство 1976. 

17. Ланчани транспортер 10м. УТВА, (1 број), годи-
на на производство 1976. 

18. Полжавест транспортер 7м. УТВА, (1 број), го-
дина на производство 1976. 

19. Елеватор 30м. УТВА (1 број), година на произ-
водство 1976. 

20. Полжавест транспортер 5м. УТВА, (1 број), го-
дина на производство 1976. 

21. Округли разделник, УТВА, (1 број), година на 
производство 1976. 

22. Клупна за увреќување, УТВА, (1 број), година 
на производство 1976. 

23. Трокрака приколка УТВА, (1 број), година на 
производство 1976. 

24. Магнетен аспиратор, Ерис, (1 број), година на 
производство 1976. 

25. Округли разделник, УТВА , (1 број), година на 
производство 1976. 

26. Вибрационо сите, Хове, (1 број), година на про-
изводство 1976. 

27. Округли разделник, УТВА, (2 броја), година на 
производство 1976. 

28. Гравитациони цевки, УТВА, (1 број), година на 
производство 1976. 

29. Кошеви за мелење, УТВА, (12 броја), година на 
производство 1976. 

30. Кош надчекичар, УТВА, (1 број), година на про-
изводство 1976. 

31. Четвороделен додавач, УТВА, (1 број), година 
на производство 1976. 

32. Варијатор, УТВА (1 број), година на производ-
ство 1976. 

33. Магнетен апарат, Ерис, (3 броја), година на про-
изводство 1976. 

34. Млин чекичар, УСА, (1 број), година на произ-
водство 1983. 

35. Полжавест транспортер 10м. (1 број), година на 
производство 1983. 

36. Прифатен кош, О.Поле, (1 број), година на про-
изводство 1983. 

37. Полжавест транспортер 7м. УТВА, (1 број), го-
дина на производство 1983. 

38. Транспортери 5м. УТВА, (7 броја), година на 
производство 1983. 

39. Кош за предсмеска, О.Поле, (2 броја), година на 
производство 1983. 

40. Полжавест узизимач, УТВА (1 број), година на 
производство 1983. 

41. Усипен рачен кош, О.Поле, (1 број), година на 
производство 1983. 

42. Мешалица, УСА, (1 број), година на производ-
ство 1983. 

43. Округли узизимач, УТВА, (1 број), година на 
производство 1983. 

44. Полжавест транспортер 7м. УТВА, (1 број), го-
дина на производство 1983. 

45. Транспортери, УТВА, (1 број), година на произ-
водство 1983. 



20 август 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 66 - Стр. 11 
 

46. Келии за мешање, УТВА (24 броја), година на 
производство 1983. 

47. Полжавест узизимач, УТВА, (8 броја), година на 
производство 1983. 

48. Окугли узизимач, УТВА (8 броја), година на 
производство 1983. 

49. Автоматска вага до 300 кг. Либела, (1 број), го-
дина на производство 1983. 

50. Усипен кош, О.Поле, (1 број), година на произ-
водство 1983. 

51. Мешалица, УСА, (1 број), година на производ-
ство 1983. 

52. Транспортери, УТВА, (1 број), година на произ-
водство 1983. 

53. Полжавест узизимач 7м. УТВА, (2 броја), годи-
на на производство 1983. 

54. Округли узизимач, УТВА, (4 броја), година на 
производство 1983. 

55. Елеватор 15м. УТВА, (1 број), година на произ-
водство 1983. 

56. Центрифугален вентилатор, Вентилатор, (1 
број), година на производство 1983. 

57. Полжавест транспортер 7м. УТВА, (1 број), го-
дина на производство 1983. 

58. Транспортери, УТВА, (1 број), година на произ-
водство 1983. 

59. Усипни кош, О.Поле, (1 број), година на произ-
водство 1983. 

60. Полжавест узизимач, УТВА, (8 броја), година на 
производство 1983. 

61. Транспортер, УТВА, (4 броја), година на произ-
водство 1983. 

62. Полжавест транспортер 7м., УТВА, (1 број), го-
дина на производство 1983. 

63. Елеватор 15м. (1 број), година на производство 
1983. 

64. Излезен засун, УТВА, (1 број), година на произ-
водство 1983. 

65. Собирен кош, О.Поле, (1 број), година на произ-
водство 1976. 

66. Елеватор 30м. УТВА, (1 број), година на произ-
водство 1976. 

67. Полжавест транспортер 7м. УТВА, (1 број), го-
дина на производство 1976. 

68. Излезен засун, УТВА, (1 број), година на произ-
водство 1976. 

69. Округли разделник, УТВА, (1 број), година на 
производство 1976. 

70. Механичка лопата, УТВА, (1 број), година на 
производство 1976. 

71. Полжавест транспортер 5м., УТВА, (1 број), го-
дина на производство 1976. 

72. Вибрационо сито, УСА, (1 број), година на про-
изводство 1976. 

73. Чекичар млин, УСА, (1 број), година на произ-
водство 1976. 

74. Полжавест транспортер 5м. УТВА, (2 броја), го-
дина на производство 1976. 

 75. Додавач, УТВА, (1 број), година на производ-
ство 1976. 

76. Округли разделник, УТВА, (2 броја), година на 
производство 1976. 

77. Млин чекичар, УСА, (1 број), година на произ-
водство 1976. 

78. Резервоар за мос, УСА, (1 број), година на про-
изводство 1976. 

79. Резервоар за приф.мос, УСА, (1 број), година на 
производство 1976. 

80. Резервоар за складирање на мос, УСА, (1 број), 
година на производство 1976. 

81. Лифт 750 кг. Д. Пајиќ, (1 број), година на произ-
водство 1976. 

82. Линија за мелење Спроут, УСА, (3 броја), годи-
на на производство 1976. 

83. Линија за довод на суровина, Спроут, УСА, (1 
број), година на производство 1976. 

84. Линија за транспортна суровина, Спроут, УСА, 
(1 број), година на производство 1976. 

85. Долна аспирација, Вентилатор, (1 број), година 
на производство 1976. 

86. Горна аспирација, Вентилатор, (1 број), година 
на производство 1976. 

87. Резервоар за воздух 5м3, Унионинвест, (1 број), 
година на производство 1976. 

88. Линија за предсмеса Спроут, УСА, (1 број), го-
дина на производство 1976. 

89. Линија за приемна преса, Спроут, УСА, (1 број), 
година на производство 1976. 

90. Проточна вага, Унимат, (1 број), година на про-
изводство 1976. 

91. Клапнасти разделник, Там 4/4, УТВА, (1 број), 
година на производство 1976. 

92. Сило Витло, УТВА, (1 број), година на произ-
водство 1976. 

93. Линија чекичари, Спроут, УСА, (1 број), година 
на производство 1976. 

94. Округли разделник 1/4, УТВА, (1 број), година 
на производство 1976. 

95. Товарно возило, ФАП, ТИП 1616 БД-Р, (2 бро-
ја), година на производство 1981. 

96. Автобус Санос 14Г4-49, 45, 50, (1 број), година 
на производство 1977. 

97. Автомобил Опел-Corsa, (1 број), година на про-
изводство 2001. 

98. Матрица, (1 број), година на производство 2001. 
99. Трактор, (1 број), година на производство 2001. 
100. Громобран, (1 број), година на производство 2001. 
101. Напојна пумпа, (1 број), година на производ-

ство 2001. 
 

ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО МАШИНСКА РАБОТИЛ-
НИЦА 

 
1. Столбна бормашина, Shariah, (1 број), година на 

производство 1980. 
2. Струг, Првомајска, (1 број), година на производ-

ство 1989. 
3. Електричен апарат за варење, Р. Кончар, (1 број), 

година на производство 1980. 
4. Ковачка Наковална, (1 број), година на производ-

ство 1977. 
5. Полско огниште, Цер Чачак, (1 број), година на 

производство 1978. 
6. Столбна шлајферица, Електроковина, (1 број), го-

дина на производство 1980. 
7. Рачна брусалица, Искра, (1 број), година на про-

изводство 1980. 
8. Комплет за оксигенско заварување, Загреб, (1 

број), година на производство 1980. 
9. Боци за оксиген, Техногас, (2 броја), година на 

производство 1980. 
 
ОСНОВНИ СРЕДСТВА - ДЕХИДРАТОР 

 
1. Линија за дехидрирање на зелена маса, Агромет 

П., (2 броја), година на производство 1977. 
2. Кос елеватор, Агромет-Полска, (2 броја), година 

на производство 1977. 
3. Оџаци за издувни гасови, (2 броја), година на 

производство 1977. 
4. Сецкалица за зелена маса, БАЊ, (2 броја), година 

на производство 1977. 
5. Вертикален силос, Полска, (2 броја), година на 

производство 1977. 
6. Сецкалица за маса, Полска, (2 броја), година на 

производство 1977. 
7. Корито со 5 места за полнење вреќи, (1 број), го-

дина на производство 1977. 
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ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО ЛАБОРАТОРИЈА 
 
1. Муфолна печка, Индустрија-Загреб, (1 број), го-

дина на производство 1977. 
2. Техничка вага, Техника Железник, (1 број), годи-

на на производство 1977. 
3. Сушара, Сутјеска, (1 број), година на производ-

ство 1977. 
4. Водена бања, Индустрија-Загреб, (1 број), година 

на производство 1977. 
5. Дегисториум, Индустрија-Загреб, (1 број), година 

на производство 1977. 
6. Вакуум пумпа, Индустрија-Загреб, (1 број), годи-

на на производство 1965. 
7. Калориметар, Р. Кончар, (1 број), година на про-

изводство 1980. 
8. Апарат за дестилација, Сутјеска, (1 број), година 

на производство 1980. 
9. Апарат за влага, Uporox, (1 број), година на про-

изводство 1985. 
10. Сушара, Сутјеска, (1 број), година на производ-

ство 1977. 
11. Аналитичка вага, Техника Загреб, (1 број), годи-

на на производство 1977. 
12. Работен стол кај печки, Индустрија-Загреб, (7 

броја), година на производство 1977. 
13. Работен стол, Индустрија-Загреб, (2 броја), го-

дина на производство 1977. 
14. Работен стол, Индустрија-Загреб, (2 броја), го-

дина на производство 1977. 
15. Децимална вага, Техника-Загреб, (1 број), годи-

на на производство 1978. 
16. Работно биро, Младина, (2 броја), година на 

производство 1980. 
17. Челични столици, Јадран, (4 броја), година на 

производство 1977. 
18. Термопечка, Магнохром, (1 број), година на 

производство 1980. 
19. Челичен стол со скај, Јадран, (2 броја), година 

на производство 1980. 
20. Мал млин на узорци, (1 број), година на произ-

водство 1987. 
 
ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО - КОЛСКА ВАГА 

 
1. Колска вага, Техниц-Цеље, (1 број), година на 

производство 1970. 
2. Работно биро, Младина, (2 броја), година на про-

изводство 1975. 
3. Метални столчиња, Јадран, (3 броја), година на 

производство 1975. 
4. Термо печка, Магнохром, (1 број), година на про-

изводство 1980. 
5. Витрина со стакло, Младина, (1 број), година на 

производство 1970. 
 

ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО УПРАВНА  
ЗГРАДА-СО РЕСТОРАН 

 
1. Електричен шпорет, Р. Кончар (1 број), година на 

производство 1978. 
2. Електрична фритеза, ИГО, (1 број), година на 

производство 1978. 
3. Електричен шпорет, Р. Кончар, (1 број), година 

на производство 1978. 
4. Електричен казан, ИГО, (1 број), година на про-

изводство 1978. 
5. Машина за лупење компири, ИГО, (1 број), годи-

на на производство 1978. 
6. Работно биро, Младина, (8 броја), година на про-

изводство 1978. 
7. Фрижидер, Р. Кончар, (1 број), година на произ-

водство 1983. 
8. Замрзнувач, Р. Кончар, (1 број), година на произ-

водство 1980. 

9. Термопечка, Магнохром, (1 број), година на про-
изводство 1980. 

10. Орман железен, Метална, (1 број), година на 
производство 1978. 

11. Биро, стол, (1 број), година на производство 
1978. 

12. Плакар, Младина, (1 број), година на производ-
ство 1978. 

13. Сметачка машина, Дигитрон, (1 број), година на 
производство 1978. 

14. Телефонска централа, Искра, (1 број), година на 
производство 1978. 

15. Телефонска централа, Искра, (1 број), година на 
производство 1978. 

16. Бира, Младина, (7 броја), година на производ-
ство 1978. 

17. Фотељи, Младина, (2 броја), година на произ-
водство 1978. 

18. Челични столчиња, Јадран, (15 броја), година на 
производство 1978. 

19. Правосмукалка, (1 број), година на производ-
ство 2001. 

20. Косилка, (1 број), година на производство 2001. 
21. Компјутер, (1 број), година на производство 2001. 
22. Клима уред, (1 број), година на производство 

2001. 
23. Бојлер, (1 број), година на производство 2001. 
24. Компјутер, (1 број), година на производство 

2001. 
25. Бојлер, (1 број), година на производство 2001. 
26, Кварцна печка, (1 број), година на производство 

2001. 
27. Кварцна термо печка, (1 број), година на произ-

водство 2001. 
 

ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО МАГАЦИН  
ЗА ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ 

 
1. Фос вага, Speedac, (1 број), година на производ-

ство 1977. 
2. Машина за шиење вреќи, Сцале-УСА, (1 број), 

година на производство 1977. 
3. Подвижна трака, МЗТ, (1 број), година на произ-

водство 1977. 
4. Вага обична, Либела, (1 број), година на произ-

водство 1977. 
5. Трака за транспорт 15м. МЗТ, (1 број), година на 

производство 1978. 
6. Подвижна коса трака, МЗТ, (1 број), година на 

производство 1978. 
7. Сув полнач на електричен вилушкар, Искра 60А, 

(1 број), година на производство 1980. 
Преносот е извршен заради обезбедување на парич-

но побарување на доверителот кое го има према дол-
жникот. 
Од Основниот суд во Свети Николе, И.бр. 230/02. 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

 
Трговското друштво за производство, трговија, 

угостителство и услуги КОНТИНЕНТАЛ Дени ДООЕЛ 
увоз-извоз Тетово, ул. �145� бр. 8, има намера да извр-
ши намалување на основната главница. Се повикуваат 
сите доверители во рок од 90 дена да ги пријават свои-
те побарувања. Друштвото е согласно врз основа на по-
барувањата на доверителите да им ги исплати побару-
вањата или да им даде гаранција.                          (20788) 

___________ 
 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 991/2002 од 15.07.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 001727, го запиша во трговскиот ре-
гистар планот за поделба на Трговското друштво за 
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сточарско и поледелско производство �ЖИВИНАР-
СКА ФАРМА� АД увоз-извоз Прилеп, Прилеп, бул. 
�Гоце Делчев� бб. 
Запишување План за поделба на Трговското друш-

тво за сточарско и поледелско производство �ЖИВИ-
НАРСКА ФАРМА� АД увоз-извоз Прилеп. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

991/2002.                                                                  (21784) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 908/2002 од 15.07.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 001725, го запиша во трговскиот регис-
тар планот за поделба на Трговското друштво за поле-
делско и градинарско производство �Мажучиште� АД 
увоз-извоз Прилеп, Прилеп, бул. �Гоце Делчев� бб. 
Запишување на План за поделба на Трговското 

друштво за поледелско и градинарско производство 
�Мажучиште� АД увоз-извоз Прилеп, Прилеп, бул. 
�Гоце Делчев� бб. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

908/2002.                                                                  (21785) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 1016/2002 од 17.07.2002 година, го запиша 
во трговскиот регистар зголемувањето на основната 
главница на Друштвото за производство, градежниш-
тво, услуги, трговија на големо и мало, увоз-извоз 
�МАКМЕРМЕР� Крстан Србакоски ДООЕЛ Битола, 
Битола, Довлеџик бб. 
Основачот Крстан Србакоски од Битола ја зголему-

ва основната главница на друштвото во паричен влог 
во износ од 1.260.000,00 денари или 20.667 евра (спо-
ред среден курс на денарот на НБРМ). 
Вкупната основна главница на друштвото изнесува 

72.202 евра или 4.402.004,00 денари. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

1016/2002.                                                   (21775) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 1023/2002 од 25.07.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 008894, го запиша во трговскиот 
регистар зголемувањето на основната главница на 
Друштвото за транспорт и шпедиција интер шпед на 
Борис Хаџи Спиркоски БЕРН увоз-извоз, ДООЕЛ, 
Прилеп, Прилеп, ул. �Ј. Јорданоски� бр. 3/48. 
Основната главница е зголемена за 798.500,00 дена-

ри во предмети по проценка. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

1023/2002.                                                   (21786) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 1094/2002 од 26.07.2002 година, го запиша 
во трговскиот регистар зголемувањето на основната 
главница на Друштвото за производство на текстилна 
конфекција и трговија �Родон� експорт-импорт, Спи-
ридон Гинис, ДООЕЛ-Битола, Битола, ул. �Индустри-
ски пат� бб. 
Фирма: Друштво за производство на текстилна кон-

фекција и трговија �Родон� експорт-импорт, Спиридон 
Гинис, ДООЕЛ-Битола. Седиште: Битола, ул. �Индус-
триски пат� бб. 
Предмет на упис: се врши зголемување на основна-

та главница на ДООЕЛ во висина од 6.134,15 евра или 
380.317,30 денари изразено во опрема за работа, така 
што сега основната главница на ДООЕЛ изнесува вкуп-
но 902.250,28 евра или 55.939.535,96 денари, од кои 
873.106,94 евра или 54.132.630,28 денари во опрема за 
работа и 29.143,64 евра или 1.806.905,60 денари во пари. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

1094/2002.                                                   (21787) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 1038/2002 од 24.07.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 011847, ја запиша во трговскиот 
регистар конверзијата на основната главница на Друш-
твото со ограничена одговорност за производство, про-
мет и услуги ЕНИГМА, увоз-извоз, Заштитно друштво 
Битола, Терминал бб, Битола. 
Се врши конверзија на основната главница на 

друштвото изразена од ДЕМ во ЕУР. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

1038/2002.                                                   (21788) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 1021/2002 од 11.07.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 012051, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на содружник и зголемувањето на 
главницата на Трговското друштво за производство, 
трговија, угостителство и сообраќај СТЕЛЛА-ТРЕЈД 
увоз-извоз Охрид ДООЕЛ ул. �Дејан Војвода� бр. 2/28. 
Се врши пристапување на содружник, истапување 

на содружник, отстапување на основната главница, зго-
лемување на основачкиот удел. 
Како нов содружник во ДООЕЛ пристапува Татјана 

Стефановска од Охрид, ул. �Дејан Војвода� бр. 2/28. 
Зголемување на основната главница за 18.250 евра 

или 1.113.250,00 денари. 
Вкупната главница на друштвото е 20.800 евра или 

1.271.350,00 денари. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

1021/2002.                                                   (21789) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 932/2002 од 21.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 012390, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на Охридска банка АД Охрид, Охрид. 
Зголемување на основната главница на Охридска 

банка АД Охрид, Охрид. 
Зголемување на главницата на Акционерското 

друштво за 470.925 евра. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

932/2002.                                                                  (21790) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 1050/2002 од 16.07.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 012400, го запиша во трговскиот регис-
тар зголемувањето на основната главница на Стопанска 
банка АД Битола, ул. �Добривоје Радосављевиќ� бр. 21. 
Запишување на одлуката за зголемување на основ-

ната главница и извршено зголемување на основната 
главница на Стопанска банка АД Битола. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

1050/2002.                                                   (21791) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

Трег. бр. 850/2002 од 10.07.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 001649, го запиша во трговскиот ре-
гистар намалувањето на основната главница на Угости-
телство и туризам ИНЕКС �ДРИМ� АД СТРУГА ул. 
�Борис Кидрич� бр. 51, Струга. 
Запишување на намалување на основната главница 

и конверзија во ЕУР, измени на Статутот, упис на од-
луки за разрешување и именување на членови на Над-
зорен одбор и Управен одбор и упис на овластено лице 
за застапување на Угостителство и туризам ИНЕКС 
ДРИМ АД Струга. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

850/2002.                                                                  (21793) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 1453/2002 од 28.3.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02045405?-8-09-000, го запиша во трговскиот 
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регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за тури-
зам, трговија, транспорт, угостителство и услуги УНИГ-
ЛОБЕ ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар, с. Балиндол. 
Дејности: 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 

01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.42, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 
15.41, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 
15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.98/1, 15.98/2, 16.00/2, 
17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.54/2, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 
18.23, 19.10, 19.20, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 
24.16, 24.51, 24.52, 25.13, 25.22, 25.23, 25.24, 26.13/1, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.40, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.23, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 51.13, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.31, 51.32, 51.33,  51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 55.11, 
55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 63.12, 63.30, 63.40, 74.84, 
65.12/3, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 71.10, 71.21, 
71.31, 71.32, 93.02. 
Во надворешнотрговскиот промет ќе ги врши след-

ните дејности: надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, реекспорт, меѓународна шпедиција, меѓуна-
роден превоз на патници, меѓународен транспорт на 
стока, застапување и посредување во надворешен про-
мет, комисионо и консигнационо работење, туристич-
ки и угостителски услуги. 
Во правниот промет со трети лица друштвото нас-

тапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет друштвото одговара со сите 
свои средства. 
Овластен застапник во внатрешниот и надворешни-

от промет е лицето Лирим Сулејмани - управител без 
ограничувања. 
Основач е лицето Лирим Сулејмани. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1453/2002.                                                                (12313) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 1393/2002 од 22.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02045348?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за тргови-
ја и услуги АУРА 2002 ДОО увоз-извоз Скопје, бул. 
�Партизански одреди� бр. 119-2/7. 
Дејности: 01.12/1, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 51.21, 

51.22, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 55.11, 55.12, 
55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 
63.30, 65.12/3, 70.31, 71.10, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 
72.60, 74.14, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 
74.20/5, 74.30, 74.40, 74.84, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, застапување и посредување во 
прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен 
промет со соседните земји. 
Содружници Чинго Лилјана и Виолета Цветковска. 
Управител Виолета Цветковска со неограничени 

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

1393/2002.                                                                (12314) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 1259/2002 од 8.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02045214?-8-03-000, го запиша во тр-

говскиот регистар  основањето на ДООЕЛ на Друштво-
то за производство, трговија и услуги ДИШО ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, бул. �Јане Сандански� бр. 36/3-27. 
Дејности: 21.22, 25.22, 25.23, 36.50, 45.11, 45.12, 

45.21, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 
53.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24,  51.25, 52.26, 
52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.40, 74.12, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, застапу-
вање и посредување во надворешнотрговскиот промет, 
меѓународен транспорт и шпедиција, превоз на стоки и 
патници во меѓународниот друмски сообраќај, услуги 
во меѓународниот друмски сообраќај, малограничен 
промет со соседните земји, консигнациона и комисио-
на продажба, продажба на стоки од консигнационен 
склад, реекспорт. 
Основач е Васил Трајков од Скопје. 
Во правниот промет настапува во свое име и своја 

сметка и одговара со сиот свој имот. 
Управител без ограничување е Васил Трајков од 

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

1259/2002.                                                                (12315) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 1177/2002 од 19.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02045132?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар   основањето на Друштвото за трго-
вија и услуги ЕМА-ФАРМ ДОО експорт-импорт Тето-
во, ул. �Илинденска� бр. 217. 
Скратен назив: ЕМА-ФАРМ ДОО експорт-импорт 

Тетово. 
Основачи: Сади Беџети од Тетово и Елеонора Беџе-

ти од Тетово, врз основа на акт за основање бр. 01/2002 
од 28.02.2002 година. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 

50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.31, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.13, 
74.40, 74.82, 74.83, 74.84,  надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехран-
бени производи, застапување и посредување, консигна-
ција, реекспорт, компензациони работи, меѓународен 
транспорт и шпедиција, туристичко-агенциски работи, 
малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и 
СР Југославија. 
Во правниот промет со трети лица друштвото нас-

тапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица друштвото одговара со целиот свој имот. 
Таџидин Заими, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1177/2002.                                                                (12316) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 996/2002 од 4.04.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 02044952?-6-01-000, го запиша во тргов-
скиот регистар   основањето на трговец-поединец на  
Прометот на мало со мешовита стока ЕМАЦ ТП По-
повска Трајан Даница, с. Петралица, Ранковце. 
Дејности: 52.11 - трговија на мало во неспецијали-

зирани продавници, претежно со храна, пијалаци и ту-
тун, 52.12 - друга трговија на мало во продавници со 
мешовита стока, 52.44/4 - трговија на мало со останати 
производи за домаќинство. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица одговара со целокупниот свој имот. 
Лице овластено за застапување е Поповска Трајан 

Даница - управител без ограничувања. 
Содружник е Поповска Трајан Даница. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

996/2002.                                                                  (12317) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 995/2002 од 25.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02044951?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги ЛИСЕЦ-ТРЕЈД  ДООЕЛ Ек-
спорт-Импорт, с. М. Речица, Тетово. 
Дејности: 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 

51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 50.10, 50.20, 55.30, 
55.30/1, 50.30/2, 50.50, 55.11, 55.40, 55.52, 15.31, 15.33, 
15.81/1, 20.10/1, 34.30, 45.21/1, 45.21/2, 45.45, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.10, 
72.20, 74.12, 74.14,  74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 80.42, 
74.84, 92.34, 65.21, 72.60, 93.02, 93.04, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, застапување, посредување   
во прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен 
промет со СРЈ, Р Албанија, Р Бугарија и Р Грција, кон-
сигнација, меѓународен транспорт на стоки и патници во 
друмскиот сообраќај, туристички работи во странство, 
меѓународна шпедиција, изведување на градежни рабо-
ти во странство. 
Неограничени овластувања. Целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Реџеп Мисими - 

управител без ограничувања. 
Единствен содружник е Реџеп Мисими. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

995/2002.                                                                  (12318) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 1332/2002 од 9.04.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02045287?-6-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар   основањето на трговец-поединец (тп) на Про-
мет на мало со обувки ВИМЕК ТП  Седат Ракип Бериша 
Шопинг центар �Фемили Шоп� бб, Скопје. 
Дејности: 52.43 - трговија на мало со обувки и 

предмети од кожа, 52.12 - друга трговија на мало во 
продавници со мешовита стока, 52.62 - трговија на ма-
ло со стоки на тезги и пазари. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица одговара со целокупниот свој имот. 
Лице овластено за застапување е Седат Ракип Бери-

ша - управител без ограничувања. 
Содружник е Седат Ракип Бериша.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1332/2002.                                                                (12319) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1162/2002 од 26.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02045117?-8-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар   основањето на Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги БАНКЕР ДООЕЛ Неготи-
но, ул. �Ставре Ставрев� бр. 5. 
Се врши основање на ДООЕЛ. 
Називот на фирмата на друштвото гласи: Друштво 

за производство, трговија и услуги БАНКЕР ДООЕЛ. 
Седиштето на друштвото е на ул. �Ставре Ставрев� 

бр. 5, Неготино. 
Основач и управител на друштвото е г-ѓа Емилија Пав-

летиќ од Неготино со стан на ул. �Ставре Ставрев� бр. 5. 
Основачот обезбедува основачки удел во друштво-

то во паричен износ од 161.500,00 ден., или 2.650,00 
евра кој се состои од основни средства, односно опре-
ма и апарати. 
Друштвото во внатрешниот трговски промет ќе ги 

извршува следните дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 
15.33, 15.51, 15.81, 15.93,  15.94, 25.11, 25.12, 25.13, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 
52.46, 52.47, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 72.10, 72.20, 72.30, 
72.60, 74.84. 
Во надворешниот трговски промет друштвото ќе ги 

извршува следните дејности: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, малограничен промет со СР Ју-
гославија, Грција, Бугарија и Албанија, комисиона про-
дажба, меѓународен транспорт на стоки и услуги, шпе-
диција, реекспорт. 
Во правниот промет со трети лица друштвото истапу-

ва во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени со 
трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.  
Содружникот не одговара за обврските на друштво-

то, а ризикот од работењето го сноси во висина на не-
говиот основачки удел. 
Друштвото престанува да постои кога се исполнети 

условите од чл. 207 од ЗТД. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1162/2002.                                                                (12320) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 79/2002 од 12.03.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 02044036?-8-11-000, го запиша во тргов-
скиот регистар   основањето на Трговското друштво во 
облик на ДООЕЛ на Трговско-издавачко друштво ЕВ-
РО-БАЛКАН ПРЕСС ДООЕЛ - Скопје, бул. �Парти-
зански одреди� бр. 63, Скопје. 
Друштвото е основано со Изјава за основање доне-

сена на ден 22.12.2001 година, а единствен содружник 
е: �Интернационален центар за европакс култура Евро-
Балкан� од Скопје, ул. �Плоштад Македонија� бр. 33. 
Дејности: 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 

22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 51.16, 
51.18, 51.19, 51.43, 51.47, 51.55, 51.56, 51.64, 51.70, 
52.44, 52.44/4, 52.45, 52.47, 52.48, 52.61, 72.60, 72.30, 
74.13,   74.40, 74.81, 74.84, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, застапување на странски прав-
ни лица, посредување во надворешнотрговскиот про-
мет, консигнација. 
Неограничени овластувања. Целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот промет е Ема Маркоска-Милчин - упра-
вител, без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

79/2002.                                                                    (12321) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 1551/2002 од 9.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02045503?-8-03-000, го запиша во тр-
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говскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за 
производство, трговија и услуги ВЕЛА-МИ ДООЕЛ 
Кавадарци, ул. �Западен Булевар� бб. 
Единствен содружник на друштвото е Весна Шошев 

од Кавадарци, со основачки влог од 163.300,00 ден., про-
тиввредност од 2.677 евра, во основни средства. 
Дејности: 01.11/1, 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 

01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.42, 45.21/1, 45.22, 
45.34, 45.42, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.50, 51.11, 51.14, 51.15, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.41, 52.44, 52.45, 52.63, 52.72, 55.11, 
55.30, 55.30/2, 55.40, 70.31, 70.32, 71.31, 74.30, 74.40, 
74.82, 74.84, надворешно-трговски промет на прехран-
бени производи, надворешно-трговски промет на неп-
рехранбени производи, малограничен промет со Буга-
рија, Грција, Албанија и Југославија. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. 
Во правниот промет со трети лица друштвото за 

своите обврски одговара со сите свои средства. 
Весна Шошев - управител без ограничување во 

внатрешниот и надворешнотрговскиот промет. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1551/2002.                                                                (12322) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 1291/2002 од 3.4.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 02045246?-6-01-000, го запиша во тргов-
скиот регистар запишувањето на ТП на Продавница за 
текстил, облека, обувки и предмети од кожа ФАМКО 
ТП Момчило Светозар Новакоски Н. Циглана-2 бр. 64, 
Гостивар. 
Дејности: 52.41 - трговија на мало со текстил, 52.42 

- трговија на мало со облека, 52.43 - трговија на мало 
со обувки и предмети од кожа. 
Во правниот промет со трети лица, управителот Но-

вакоски Момчило настапува во свое име и за своја 
сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот. 
Основач на фирмата како трговец-поединец ТП е 

лицето Новакоски Момчило од Гостивар, Н. Циглана-2 
бр. 64. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1291/2002.                                                                (12323) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 1667/2000 од 10.04.2000 година, во регистар-
ската влошка бр. 02026826?-6-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар уписот на трговец-поединец на Тр-
говија на мало со стоки на тезги на пазари ТП - Трго-
вец-поединец ДИКИ Шукри Абдулкадар Демиров Ка-
вадарци, ул. �Зелен Пазар� бр. 2. 
Основач на ТП-Трговец-поединец е Шукри Абдул-

кадар Демиров. 
Дејност: 52.62. 
Трговецот-поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврс-
ките сторени во правниот промет со трети лица, трго-
вецот-поединец одговара лично со целиот свој имот. 
Управител на трговецот-поединец е Шукри Абдул-

кадар Демиров, со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1667/2000.                                                                (12324) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 1683/2000 од 10.04.2000 година, во регистар-
ската влошка бр. 02026830?-6-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар уписот на трговец-поединец на Тр-

говија на мало со стоки на тезги на пазари ТП-Трговец-
поединец АНЕ Сабрије Фаик Омерова Кавадарци, ул. 
�Зелен Пазар� бр. 2. 
Основач: Сабрије Фаик Омерова. 
Дејност: 52.62. 
Трговецот-поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка, a за обврс-
ките сторени во правниот промет со трети лица, трго-
вецот-поединец одговара лично со целиот свој имот. 
Управител на трговецот-поединец е Сабрије Фаик 

Омерова, со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1683/2000.                                                                (12325) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 120/01 од 2.02.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02039370?-8-03-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
производство, транспорт, трговија и услуги МИЛИ-
2001 ДООЕЛ експорт-импорт с. Боговиње-Боговиње. 
Дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 02.02, 15.11, 

15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 
18.22, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 
25.12, 25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 
26.66, 27.53, 28.12, 28.73, 28.74, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 36.15, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.50, 51.21, 51.24, 
51.31, 51.32, 74.20/2, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 
51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 74.20/1, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.49, 52.50, 52.62, 52.71, 52.72/1, 52.73, 
52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 72.10, 
74.12, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.83, 74.84. 
Надворешно работење: надворешна трговија со 

прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, 
консигнација, угостителски услуги, изведување на ин-
вестициони работи во странство, малограничен промет 
со соседни земји. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за обврските сто-
рени одговара со сите свои средства. 
За управител на друштвото се определува лицето 

Јасмин Емши од с. Боговиње-Боговиње, како лице ов-
ластено за застапување во внатрешниот и надворешно-
трговскиот промет, без ограничување. 
Основач: Јасмин Емши од с. Боговиње-Боговиње. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

120/01.                                                                      (12326) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 1619/2002 од 10.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02045570?-8-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво-
то за угостителство, трговија и услуги ЉИЉА ДООЕЛ 
Скопје, ул. �Прохор Пчински� бр. 91б. 
Основање на Друштво за угостителство, трговија и 

услуги ЉИЉА ДООЕЛ Скопје, ул. �Прохор Пчински� 
бр. 91б. 
Основач е Халил Бислими од Скопје, ул. �Прохор 

Пчински� бр. 91б. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.21, 

51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 55.11, 
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55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.33, 74.81, 74.82, 
74.83, 74.84, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, малограничен промет со соседните 
земји, меѓународен транспорт на стоки во друмскиот 
сообраќај, реекспорт, услуги во меѓународниот друм-
ски сообраќај, меѓународна шпедиција, посредување и 
застапување во прометот на стоки и услуги. 
Во правниот промет со трети лица друштвото ќе ис-

тапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото ќе 
одговара со сиот свој имот и средства. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешнотрговскиот промет е Халил Бислими - уп-
равител со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1619/2002.                                                                (12327) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр.  1290/2002 од 9.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02045245?-6-06-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТП на Такси превоз 
Никола Аргир Малејевски НИКО-М ТП Скопје, бул. 
�Јане Сандански� бр. 95/5. 
Дејност: 60.22 - такси превоз. 
Во правниот промет со трети лица ТП настапува во 

свое име и за своја сметка. 
Лице овластено за застапување во правниот промет 

е Никола Малејевски - управител со неограничено ов-
ластување.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1290/2002.                                                                (12328) 
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 
Основниот суд во Гевгелија, со решение Зг. бр. 

9/2002 од 25.07.2002 година, во регистарот на здружени-
ја на граѓани во овој суд го запиша Здружението на гра-
ѓани �Јавор� од Н. Дојран, со седиште во Нов Дојран. 
Основни цели и задачи на здружението се: да врши 

здружување и општествено организирање на граѓаните 
на Република Македонија во однос на прибирање и рас-
поредување на неопходната социјална помош на граѓа-
ните и семејствата на кои им е потребно давање на пред-
лози и сугестии од областа на социјалната политика, со-
работка со останатите домашни и странски здруженија 
заради ублажување на тешката материјална и социјална 
положба на нашите граѓани, уредување на земјишта, по-
шумување, чистење и уредување на брегот на Дојран-
ското Езеро и негова заштита од загадување. Здружение-
то ќе организира акции за прибирање на паричната и ма-
теријална помош, ќе остварува соработка со Министерс-
твото за труд и социјална политика, центрите за социјал-
на работа, фондовите и другите органи, установи и орга-
низации. 
Лице овластено за застапување е Никола Џинев од 

Н. Дојран. 
Од Основниот суд во Гевгелија.        (22054)  

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

24/2002 од 22.07.2002 година, изврши упис на основа-
њето на Здружението на граѓани Клуб за мал фудбал 
�Паскалин-Гевгелија�-Прилеп во судскиот регистар на 
здруженијата на граѓани и фондации. 
Основни цели и задачи на здружението се: изграду-

вање на членот на клубот како слободна и творечка лич-
ност во нашето општество, обезбедување на постојан 
развој на фудбалскиот спорт преку масовно вклучување 

на младите, соработка со други фудбалски клубови и ор-
ганизации од таа област и пошироко од спортот во оп-
штината и надвор од неа, формирање на личности кои ќе 
можат да се вклучат во сите дејности на човековото жи-
веење, грижа за обезбедување на материјални услови за 
развој на фудбалскиот спорт, активност во рамките на 
Општинскиот фудбалски сојуз-Прилеп и Фудбалскиот 
сојуз на Македонија и други. 
Седиштето на здружението-клубот е во Прилеп, ул. 

�Киро Пајмакоски� бр. 34, а истиот се организира и дејс-
твува на територијата на општина Прилеп и пошироко. 
Лице овластено за застапување и претставување на 

здружението е неговиот претседател Пејчо Илиев од 
Гевгелија, ул. �Кочо Рацин� бр. 7. 
Од Основниот суд во Прилеп.                       (22055)  

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Рег. згф. бр. 

13/2002 од 10.04.2002 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: Сојуз на 
студенти при Факултетот за биотехнички науки Бито-
ла, ул. �Прилепска� бб.  
Од Основниот суд во Битола.                       (22106)  

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Рег. згф. бр. 

15/2002 од 03.04.2002 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: промена 
на лицето овластено за застапување на Спортското ри-
боловно друштво Црна Река-Битола. 
Лице овластено за застапување е Петровски Никола. 
Му престанува овластувањето за застапување на 

Темелковски Владо. 
Од Основниот суд во Битола.                       (22107)  

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Рег. згф. бр. 

1/2002 од 14.01.2002 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: Здруже-
ние за лековити растенија ГЛОГ-Битола, ул. �Свети 
Наум� бр. 19.  
Од Основниот суд во Битола.                       (22108)  

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Рег. згф. бр. 

3/2002 од 14.03.2002 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: Здруже-
ние на студентите на Виша медицинска школа Битола-
Сојуз на студенти при Виша медицинска школа Бито-
ла, ул. �Партизанска� бб.  
Од Основниот суд во Битола.                       (22110)  

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Рег. згф. бр. 

5/2002 од 11.03.2002 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: Хумани-
тарното здружение на Египјаните АМОН РА  Битола.  
Од Основниот суд во Битола.                       (22111)  

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Рег. згф. бр. 

7/2002 од 25.02.2002 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: Хумани-
тарното здружение на медицински сестри, техничари и 
акушерки 12-ти Мај-Битола.  
Од Основниот суд во Битола.                       (22113)  

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Рег. згф. бр. 

9/2002 од 04.03.2002 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: Здруже-
ние на граѓани: Менаџмент асоцијација за развој на 
претприемништвото МАРП Битола, ул. �Климент Ох-
ридски� бр. 25/19.  
Од Основниот суд во Битола.                       (22116)  
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Основниот суд во Битола, со решение Рег. згф. бр. 

10/2002 од 29.03.2002 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: Авто-мото 
Картинг клуб ПРЖО Битола, ул. �Шералти� бб.  
Од Основниот суд во Битола.                       (22117)  

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Рег. згф. бр. 

11/2002 од 29.03.2002 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: Фудбал-
скиот клуб КОСМОС с. Будаково, Битола.  
Од Основниот суд во Битола.                       (22118)  

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Рег. згф. бр. 

12/2002 од 15.03.2002 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: Граѓан-
ското здружение за демократија, мир и толеранција 
АУРОРА Битола, ул. �Климент Охридски� бр. 8.  
Од Основниот суд во Битола.                       (22120)  

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

27/2002 од 7.08.2002 година, изврши упис на основање-
то на Здружението на граѓани �МЛАДИНСКИ ФО-
РУМ� - Прилеп во судскиот регистар на здруженијата 
на граѓани и фондации. 
Основни цели и задачи на Здружението се: да биде 

хумано, неполитичко и доброволно здружение, во кое 
што се здружуваат граѓаните како единки, други здру-
женија и друштва, притоа развивајќи ги демократските 
и граѓанските права и дијалогот помеѓу младите и дру-
гите субјекти во општеството во согласност со законот 
и Уставот на Република Македонија; активна соработ-
ка со организациите и институциите за зголемена ефи-
касност во работата и исполнување на целите на �Мла-
динскиот форум�, како и рамноправно учество во изра-
ботка на заеднички проекти, иницијативи и акции; 
справување со загрозеноста на правото на живот, како 
и запазување на меѓународно донесените конвенции и 
норми за човекови права, меѓу кои и конвенцијата за 
правата на детето; градење на довербата и почитување 
на сите припадници на македонската нација, без разли-
ка на нивната етничка, религиозна, верска или друга 
припадност; социјализација на младите на кои истата 
им е загрозена; заштита и унапредување на животната 
средина во која живееме; развивање на европската ори-
ентација помеѓу младите во Република Македонија; 
развивање на комуникацијата, како и зближување на 
�Младинскиот форум� со младите и другите субјекти 
на македонците од дијаспората; промовирање на култу-
рата и културната традиција и поттикнување на млади-
те творци за успешно презентирање на македонската 
младина во светски рамки; едуцирање на граѓаните, 
пред се на младите, за теми од секојдневието и пороци-
те, како и теми за подобрување на животниот стандард 
и животната култура; помагање и загрижување на ли-
цата со посебни потреби и инвалидизираните лица; и 
иницијативи и едукации за зголемување на степенот на 
демократија, зголемување на политичката култура и 
зголемување на меѓуетничката толеранција. 
Седиштето на Здружението е во Прилеп, во насел-

бата �Точила II�, зграда Е1/2/12, а истото ќе делува на 
територијата на Република Македонија.  
Лице овластено за застапување и претставување на 

Здружението е неговиот претседател Кире Тинтоски од 
Прилеп, со живеалиште во населбата �Точила II�, згра-
да Е1/2/12, во Прилеп.  
Од Основниот суд во Прилеп, Рег. ЗГФ. бр. 

27/2002.                                                                    (22170) 
___________ 

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

23/2002 од 8.08.2002 година, во судскиот регистар на 
Здруженијата на граѓани и фондации изврши упис на 
промената на овластеното лице за застапување на Друш-
твото за наука и уметност - Прилеп, чие основање е за-

пишано со правосилно решение на Основниот суд во 
Прилеп Рег. ЗГФ. бр. 21/99 од 16.01.1999 година, на на-
чин што на местото на досегашното овластено лице за 
застапување и претставување на Друштвото за наука и 
уметност - Прилеп, односно неговиот досегашен претсе-
дател примариус д-р Круме Соколоски од Прилеп, се за-
пишува како овластено лице за застапување и претставу-
вање на Друштвото за наука и уметност - Прилеп, него-
виот новоизбран претседател д-р Дукадин Камшикоски 
од Прилеп, со живеалиште во населбата �Димо Наред-
никот� во Прилеп, зграда А1, стан 10, Прилеп. 
Од Основниот суд во Прилеп, Рег. ЗГФ. бр. 

23/2002.                                                                    (22171) 
___________ 

 
Основниот суд во Кочани, со решение ЗГФ. бр. 

19/2002 од 1.08.2002 година, во регистарот на Здруже-
нија на граѓани на трговци на мало �Шопинг центар� 
Кочани, ул. �Маршал Тито� бб. 
Овластено лице за застапување на Здружението е 

Љупчо Димитриев од Кочани, ул. �Бел камен� бр. 6, 
претседател на Здружението. 
Работата и активностите на Здружението се однесу-

ваат на следните цели и задачи: да ги поврзува и орга-
низира своите членови во развојот на трговијата на па-
зарите во своето место; да ги проширува знаењата на 
своите членови од областа на трговијата; да остварува 
соработка со други здруженија и сојузни државни ин-
ституции за решавање на проблемите од областа на де-
лувањето; да ги заштитува општите, поединечните и 
професионалните интереси на членовите; да организи-
ра пазари на половна стока и панаѓури, заеднички нас-
тап за решавање на инфраструктурата, размена на ис-
куства за подобрување на квалитетот на работата и 
постигнување на подобри резултати во работењето; да 
организира средби, натпревари и соработка со други 
организации и здруженија и поттикнување, омасовува-
ње, развој и унапредување на приватната иницијатива. 
Здружението на граѓани на трговци на мало �Шо-

пинг центар� Кочани, ул. �Маршал Тито� бб, стекнува 
својство на правно лице на ден 1.08.2002 година. 
Од Основниот суд во Кочани, ЗГФ. бр. 19/2002.                                   
                                                                            (22223) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, во регистарот на 

странските организации што се води пред судот го одоб-
ри уписот за промена на овластено лице за застапување 
на подружницата на Малтешка служба за помош во 
Скопје, на Малтешката хуманитарна организација - Од-
дел за странство со седиште во Келн - Германија. 
Се врши промена во изреката на решението донесе-

но од овој суд I. Рег. зт. бр. 4/99 од 26.11.1999 година, 
огласено правосилно на 11.12.1999 година во став III 
каде што е наведено: лице кое е овластено да ја заста-
пува подружницата на странската организација - Мал-
тешка хуманитарна организација, оддел за помош за 
странство во Република Македонија е г-дин Томас Рој-
тер роден во Мунстер - Германија, германски државја-
нин па треба да стои: За овластено лице што ќе ја зас-
тапува подружницата на странската организација - 
Малтешка хуманитарна организација, оддел за помош 
за странство во Република Македонија - Скопје се име-
нува г-дин Томас Дистелхорт - Редлих - од Штакхатен, 
Германија роден на 17.07.1963 година. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.            (22219) 

_______________________________________________ 
 

СТЕЧАЈНИ  ПОСТАПКИ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст.бр. 67/02 од 27.06.2002 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство, промет и услуги �ФИДЕЈУСИО� ек-
спорт-импорт ц.о. Скопје, со седиште на ул. �Радишан-
ска� бр. 17/1-5, со жиро сметка бр. 40120-601-344751, 



20 август 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 66 - Стр. 19 
 
како и број на регистарска влошка 1-32746-0-0-0, при 
регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата 
не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Прет-

пријатие за производство, промет и услуги �ФИДЕЈУ-
СИО� експорт-импорт ц.о. од Скопје се заклучува. 
По правосилноста на решението, должникот да се 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (21887) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 203/02 

од 1.08.2002 година, над ППТУ �МИ-ТЕК� Ресен, со 
дејност услужна и жиро сметка 40310-601-29317, при 
ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе 
и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (22056) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип објавува дека со решение Ст. 

бр. 15/2000 од 9.07.2002 година, е отворена стечајна пос-
тапка над должникот ЗЗ Санто Ѓорѓиев с. Аргулица. 
За стечаен судија е определена Лидија Тодоровска. 
За стечаен управник е определен Спасе Јакимов дип-

ломиран економист од Штип, ул. �5-ти конгрес� бр. 6-г. 
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 од Законот за стечај. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 

истекот на осмиот ден од денот на објавувањето на ог-
ласот за отворање на стечајната постапка во �Службен 
весник на РМ� да ги пријават своите разлачни права: 

- на подвижни предмети и права на должникот, 
- на недвижностите на должникот. 
Во пријавата мора да се означат предметите на кои 

постои разлачно право, начинот и основот на заснова-
њето на тоа право како и обезбеденото побарување. 
Испитното рочиште ќе се одржи на 18.09.2002 година 

во 10 часот во соба бр. 6 во Основниот суд во Штип. 
Се повикуваат должниците да ги намират своите 

долгови спрема стечајниот должник без одлагање.  
Од Основниот суд во Штип.                            (22057) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 201/02 

од 6.08.2002 година, над Трговското друштво за произ-
водство, трговија и услуги Стаматова Снежана �Маком 
- Бис� - Битола, увоз-извоз ДООЕЛ, ул. �К. Шапкарев� 
бр. 60, со дејност трговија и жиро сметка 40300-601-
65027, при Агенција за блокирани сметки, отвори сте-
чајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (22105) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 

20/2000 од 7.08.2002 година, наместо досегашниот сте-
чаен управник над стечајниот должник АД �Фринко� 
од Битола, го определи Константин Христов од Битола, 
ул. �Илинденска� бр. 99, број на телефон 221-423. 
Од Основниот суд во Битола.                          (22172) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 446/97 

од 7.08.2002 година, наместо досегашниот стечаен уп-
равник над стечајниот должник ДОО �Прех-Бит� - Би-
тола, го определи Костадин Христов од Битола, ул. 
�Илинденска� бр. 99, број на телефон 221-423. 
Од Основниот суд во Битола.                          (22221) 

Л И К В И Д А Ц И И 
 
Ликвидаторот Георги Божиновски од Скопје, ул. 

�Ленинова� бр. 63-2-7, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
Трег. бр. 2246/2002, објавува дека Друштвото ПЕШ-КО-
МЕРЦ Кирил Василев ДООЕЛ ул. �Лука Геров 9� бр. 2,  
Скопје и жиро сметка бр. 300000000148058 отворена 
при Комерцијална банка АД Скопје, 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.                                              (21777) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд I. Л. бр. 179/2002 од 02.07.2002 
година е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за промет на големо и мало �НМИ� 
ДОО експорт-импорт Скопје, ул. �Тоне Томашиќ� бр. 
25/2-16 и жиро сметка 40100-601-211618. 
За ликвидатор се определува лицето Спиро Мит-

ревски од Скопје, бул. �Јане Сандански� бр. 109/3-34. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги прија-

ват своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 
на огласот во �Службен весник на РМ� до ликвидаторот со 
пријави во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 
месеци од денот на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (21796)     

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд II. Л. бр. 158/2002 од 20.05.2002 
година е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за професионално оспособување и 
вработување на инвалиди �ГАРИКОМ� п.о. од Скопје, 
ул. �Видое Смилевски Бато� бр. 77/1-33, со жиро смет-
ка 40100-603-18561. 
За ликвидатор се определува лицето Спиро Мит-

ревски од Скопје, бул. �Јане Сандански� бр. 109/3-34. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во �Службен весник на РМ� до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 3 месеци од денот на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (21798)     

___________ 
 
Ликвидаторот Снежана Гајиќ од Скопје, бул. �Илин-

ден� бр. 79/12, запишан во судскиот регистар при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 
416/2001, објавува дека Друштвото за производство, 
промет и услуги ЈО-КИ ПРОМЕТ Киро  ДООЕЛ ек-
спорт-импорт, со жиро сметка бр. 40100-601-352115 от-
ворена при ЗПП Филијала-Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ� до ликвидаторот со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од објавувањето на последната објава. 

Од ликвидаторот.                                              (21827) 
___________ 

 
Ликвидаторот Снежана Гајиќ од Скопје, бул. 

�Илинден� бр. 79/12, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
Трег. бр. 441/2001, објавува дека Друштвото за промет 
и услуги М-Г Часле  ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со жи-
ро сметка бр. 40120-601-412501 отворена при ЗПП Фи-
лијала-Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања по објавувањето на огла-
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сот во �Службен весник на РМ� до ликвидаторот со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од објавувањето на последната објава. 

Од ликвидаторот.                                              (21828) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението I. Л. бр. 357/2001 донесено од овој суд на 
27.06.2002 година е завршена ликвидацијата над 
Здравствената организација Аптека М-МЕДИКА-Скоп-
је, со седиште на ул. �Фредрик Шопен� бр. 2, со жиро 
сметка бр. 40100-603-30762 и истото се брише од ре-
гистарот на овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (21878)     

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд II. Л. бр. 202/2002 од 04.07.2002 
година е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Задружно претпријатие за услуги, производство и 
промет �ЕЛАН� ДОО од Куманово, ул. �Тане Георги-
евски� бр. 12, со жиро сметка 23000000002565. 
За ликвидатор се определува лицето Цветановска 

Миска од Скопје, ул. �Илинденска� бр. 77/6. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во �Службен весник на РМ� до должникот 
со пријави во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (21890)     

___________ 
 
Ликвидаторот Искра Секуловска од Скопје, ул. �Сава 

Ковачевиќ� бр. 47/3-47, тел. 771-617, запишан во судскиот 
регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
П. Трег. бр. 3543/2002 од 20.06.2002 година, објавува дека 
Друштвото за трговија и услуги СТАР-ТЕЛ Тома ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, ул. �Коста Новаковиќ� бр. 4-8, Скопје, 
со жиро сметка бр. 210045612520176 депонент на Тутун-
ска банка Скопје, 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 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (21927) 

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

шението на овој суд I. Л. бр. 153/2002 од 28.05.2002 годи-
на над Претпријатието за промет на големо и мало �МЕР-
ЦЕДЕС-ПРОМЕТ� увоз-извоз Ц.О. Гостивар, со седиште 
на ул. �Млаки� бр. 9-а, се спроведува ликвидација. 
За ликвидатор се определува лицето Букурије Мус-

тафи од Гостивар, ул. �Млаки� бр.413. 
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 

должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
15 дена по објавувањето на огласот во �Службен вес-
ник на РМ� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (21931)     

___________ 
 
Ликвидаторот Доковски Трифун од Скопје, ул. 

�Трајко Китанчев� бр. 32, запишан во трговскиот ре-
гистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-
ние П. Трег. бр. 3282/2002, објавува дека Друштвото за 
внатрешен и надворешен промет ФОНИ-КОМПАНИ 
Трифун ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. �Трајко 
Китанчев� бр. 32, со жиро сметка бр. 300000000852084 
при Комерцијална банка АД Скопје, 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 три месеци од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                              (21990) 
___________ 

 
Ликвидаторот Неделков Борис од Скопје, ул. 

�Стрезово� бр. 26-б, запишан во судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. 
бр. 2735/2002 од 20.05.2002 година, објавува дека 
Друштвото за производство, трговија и услуги ПРО-
ФЕСИОНАЛ Мазлум ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, 
ул. �2-ра Македонска бригада� бр. 24/3 и жиро сметка 
бр. 290100000015857 отворена при Тетекс банка Фили-
јала-Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

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

Од ликвидаторот.                                              (22001) 
___________ 

 
Ликвидаторот Никола Мерџановски од Скопје, ул. 

�Даме Груев� бр. 1-4/3, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
Трег. бр. 2584/2002, објавува дека Друштвото за произ-
водство и трговија МИМИ-ТРЕИД ДООЕЛ Скопје, 
бул. �Партизански одреди� бр. 151-3-11 и жиро сметка 
бр. 200000024925791 отворена при Стопанска банка 
Скопје, 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 објавувањето на последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (22029) 

___________ 
 
Ликвидаторот Николовски Зоран од Скопје, ул. 

�Сава Ковачевиќ� бр. 447, запишан во трговскиот ре-
гистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-
ние П. Трег. бр. 3614/2002, објавува дека Друштвото за 
градежништво, производство, трговија и услуги ИДЕ-
АЛ-ИНЖЕНЕРИНГ Зоран ДООЕЛ увоз-извоз, со жиро 
сметка бр. 300000000559823 отворена при Комерцијал-
на 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�, а нај-
доцна во рок од 15 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                              (22043) 
___________ 

 
Ликвидаторот Мирко Петрески од Скопје, бул. �АВ-

НОЈ� бр. 68/4, тел. 454-808, запишан во судскиот регис-
тар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
Трег. бр. 3204/2001, објавува дека Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги ЗЛАТОМИР Златко ДООЕЛ  
Скопје и жиро сметка бр. 300000000798249 отворена 
при ЗПП Филијала-КБ Скопје, 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.                                              (22045) 

___________ 
 
Ликвидаторот Томановски Ацо од Скопје, запишан 

во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - 
Скопје, со решение П. Трег. бр. 3686/2002, објавува де-
ка Друштвото ДПП Рам интернационал ДООЕЛ, со 
жиро сметка бр. 200000007396242 отворена при ЗПП 
Филијала-Скопје, е во ликвидација. 
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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.                                              (22046) 
___________ 

 
Ликвидаторот Илија Ристески од Скопје, ул. �Вол-

гоградска� бр. 4-3/4, запишан во судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, како регистарски суд, 
со решение П. Трег. бр. 3063/2002, објавува дека Јавното 
трговско друштво за промет со стоки и услуги �МИКИ-
ТРЕЈД� Димитар Гаџевски и др. увоз-извоз, со жиро 
сметка бр. 210-0481906301-17 отворена при Тутунска 
банка АД Скопје, 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 3 месеци од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                              (22048) 
___________ 

 
Ликвидаторот Драган Тасевски од Куманово, ул. 

�Живко Чало� бр. 92, тел. 031/29-535, 070/534-696, за-
пишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје 
I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 3850/2002, објавува 
дека ТД под назив: Друштво за производство и тргови-
ја на големо и мало ГОЕЛ-ПРОМЕТ Гордана и Бранки-
ца ДОО увоз-извоз Куманово, ул. �Вараждинска� бр. 
15 и жиро сметка бр. 510-0000001211-65 отворена при 
ЗПП Филијала-Куманово, 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 3 месеци од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                              (22050) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд I. Л. бр. 197/2002 од 12.07.2002 
година е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот ДОО �СИГНУМ� за производство, промет и услуги 
експорт-импорт-Скопје, бул. �Партизански одреди� бр. 
72а/16 и жиро сметка 40100-603-26406. 
За ликвидатор се определува лицето Ристовски Жарко 

од Скопје, бул. �Партизански одреди� бр. 72-а/16. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-

јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во �Службен весник на РМ� до должникот 
со пријави во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (22051)     

___________ 
 
Ликвидаторот Бајрами Авни од Куманово, ул. �Ок-

томвриска Револуција� бр. 52/3, запишан во судскиот 
регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-
ние П. Трег. бр. 3568/2002 од 04.07.2002 година, обја-
вува дека Друштвото за трговија, туризам и услуги ЈЕ-
ТОНКОМЕРЦ Агим ДООЕЛ експорт-импорт-с. Лојане, 
Липково и жиро сметка бр. 40900-601-36152, е во ликви-
дација (тел. за контакт: 031/413-464, 070/539-118). 
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот дол-

жник да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена 
по објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ� 
до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (22097)  

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд I.Л. бр. 139/2002 година од 2.07.2002 
година, е отворена ликвидациона постапка над должникот 

Претпријатие за производство, услуги и трговија на голе-
мо и мало �МАЦ КОМЕРЦ 93� ДОО увоз-извоз Скопје, 
село Кадино Село и жиро сметка 40110-601-229037. 
За ликвидатор се определува Алексиќ Срѓан од 

Скопје, ул. � Железничка� бр. 30. 
Ликвидаторот, без одлагање три пати во интервали 

не покуси од 15 дена ниту подолги од 30 дена, објавува 
дека претпријатието е во ликвидација и со објавите ги 
повикуваат доверителите да ги пријават своите побару-
вања во рок од кој неможе да биде подолг од три месеци 
од денот на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (22090) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение I. Л. бр. 365/2001 донесено од овој суд на 
15.05.2002 година е завршена ликвидацијата над Прет-
пријатието за трговија и услуги �БОРО ТРЕЈД� увоз-
извоз ДОО - Скопје, со седиште на ул. �12� бр. 25, село 
Петровец и жиро сметка 40110-601-373689 и истото се 
брише од регистарот на овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (22149) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение I. Л. бр. 355/2001 донесено од овој суд на 
15.05.2002 година е завршена ликвидацијата над Прет-
пријатието за производство и внатрешен промет �УРУ-
МОВИ� ДОО - Скопје, со седиште на ул. �Народен 
фронт� бр. 5/1-62 и жиро сметка 40100-601-360509 и 
истото се брише од регистарот на овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (22150) 

___________ 
 
Ликвидаторот Ацо Дамчевски од Скопје, ул. �Дрез-

денска� бр. 15-1/9 запишан во судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. трег. 
бр. 3052/02, објавува дека Друштвото за трговија и ус-
луги ДАРКО КОМЕРЦ Меџит ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, ул. �Ѓорѓи Поп Христов� бр. 9/2-5 и со број на 
жиро сметка 300000001128728 отворена при Комерци-
јална банка 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 Република Македо-
нија�до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                             (22147) 

_______________________________________________ 
 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ  
 
Се продава земјоделско земјиште: катастарска култу-

ра нива на КП. бр. 643 во м.в. �Под Корија� класа 5 во 
површина од 2408 м2; нива на КП. бр. 1019 во м.в. �Пе-
пелиште�, класа 4 во површина од 1501 м2 и пасиште на 
КП. бр. 1513/3 во м.в. �Чуки�, класа 3 во површина од 
4913 м2 сите заведени во Поседовен лист број 9 за КО 
Ропотово, за цена од 60.000,00 денари, сопственост на 
Мицкоска Ева од Скопје, ул. �Маршал Тито� бр. 82. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите кои граничат со погоренаведена-
та парцела, 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 првенствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-

ваат до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. �Сот-
ка Ѓорѓиоски� бб.                                                    (22334) 

___________ 
 
Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во 

општина Чаир, ги известува сосопствениците и сопс-
твениците на граничните парцели со парцелата КП бр. 
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2715/5 и 2715/1, лозје трета класа во место викано 
�Блатина� со површина од вкупно 1593 м2  КО Мир-
ковци, дека сосопствениците Кајевиќ Стојанка и Каје-
виќ Душко со живеалиште во Радишани ул. �1558� бр. 
34, Скопје ги продаваат наведените парцели по цена од 
300 денари по еден метар квадратен. Доколку наведе-
ните лица сакаат да го користат предимственото право 
за купување предвидено со Законот за земјоделско зем-
јиште, потребно е во рок од 30 дена од објавувањето на 
овој оглас, да ја депонираат купопродажната цена во 
нотарски депозит. Во спротивно продавачот ќе ја про-
даде на друг купувач.                                             (22255) 

___________ 
 
Се врши продажба на земјоделско земјиште во 

Скопје, построено на КО Кадино, на КП 83/1 и 84/1, на 
м.в. �Пирамида�, ниви 5 класа, во површина од 414 м2, 
за цена од 300,00 денари за метар квадратен, сопстве-
ник Лазаревски Живко. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште се 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 прифаќање на 
понудата. Во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. �Антон 
Попов� бр. 77 б.                                                       (22256) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во КО Чифлик 

парцела бр. 386 во м.в. �Попкина Нива�, нива со повр-
шина од 3021 м2 во КО Чифлик, сопственост на Трп-
ковски Александар од Демир Капија, ул. �Првомајска� 
бр. 38а. Цена на продажба 45.678,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Маршал Ти-
то� бр. 138.                                                               (22052) 

_________ 
 
Се продава земјоделско земјиште заведено во Посе-

довен лист бр. 24 за КО Воѓани парцела 801, м.в. �Са-
мурје�, нива класа 3, со површина од 3503 м2, сопстве-
ност на Благодушевски Урош од с. Воѓани, купопро-
дажната цена изнесува 35.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и сопствениците чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во �Службен весник на 
РМ�, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, 
во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Боге Дамески од Прилеп, ул. �Кузман Јоси-
фоски� бр. 8.                                                            (22053)                                                   

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 
изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно го 
губат правото на првенство. 

_________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на КП 

бр. 1959 во м.в. �Тополка�, класа 3, со површина од 
2757 м2 по Имотен лист бр. 3868 за КО Варош, сопс-
твеност на Димоски Душан Томислав од Прилеп, ул. 
�Браќа Шемкоски� бр. 33, за купопродажна цена од 
50,00 денари за метар квадратен. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците, како и сопствениците кои граничат со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на оваа понуда во �Службен весник на 
РМ�,да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спро-
тивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Стојаноска Елизабета од Прилеп, ул. �Јоска 
Јорданоски� бр. 2.                                                   (22096) 

_________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 

110/2-15 нива од 4 класа во м.в. �Долни Лак�, со повр-
шина од 1250 м2, цела КП бр. 111-15, нива од 4 класа во 
м.в. �Долни Лак�, со површина од 1800 м2, запишана во 
Поседовен лист бр. 469 за КО Галате, сопственост на 
Идризоглу Сабахаттин и Мемиши Талха, двајцата од с. 
Врапчиште, за купопродажна цена од 285.000,00 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 
изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно го 
губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, кеј �Брат-
ство� бр. 5-А.                                                           (22173) 

_________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 

21-15 нива од 4 класа во м.в. �Горно Клуково�, со повр-
шина од 4120 м2, запишана во Поседовен лист бр. 60 за 
КО Топлица, сопственост на Бајрами Амета Берзат од с. 
Топлица, за купопродажна цена од 510.800,00 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 
изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно го 
губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, кеј �Брат-
ство� бр. 5-А.                                                           (22174) 

_________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа 80/719 идеа-

лен дел КП бр. 4316-74-1 нива од 1 класа во м.в. �Мла-
ка�, која целата е во површина од 5411 м2, запишана во 
Поседовен лист бр. 6541 за КО Гостивар, сопственост на 
Максути ж Флорим Шинџиле од Гостивар, кеј �Вардар� 
бр. 124, за купопродажна цена од 250.000,00 денари. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, кеј �Брат-
ство� бр. 5-А.                                                           (22175) 

_________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 

168-24 нива од 5 класа во м.в. �Шуљанка�, со површина 
од 2000 м2, запишана во Поседовен лист бр. 560 за КО 
Добридол, сопственост на Руфати Сами Насуф од с. 
Добридол, за купопродажна цена од 110.000,00 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-
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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 
изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно го 
губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, кеј �Брат-
ство� бр. 5-А.                                                           (22176) 

_________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 

34/4 ов. градина од 5 класа во м.в. �Под Ограде�, со по-
вршина од 300 м2, запишана во Поседовен лист бр. 913 
за КО Вруток, сопственост на Ибраими Реџепа Нешат, 
Ибраими Реџепа Јусуф и Ибраими Реџепа Ќефли, сите 
од Мердита, Вруток, за купопродажна цена од 
150.000,00 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 
изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно го 
губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, кеј �Брат-
ство� бр. 5-А.                                                           (22177) 

_________ 
 
Се продава земјоделско земјиште заведено во Имо-

тен лист бр. 247 за КО Кадино Село парцела 1745 ливада 
класа 4, м.в. �Гулејца�, со површина од 2293 м2, сопстве-
ност на Самарџиоски Благоја од Прилеп, ул. �Борка Вла-
чарот� бр. 25 и земјоделско земјиште сопственост на Са-
марџиоски Ристо од с. Кадино Село, парцела бр. 1746 
нива класа 4, со површина од 2134 м2,  заведена во Имо-
тен лист бр. 79 за КО Кадино Село, купопродажната це-
на за метар квадратен изнесува 20,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и сопствениците чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во �Службен весник на 
РМ�, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, 
во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Боге Дамески од Прилеп, ул. �Кузман Јоси-
фоски� бр. 8.                                                            (22178)                                                   3.5. Изјава за евентуално ангажирање на подизведу-

вачи. _________ 
 
Се продава земјоделско земјиште КО Марена, КП 

бр. 1791, план 010, скица 007, м.в. �Овица�, култура-
нива, класа 4, со вкупна површина од 2365 м2, сопстве-
ност на Менча Недева од Кавадарци, евидентирано на 
Имотен лист бр. 178 издаден од Државен завод за гео-
детски работи Одделение за премер и катастар Кава-
дарци, за цена од 50.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев од Кавадарци, ул. �Блажо 
Алексов� бб.                                                            (22179)                                                   

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 

_________ 
 
Се продава земјоделско земјиште нива во м.в.  �Лоз-

ја� на  КП бр. 374, со површина од 4152 м2, класа 5 во 
КО Јакреново, сопственост на Броња Касим, Асим и Ем-
ро од с. Лажани, за цена од 20.000,00 денари. 
Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со 

земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, 

писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до 

нотарот Соња Грца од Крушево, ул. �Илинденска� бб.                               
                                                                           (22224)                            

_______________________________________________ 
 

Ј А В Н И    П О В И Ц И 
 
Врз основа на член 15, став 1, алинеја 1, член 16, 

членовите 17 до 34 од Законот за јавни набавки 
(�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Министерство-
то за одбрана на Република Македонија, објавува 

 
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01/2002-СВБ  

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачателот е Министерство за одбрана на Ре-

публика Македонија, ул. �Орце Николов� бб, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е реконструкција на во-

доводната инсталација и уредување на санитарни јазли 
на два ката (3 и 4) во Воената болница во Скопје. Ви-
дот на работата и елементите кои се набавуваат се да-
дени во тендерската документација-предмерот. 

1.3. Рок за изведување на сите предвидени работи е 
максимум 90 дена од денот на воведувањето во работата. 

1.4. Право на учество на повикот имаат сите правни 
и физички лица кои се регистрирани за оваа дејност. 

1.5. Понудата не е делива. 
  
2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација може да се подигне 

во просториите на Министерството за одбрана, бул. 
�Климент Охридски� бр. 15, секој работен ден од 08,00 
до 10,00 часот, соба бр. 4, во време на траењето на јав-
ниот повик, без надоместок. 

2.2. Доставените понуди ќе бидат разгледувани на 
оние понудувачи на кои понудата ќе им биде во соглас-
ност со членовите 55, 56 и 57 од Законот за јавни на-
бавки, сите останати ќе бидат отфрлени. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Име, адреса и седиште на понудувачот. 
3.2. Цени за секоја позиција од спецификацијата и 

вкупна цена на понудата со засметан ДДВ во денари. 
3.3. Начин и услови на плаќањето. 
3.4. Рок за целосно извршување на работите. 

3.6. Гаранција за квалитетот. 
3.7. Рок на важноста на понудата. 
 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА 
4.1. Понудувачот треба да приложи заверена на но-

тар, или оригинална документација согласно член 45, 
односно член 46 од Законот за јавни набавки и тоа: 

- извод од регистрација на дејноста;  
- документ за бонитет издаден од Централниот ре-

гистар; 
- доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

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

изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на 
дејноста и 

4.2. Основен критериум за избор на најповолниот 
понудувач согласно со член 27 од Законот за јавни на-
бавки е цената. 

  
5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки во еден оригинален 
примерок што треба да биде потпишан од страна на од-
говорното лице на понудувачот. 
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5.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 
Понудата во затворено плико се доставува преку 

архива или преку пошта на адреса на Министерството 
за одбрана на Република Македонија, Скопје, ул. �Ор-
це Николов� бб, со назнака во горниот лев агол �пону-
да не отворај�, јавна набавка бр. 01/2002-СВБ, соба бр. 
512. Пликото не смее да биде со ништо обележано со 
што ќе се констатира понудувачот. 
Во ова плико се ставаат други две плика и тоа: пр-

вото со назнака �документација�, кое во себе ја содржи 
документацијата согласно член 45 и 46 од Законот за 
јавни набавки и второто со назнака �понуда�, кое во се-
бе ја содржи тендерската документација со други проп-
ратни елементи. 

 
6. РОКОВИ 
6.1. Прибирањето на понудите трае 15 (петнаесет) 

дена од денот на објавувањето во јавните гласила. 
6.2. Отворениот повик ќе се објави во �Службен вес-

ник на РМ� и дневните весници �Нова Македонија� и 
�Дневник�. Рокот за прибирање на понудите тече од 
последната објава во средството за јавно информирање. 

6.3. Јавното отворање на понудите ќе се изврши пр-
виот работен ден по истекот на 20 дена од денот на об-
јавувањето во �Службен весник на РМ� со почеток во 
10,00 часот во просториите на МО Скопје, ул. �Орце 
Николов� бб, во присуство на претставниците на пону-
дувачите. 

6.3. Заинтересираните ќе можат да добијат инфор-
мации, лично на адреса на Министерството за одбрана, 
или по телефон 28 21 01 или 28 25 97.   

         Министерство за одбрана        

VII. Понудувачите своите понуди да ги достават во 
рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето во 
последното средство за јавно информирање на адреса: 
Министерство за одбрана на Република Македонија, 
ул. �Орце Николов� бб, Скопје, по пошта или лично да 
се предаде, на денот на јавното отворање, кое ќе се из-
врши на ден 11.09.2002 година во 12 часот во просто-
риите на Министерството за одбрана. 

___________ 
 
Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 26/98, 50/01 и 
02/02), Министерството за одбрана на Република Маке-
донија, објавува 

 
ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-69/210 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО  

ОТВОРАЊЕ 
 
I. За набавка на готови лекови за потребите на Вое-

ните амбуланти. 
Н
 
абавката е делива. 

II. Список на потребните материјални средства за 
набавка може да се добие во Министерството за одбра-
на на Република Македонија, ул. �Орце Николов� бб, 
соб  бр. 709, во работен ден од 11,00 до 13,00 часот. а

 
III. Понудата треба да содржи: 
1. Име, адреса и седиште на понудувачот. 
2. Цени во денари за наведените видови средства во 

списокот, франко краен корисник, со пресметан данок 
на додадена вредност (со посебно прикажана стапка), 
без царина. 

3. Начин и услови на плаќање. 
4. Рок на испорака. 
5. Производител, потекло и рок на употреба најмал-

ку 1 (една) година на понудените средства. 
6. Сите понудени готови лекови да имаат одобре-

ние за ставање во промет согласно член 6 од Законот за 
лековите, помошните лековити средства и медицински 
помагала. Одобренијата за ставање во промет кои не се 
објавени во �Службен весник на РМ� до 31.12.2001 го-
дина, да се достават во копија во прилог на понудата. 
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. Рок на важност на понудата. 
IV. Со понудата понудувачот е должен задолжител-

но да ја достави следната документација: 
- документ за бонитет од Централниот регистар; 
- техничко-технолошки бонитет согласно член 23 

од Законот за јавни набавки; 

- извод од регистрација на дејноста усогласен со За-
конот за трговски друштва; 

- доказ дека не е отворена постапка за стечај или 
ликвидација; 

- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 
изречена мерка на безбедност забрана за вршење деј-
ност; 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Бараната документација да се достави во оригина-

лен примерок или заверена копија од нотар и да не би-
дат  од 6 месеци.  постари

 
V. Критериуми за избор на најповолен понудувач 

согласно член 25 став 2 од Законот за јавни набавки: 
цена 80 бода, начин на плаќање 10 бода и рок на испо-
рак  10 бода. а

 
VI. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок заверен и потпишан од одговорното лице на по-
нудувачот. Секој понудувач може да достави само една 
понуда. 
Понудите што не ги содржат бараните податоци и 

документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат во 
предвид за разгледување. 

 

Понудата и придружната документација се доставу-
ва во затворен плик, на кој во горниот лев агол стои оз-
нака �не отворај� и број на ова барање. 
Пликот не смее да содржи никаква ознака со која 

би можело да се идентификува понудувачот. 
Во затворениот плик треба да има уште два затво-

рени и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја со-
држи понудата и носи ознака �понуда�, а другиот внат-
решен плик ја содржи документацијата и носи ознака 
�документација� и точната адреса на понудувачот. 

 
VIII. Понудите што ќе бидат доставени или ќе 

пристигнат по истекот на дадениот рок нема да бидат 
разгледувани. 
Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 

телефон 28 25 83. 
                                              Министерство за одбрана 

___________ 
 

Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавни на-
бавки (�Службен весник на РМ� бр. 26/98, 50/01 и 
02/02), Министерството за одбрана на Република Маке-
донија, објавува 

 
ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-69/212 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО  

ОТВОРАЊЕ 
 
I. За набавка на готови лекови за потребите на Вое-

ната болница. 
Н
 
абавката е делива. 

II. Список на потребните материјални средства за 
набавка може да се добие во Министерството за одбра-
на на Република Македонија, ул. �Орце Николов� бб, 
соб  бр. 709, во работен ден од 11,00 до 13,00 часот. а

 
III. Понудата треба да содржи: 
1. Име, адреса и седиште на понудувачот. 
2. Цени во денари за наведените видови средства во 

списокот, франко краен корисник, со пресметан данок 
на додадена вредност (со посебно прикажана стапка), 
без царина. 
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3. Начин и услови на плаќање. 
4. Рок на испорака. 
5. Производител, потекло и рок на употреба најмал-

ку 1 (една) година на понудените средства. 
6. Сите понудени готови лекови да имаат одобре-

ние за ставање во промет согласно член 6 од Законот за 
лековите, помошните лековити средства и медицински 
помагала, освен оние готови лекови за кои не е издаде-
но ниту едно одобрение за ставање во промет во Ре-
публика Македонија. Одобренијата за ставање во про-
мет кои не се објавени во �Службен весник на РМ� до 
31.12.2001 година, да се достават во копија во прилог 
на понудата. 

7. Рок на важност на понудата. 
 
IV. Со понудата понудувачот е должен задолжител-

но да ја достави следната документација: 
- документ за бонитет од Централниот регистар; 
- техничко-технолошки бонитет согласно член 23 

од Законот за јавни набавки; 
- извод од регистрација на дејноста усогласен со За-

конот за трговски друштва; 
- доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

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

изречена мерка на безбедност забрана за вршење деј-
ност; 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Бараната документација да се достави во оригинален 

примерок или заверена копија од нотар, а документите 
од алинеи 4, 5 и 6 да не бидат постари од 6 месеци. 

 
V. Критериуми за избор на најповолен понудувач 

согласно член 25 став 2 од Законот за јавни набавки: 
цена 80 бода, начин на плаќање 10 бода и рок на испо-
рака 10 бода. 

 
VI. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок заверен и потпишан од одговорното лице на по-
нудувачот. Секој понудувач може да достави само една 
понуда. 
Понудите што не ги содржат бараните податоци и 

документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат во 
предвид за разгледување. 

 
VII. Понудувачите своите понуди да ги достават во 

рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето во 
последното средство за јавно информирање на адреса: 
Министерство за одбрана на Република Македонија, 
ул. �Орце Николов� бб, Скопје, по пошта или лично да 
се предаде, на денот на јавното отворање, кое ќе се из-
врши на ден 10.09.2002 година во 12 часот во просто-
риите на Воената болница. 
Понудата и придружната документација се доставу-

ва во затворен плик, на кој во горниот лев агол стои оз-
нака �не отворај� и број на ова барање. 
Пликот не смее да содржи никаква ознака со која 

би можело да се идентификува понудувачот. 
Во затворениот плик треба да има уште два затво-

рени и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја со-
држи понудата и носи ознака �понуда�, а другиот внат-
решен плик ја содржи документацијата и носи ознака 
�документација� и точната адреса на понудувачот. 

 
VIII. Понудите што ќе бидат доставени или ќе 

пристигнат по истекот на дадениот рок нема да бидат 
разгледувани. 
Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 

телефон 28 25 83. 
                                              Министерство за одбрана 

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за јавни на-
бавки-пречистен текст (�Службен весник на РМ� бр. 
21/02), Министерството за одбрана на Република Маке-
донија, објавува 

 
ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-69/213 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО  

ОТВОРАЊЕ 
 
I. За набавка на медицински прибор, завоен матери-

јал, материјали од гума и пластика и останати потрош-
ни СнМС, хемикалии и средства за дезинфекција за 
потребите на Воената болница. 
Набавката е делива. 
 
II. Список на потребните материјални средства за 

набавка може да се добие во Министерството за одбра-
на на Република Македонија, ул. �Орце Николов� бб, 
соба бр. 709, во работен ден од 11,00 до 13,00 часот. 

 
III. Понудата треба да содржи: 
1. Име, адреса и седиште на понудувачот. 
2. Цени во денари за наведените видови средства во 

списокот, франко краен корисник, со пресметан данок 
на додадена вредност (со посебно прикажана стапка), 
без царина. 

3. Начин и услови на плаќање. 
4. Рок на испорака. 
5. Производител, потекло и рок на употреба најмал-

ку 1 (една) година на понудените средства. 
6. Рок на важност на понудата. 
 
IV. Со понудата понудувачот е должен задолжител-

но да ја достави следната документација: 
- документ за бонитет од Централниот регистар; 
- техничко-технолошки бонитет согласно член 25 

од Законот за јавни набавки; 
- извод од регистрација на дејноста усогласен со За-

конот за трговски друштва; 
- доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

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

изречена мерка на безбедност забрана за вршење деј-
ност; 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Бараната документација да се достави во оригина-

лен примерок или заверена копија од нотар и да не би-
де постара од 6 месеци. 

 
V. Критериуми за избор на најповолен понудувач 

согласно член 27 став 2 од Законот за јавни набавки: 
цена 80 бода, квалитет 10 бода, начин на плаќање 5 бо-
да и рок на испорака 5 бода. 

 
VI. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок заверен и потпишан од одговорното лице на по-
нудувачот. Секој понудувач може да достави само една 
понуда. 
Понудите што не ги содржат бараните податоци и 

документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат во 
предвид за разгледување. 

 
VII. Понудувачите своите понуди да ги достават во 

рок од 15 (петнаесет) дена, сметано од денот на објаву-
вањето во последното средство за јавно информирање 
на адреса: Министерство за одбрана на Република Ма-
кедонија, ул. �Орце Николов� бб, Скопје, по пошта или 
лично да се предаде, на денот на јавното отворање, кое 
ќе се изврши на ден 10.09.2002 година во 14 часот во 
просториите на Воената болница. 
Понудата и придружната документација се доставу-

ва во затворен плик, на кој во горниот лев агол стои оз-
нака �не отворај� и број на ова барање. 
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Пликот не смее да содржи никаква ознака со која 

би можело да се идентификува понудувачот. 
Во затворениот плик треба да има уште два затво-

рени и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја со-
држи понудата и носи ознака �понуда�, а другиот внат-
решен плик ја содржи документацијата и носи ознака 
�документација� и точната адреса на понудувачот. 

 
VIII. Понудите што ќе бидат доставени или ќе 

пристигнат по истекот на дадениот рок нема да бидат 
разгледувани. 
Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 

телефон 28 25 83. 
                                              Министерство за одбрана 

___________ 
 
Врз основа на член 10 став 1 и член 14 став 1 од За-

конот за јавни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 
26/98), Комисијата за јавни набавки на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-5645/2 

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија, со седиште на ул. �50 Ди-
визија� бр. 6 - Скопје. 

2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на масло за горење за потребите на здравстве-
ните организации и тоа: 
а) мазут, 
б) екстра лесно - ЕЛ. 
3. Спецификацијата со количествата и видот на ма-

теријалите што се предмет на набавката, здравствените 
организации и седиштето на здравствените организа-
ции дадени се во тендерската документација (список). 

4. Тендерската документација може да се подигне во 
архивата на Фондот за здравствено осигурување - Скоп-
је, ул. �50 Дивизија� бр. 6, соба бр. 15, секој работен ден 
од 10,00 до 14,00 часот. 

5. Испораката на материјалите што се предмет на 
набавката ќе се врши сукцесивно, според доставен 
план на добавувачот. 

6. Постапката за набавка се спроведува во соглас-
ност со одредбите на Законот за јавни набавки. 

7. Право на учество имаат сите правни и физички 
лица во Република Македонија. 

8. Рокот на важење на понудата е 60 дена од денот 
на нејзиното поднесување. 

9. Понудата е делива. 
 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име со адреса на понудувачот,  
- спецификација со количината и видот на материја-

лите што се нудат, 
- цена по единечна мера - франко здравствена орга-

низација со сите давачки и истовар, 
- начин, услови и рок на плаќање. 
 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната документација: 
1. Доказ за финансиската способност (документ за 

бонитет) издаден од Централниот регистар, согласно 
член 24 од Законот за јавни набавки. 

2. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
придонеси, даноци и други јавни давачки (член 24 од 
Законот за јавни набавки). 

3. Доказ за техничка способност на понудувачот и тоа: 
- список (референца) на главни и слични испораки 

во претходниот период, 
- опис на технички постројки и расположиви соод-

ветни средства за транспорт, 
- посочување на вклучени стручни и технички лица 

задолжени за контрола на препаратите што се нудат. 
4. Доказ, извод од судската евиденција или друг соод-

ветен документ дека не се во стечај или во процес на лик-
видација и дека со правосилна пресуда не му е изречена 
мерка на безбедност - забрана за вршење на дејноста. 

5. Сертификат за квалитет. 
Бараните документи треба да се достават во ориги-

нален примерок или во заверено копие од нотар. 
 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 

примерок, заверена и потпишана од одговорното лице. 
2. Понудата се доставува согласно член 53 од Зако-

нот за јавни набавки. 
3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здравс-

твено осигурување на Македонија, ул. �50 Дивизија� 
бр. 6 - Скопје, преку пошта, во архивата на Фондот или 
со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 
2.09.2002 година до 11,00 часот. 

4. Секој учесник може да достави само една понуда. 
 
V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на 

следните критериуми: 
- цена со сите давачки франко краен корисник. 
Под исти услови, предност ќе имаат понудите кои 

нудат подолг рок на плаќање. 
 
VI. ГАРАНЦИИ 
Понудувачот заедно со понудата мора да приложи 

и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција 
во висина од 5% од вредноста на понудата. 
Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се 

уплатува на жиро сметка 220524100141921 - Фонд за 
здравствено осигурување на Македонија, со назнака за 
учество на повик бр. _________. 

 
VII. РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 2.09.2002 

година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 2.09.2002 

година во 11,30 часот, во просториите на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, ул. �50 Дивизи-
ја� бр. 6 - Скопје, голема сала на III кат. 

 
VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои 

сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите 
на Комисијата треба да и предадат писмено овластува-
ње од понудувачот за нивно учество на јавното отвора-
ње на понудите. 

2. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на 
утврдениот рок, како и оние што не се изработени спо-
ред тендерската документација и условите утврдени во 
овој повик, нема да бидат разгледувани. 

3. Заради полесна обработка на податоците сите по-
нудувачи се должни податоците за материјалите што се 
предмет на набавката на овој повик да ги внесат во тен-
дерската документација (преглед), што е подигната од 
купувачот. 

                                           Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 10 став 1 и член 14 став 1 од За-

конот за јавни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 
26/98), Комисијата за јавни набавки на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, објавува 

 
ЈАВЕН ПОВИК БР. 02-5643/2 
СО ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија, со седиште на ул. �50 Ди-
визија� бр. 6 - Скопје. 

2. Предмет на набавката е јаглен за потребите на 
здравствените организации и тоа: 
а) ниско калоричен, 
б) средно калоричен - сушен. 
3. Спецификацијата со количествата и видот на ма-

теријалите што се предмет на набавката, здравствените 
организации и седиштето на здравствените организа-
ции дадени се во тендерската документација (список). 

4. Тендерската документација може да се подигне во 
архивата на Фондот за здравствено осигурување - Скоп-
је, ул. �50 Дивизија� бр. 6, соба бр. 15, секој работен ден 
од 10,00 до 14,00 часот. 

5. Испораката на материјалите што се предмет на 
набавката ќе се врши сукцесивно, според доставен 
план на добавувачот најдоцна до 15.10.2002 година. 

6. Постапката за набавка се спроведува во соглас-
ност со одредбите на Законот за јавни набавки. 

7. Право на учество имаат сите правни и физички 
лица во Република Македонија. 

8. Рокот на плаќање изнесува најмалку 120 дена од 
денот на испораката. 

9. Рокот на важење на понудата е 60 дена од денот 
на нејзиното поднесување. 

10. Понудата е делива. 
 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име со адреса на понудувачот,  
- спецификација со количината и видот на материја-

лите што се нудат, 
- цена по единечна мера - франко здравствена орга-

низација со истовар, 
- начин, услови и рок на плаќање. 
 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната документација: 
1. Доказ за финансиската способност (документ за 

бонитет) издаден од Централниот регистар ( член 24 од 
Законот за јавни набавки). 

2. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки (член 24 од 
Законот за јавни набавки). 

3. Доказ за техничка способност на понудувачот и тоа: 
- список (референца) на главни и слични испораки 

во претходниот период, 
- опис на технички постројки и расположиви соод-

ветни средства за транспорт, 
- посочување на вклучени стручни и технички лица 

задолжени за контрола на материјалите што се нудат. 
4. Доказ, извод од судската евиденција или друг соод-

ветен документ дека не се во стечај или во процес на лик-
видација и дека со правосилна пресуда не му е изречена 
мерка на безбедност - забрана за вршење на дејноста. 
Бараните документи треба да се достават во ориги-

нален примерок или во заверено копие од нотар. 
 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 

примерок, заверена и потпишана од одговорното лице. 
2. Понудата се доставува согласно член 53 од Зако-

нот за јавни набавки. 

3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здравс-
твено осигурување на Македонија, ул. �50 Дивизија� 
бр. 6 - Скопје, преку пошта, во архивата на Фондот или 
со предавање на Комисијата на лице место, најдоцна до 
30.08.2002 година до 11,00 часот. 

4. Секој учесник може да достави само една понуда. 
 
V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на 

следните критериуми: 
- цена со сите давачки франко краен корисник. 
 
VI. РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 30.08.2002 

година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 30.08.2002 

година во 11,30 часот, во просториите на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, ул. �50 Дивизи-
ја� бр. 6 - Скопје, голема сала на III кат. 

 
VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои 

сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите 
на Комисијата треба да и предадат писмено овластува-
ње од понудувачот за нивно учество на јавното отвора-
ње на понудите. 

2. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на 
утврдениот рок, како и оние што не се изработени спо-
ред тендерската документација и условите утврдени во 
овој повик, нема да бидат разгледувани. 

3. Заради полесна обработка на податоците сите по-
нудувачи се должни податоците за материјалите што се 
предмет на набавката на овој повик да ги внесат во тен-
дерската документација (преглед), што е подигната од 
купувачот. 

                                           Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
 Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки-

пречистен текст (�Службен весник на РМ� бр. 
21/2002), Комисијата за јавни набавки на опрема, сто-
ки, вршење услуги, материјални права и за инвестиции 
во градежни работи во Министерството за образование 
и наука, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/02 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
ПЕДАГОШКА ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТА-
ЦИЈА ЗА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА И ДРЖАВ-
НИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Министерство за образование и на-

ука, ул. �Димитрија Чуповски� бр. 9, 1000 Скопје. 
1.2. Предмет на набавката: педагошка документаци-

ја за основните и државните средни училишта во Ре-
публика Македонија. 

1.3. Обем на набавката: 
а) за основните училишта: 
Одделенски дневници: 7.129 на македонски јазик; 

3.129 на албански јазик и 266 на турски јазик. Главна 
книга на учениците: 317 на македонски јазик, 174 на 
албански јазик и 21 на турски јазик. Дневник за работа 
на воспитна група (забавиште): 569 на македонски ја-
зик; 47 на албански јазик и 14 на турски јазик. 
б) за државните средни училишта: дневник на пара-

лелката: 2.605 на македонски јазик; 507 на албански ја-
зик и 27 на турски јазик. Главна книга на учениците: 
2.521 на македонски јазик; 527 на албански јазик и 27 на 
турски јазик. Главна книга на завршен испит: 222 на ма-
кедонски јазик; 47 на албански јазик и 4 на турски јазик. 

1.4. Набавката е делива. 
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1.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица регистрирани за ваков вид на дејност. 

1.6. Постапката на повикот се спроведува согласно 
со одредбите од Законот за јавни набавки. 

 
II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Педагошката евиденција и документација треба 

да биде изработена согласно одредбите од Правилни-
кот за начинот на водењето, формата и содржината на 
педагошката евиденција и документација во основното 
училиште и Правилникот за начинот на водењето, фор-
мата и содржината на педагошката евиденција и доку-
ментација во средните училишта (�Службен весник на 
РМ� бр. 56/2002). 
Дневникот за работа на воспитна група(забавиште) 

треба да биде изработена согласно одредбите од Пра-
вилникот за педагошката евиденција и документација и 
за начинот на нивното водење и издавање во организа-
циите за згрижување и воспитание и во основните учи-
лишта (�Службен весник на СРМ� бр. 30/84 и 18/85). 
Доставувањето на педагошката евиденција и доку-

ментација е од страна на избраниот понудувач до под-
рачните единици на Министерството за образование и 
наука по список кој може да се подигне. 
Педагошката евиденција и документација треба да 

биде изработена согласно следните технички каракте-
ристики: 

- хартија-бездрвна, бела 80 грамска, 
- повез-тврд со хампласт, 
- боја на текстот-еднобојна, 
- поврзување на листови-со шиење, 
- во средишниот дел листовите да бидат продупче-

ни и поврзани со црвено-жолт емственик-конец. 
Понудувачите на денот на отворањето на понудите 

треба да достават примерок од педагошката евиденција 
и документација за која доставуваат понуда, заради ут-
врдување на квалитетот. 

 
III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Име, адреса и седиште на понудувачот. 
3.2. Обем и количина на набавката. 
3.3. Понудите треба да содржат единечни цени по 

позиции и вкупна цена на понудата, изразена во дена-
ри. Данокот на додадена вредност да биде посебно ис-
кажан. 

3.4. Понудувачот треба да нагласи каков начин на 
плаќање бара со својата понуда. 

3.5. Рок за извршување на предметните работи из-
разен во календарски денови. 

3.6. Рок на важност на понудата. 
 
IV. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
- извод од регистрација на дејноста (оригинал или 

заверени фотокопии од нотар); 
- документ за бонитет од Централниот регистар 

(оригинал или заверени фотокопии од нотар): 
- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на 
дејност;  

- доказ дека не е отворена постапка за стечај или 
ликвидација; 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Документите од алинеите 3, 4 и 5 не смеат да бидат 

постари од шест месеци. 
Документација за техничка способност: 
-референтна листа и список за досега изведени ра-

боти во последните три години по објекти, датуми и 
износи; 

- број и структура на вработени; 
- податоци за расположива опрема. 

V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

- цена.................................................................50 бода; 
- начин и услови на плаќање..........................15 бода; 
- квалитет..........................................................15 бода; 
- рок за изведување на работите.....................10 бода; 
- техничка оспособеност...................................5 бода; 
- финансиска и економска способност............5 бода. 
 
VI. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Рок на поднесување на понудите: 15 дена од де-

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

6.2. Понудите се доставуваат во еден оригинален 
примерок кој треба да биде заверен и потпишан од од-
говорното лице на субјектот. 

6.3. Понудата треба да ги содржи сите податоци со-
држани во повикот. 

6.4. Понудите се доставуваат до Комисијата за јав-
ни набавки на опрема, стоки, вршење услуги, матери-
јални права и за инвестиции во градежни работи во 
Министерството за образование и наука на ул. �Димит-
рија Чуповски� бр. 9, 1000 Скопје. 

6.5. Понудата и другата документација се доставува 
во запечатен плик на кој во горниот лев агол треба да 
стои ознака �не отворај�, бројот на повикот, името на 
објектот. 
Во средината на пликот треба да биде означена точ-

ната адреса на набавувачот. Пликот не смее да содржи 
никаква ознака со која би можел да се идентификува 
испраќачот, односно понудувачот. Во затворениот 
плик треба да има уште два запечатени плика. Едниот 
внатрешен плик ја содржи понудата со финансиската 
документација и носи ознака �понуда�, а другиот внат-
решен плик ја содржи техничката документација и но-
си ознака �документација�, со точна адреса на испраќа-
чот-понудувачот. 

 
VII. ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
7.1. Отворањето на понудите во присуство на ов-

ластени претставници на понудувачите ќе биде извр-
шено на ден 28.08.2002 година, со почеток во 11,00 ча-
сот, во просториите на Министерството за образование 
и наука. 

 
VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
8.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 

оние кои не се изработени според пропозициите на ба-
рањето, нема да бидат разгледани. 

8.2. Секој субјект може да учествува со една понуда. 
 
       Комисија за јавни набавки     

_______________________________________________ 
 

М А Л И  О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважни следниве документи: 
Пасош бр. 1644884 издаден од СВР Скопје на име 

Инсан Хасан, ул. Јоаким Крчовски бр. 57, Скопје. 
                   (22180) 
Пасош бр. 1189739 издаден од СВР Гостивар на 

име Ислами Агиме, с. Србиново, Гостивар.         (22182) 
Пасош бр. 1190511 издаден од СВР Тетово на име 

Сејфули Сефедин, с. Ларце, Тетово.          (22189) 
Пасош бр. 1191206 издаден од СВР Тетово на име 

Сејфули Бедри, с. Ларце, Тетово.           (22190) 
Пасош бр.1027582 издаден од СВР Скопје на име 

Саит Емини, с. Арнакија, Скопје.            (22211) 
Пасош бр. 1343929 издаден од СВР Куманово на 

име Адеми Вулнет, бул. Јане Сандански бр. 39, 
Куманово.           (22212) 
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Пасош бр. 444228 издаден од СВР Скопје на име 

Рафевски Митре, ул. Велко Влаховиќ бр. 1/2, Скопје.  
           (22213) 
Пасош бр. 1441684 издаден од СВР Куманово на 

име Зенели Сабри, с. Опае, Куманово.        (22214) 
Пасош бр. 1653310 издаден од СВР Куманово на 

име Зенели Бегзат, с. Опае, Куманово.       (22215) 
Пасош бр. 1351444 издаден од СВР Тетово на име 

Алити Екрем, с. Шемшово, Тетово.        (22216) 
Пасош бр. 1434870 издаден од СВР Куманово на 

име Сулимановски Мирсад, ул. Средорек бр. 22, 
Куманово.           (22217) 
Пасош бр.1602064 издаден од СВР Скопје на име 

Бандев Киро, ул. Ѓорѓи Сугаре бр. 10-2/8, Скопје.   
               (22218) 
Пасош бр. 1709414 издаден од СВР Скопје на име 

Бесник Зимери, ул. 7 Јули бр. 23, Скопје.            (22220) 
Пасош бр. 1709902 издаден од СВР Скопје на име 

Дане Велков, ул. Скоевска бр. 3-1/9, Скопје.       (22222) 
Пасош бр. 1491058 издаден од СВР-Охрид на име 

Трајковска Јасмина, с. Долно Лакочереј, Охрид.  
           (22241) 
Пасош бр. 1553675 на име Христовска Вера, ул."12 

Кладенци" бр. 36, Битола.             (22243) 
Пасош бр. 1236885 на име Демири Дритан, с. 

Корошишта, Струга.          (22244) 
Пасош бр. 1072572 на име Зибери Атемка, с. Чојле, 

Гостивар.            (22246) 
Пасош бр. 418002 издаден од СВР Куманово на име 

Кипријановски Миодраг, ул. Гоце Делчев бр. 54, 
Куманово.           (22247) 
Пасош бр. 1168438 издаден од СВР Куманово на 

име Адем Имери, с. Злокуќане, Куманово.          (22250) 
Пасош бр. 1371068 издаден од СВР Скопје на име 

Селвер Ајваз, ул. Маршал Тито бб с. Арачиново, 
Скопје.             (22254) 
Пасош бр. 1705571 издаден од СВР Тетово на име 

Таири Неџмедин, ул. Полог бр. 2, Тетово.        (22263) 
Пасош бр. 251945 издаден од СВР Гостивар на име 

Анифе Дервиши, с. Форино, Гостивар.          (22264) 
Пасош бр. 455071 издаден од СВР Тетово на име 

Исени Земиле, ул. Полог бр. 23, Тетово.        (22265) 
Пасош бр. 458754 издаден од СВР Тетово на име 

Исени Фадил, ул. Полог бр. 23, Тетово.        (22266) 
Пасош бр. 1531071 издаден од СВР Тетово на име 

Исени Ганимете, ул. Полог бр. 23, Тетово.        (22267) 
Пасош бр. 1707139 издаден од СВР Тетово на име 

Минтехаре Сулејмани, нас. Дреновец бб, Тетово.  
           (22268) 
Пасош бр. 1078485 издаден од СВР Скопје на име 

Осман Сунаји, ул. Рифат Бурчевиќ бр. 46, Скопје.   
           (22277) 
Пасош бр. 1413020 издаден од СВР Скопје на име 

Благоевски Дарко, ул. Боро Петрушевски бр. 24, 
Скопје.             (22278) 
Пасош бр. 646047 издаден од СВР Скопје на име 

Адамчевска Љубица, ул. Никола Добровиќ бр. 15/6, 
Скопје.             (22282) 
Пасош бр. 1301483 на име Дестановска Сулејкана, 

ул."В. Маслеша" бр. 45, Куманово.        (22291) 
Пасош бр. 0712386 на име Хаџипаунова Николина, 

ул. "Р. Жинзифов" 4, Кочани.            (22292) 
Пасош бр. 1044688 на име Села Блерим", Струга.  

           (22293) 

Пасош бр. 92620 на име Угриновски Неделко, Н. 
Циглана2 бр. 81, Гостивар.         (22295) 
Пасош бр. 1143609  на име Угриновска Гордана, н. 

Циглана, Гостивар.          (22296) 
Пасош бр. 1527332 на име Зибери Неим, Гостивар. 

           (22297) 
Пасош бр. 1296532 издаден од СВР Куманово на 

име Реџепи Муаз, с. Отља, Куманово.        (22300) 
Пасош бр.0250861 издаден од СВР Тетово на име 

Шаини Хетем, с. Ѓермо, Тетово.             (22301) 
Пасош бр. 1575637 издаден од СВР Скопје на име 

Алексовски Диме, с. Сопиште бр. 180, Скопје.   (22304) 
Пасош бр. 1696815 на име Николов Илија, ул."М. 

Пијаде" бр. 12/2/2, Кавадарци.         (20853) 
Пасош бр. 885926 на име Трајчески Гоце, ул."Мичо 

Галиќ" бр. 24, Охрид.            (21019) 
Пасош бр. 1196018 на име Алими Сали, с. Теново, 

Тетово.            (22049) 
Пасош бр. 1276302 на име Рустемоски Самедин, с. 

Норово, Крушево.            (9763) 
Пасош бр. 540388 издаден од СВР Скопје на име 

Ефтимова Цветанка, ул. Козара бр. 27-а, Скопје.  
           (22337) 
Пасош бр. 216102 на име Куртелова Душанка, 

ул."11-ти Октомври" бр. 3, Охрид.         (22354) 
Пасош бр. 1737295 на име Јовче Крстевски, Битола. 

           (22355) 
Пасош бр. 1360716 на име Дрени Даути, с. Шум, 

Струга.            (22356) 
Пасош бр. 1108557 на име Цифуноски Авнија, 

ул."М. Тито" бр. 305, Кичево.        (22357)  
Пасош бр. 1063362 на име Јусуфи Даут, с. Вејце, 

Тетово.            (22359) 
Пасош бр. 1477123 на име Љуљзим Азири, с. 

Лопате, Куманово.          (22360) 
Пасош бр. 0576294 на име Милев Андон, ул."Ел. 

Јанкова" бр. 1а/6, Струмица.         (22361) 
Пасош бр. 1403491 на име Ампова Тодорка, 

ул."Радован Ковачевиќ" бр. 13, Гевгелија.           (22362) 
Пасош бр. 1319366 на име Ибрахими Менар, 

Кичево.            (22363) 
Пасош бр. 1166667 издаден од СВР Тетово на име 

Асмир Акики, ул. 29 Ноември бр. 73, Тетово.     (22369) 
Пасош бр. 1006750 издаден од СВР Неготино на 

име Надица Петрова Ханитзсцх, ул. Маршал Тито бр. 
98, Неготино.           (22370) 
Пасош бр. 0750418 издаден од СВР Скопје на име 

Адемовиќ Хасан, бул. Јане сандански бр. 77-3/42, 
Скопје.             (22371) 
Пасош бр. 1535551 издаден од СВР Скопје на име 

Демировска Имирзат, ул. Чегевара бр. 20, Скопје.  
            (22376) 
Пасош бр. 1301822 издаден од СВР Куманово на 

име Вуковиќ Весна, ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 57-а, 
Куманово.           (22385) 
Пасош бр. 1053506 издаден од СВР Скопје на име 

Османи Фабијан, с. Радуша, Скопје.        (22401) 
Пасош бр. 1010382 издаден од СВР Скопје на име 

Хасани Реџеп, бул. Македонско Косовска Бригада 
бр.40/9-б, Скопје.           (22404) 
Пасош бр. 788955 издаден од СВР Скопје на име 

Демири Емине, ул. Славеј Планина бр. 319, Скопје.  
            (22405) 
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Пасош бр. 1353119 издаден од СВР Скопје на име 

Атнан Зибери, с. Кондово ул. 1 бр. 190, Скопје. (22423) 
Пасош 0858419 на име Стојанов Илчо, "Роза 

Петрова" 2/2, Кочани.         (22466) 
Пасош 1016139 на име Бајрами Идриз, Гостивар.  

      (22468) 
Пасош бр. 765368 издаден од СВР Скопје на име 

Србљан Лидија, ул. 487 бр. 12, Скопје.        (22473) 
Пасош бр. 1583248 издаден од СВР Скопје на име 

Рамадани Мухаметали, ул. Сараевска бр. 38, Скопје.  
               (22480) 
Пасош бр. 1074326 издаден од СВР Велес на име 

Фросина Ангелова, ул. Ѓорче Петров бр. 14, Велес.  
           (22532) 
Пасош бр. 1294754 издаден од СВР Скопје на име 

Алил Алил, ул. Крсте Асенов 16/2-15, Скопје.    (22541) 
Пасош бр. 1394708 издаден од СВР Скопје на име 

Нухи Сулис, ул. Сава Михајлов 14 бр.10, Скопје.  
           (22542) 
Пасош бр. 1373886 издаден од СВР Куманово на 

име Арианит Шакири, с. Опае, Куманово.           (22573) 
Пасош бр. 1419448 издаден од СВР Скопје на име 

Трпков Тони, ул. Андреја Петковиќ бр. 1-б, Скопје.  
              (22574) 
Пасош бр. 876760 издаден од СВР Скопје на име 

Јаниќ Зоран, ул. Валандовска бр. 4/4-9, Скопје.  (22575) 
Пасош бр. 1514581 издаден од СВР Скопје на име 

Шукри Исаки, с. Грчец, Скопје.          (22579) 
Пасош бр. 1175210 на име Абмедоски Исмет, 

с.Подгорци, Струга.     
Пасош бр. 1749495 на име Мемеди Бесник, ул. "С. 

Костовски" бр. 24, Гостивар.         
Пасош бр. 167596 на име Мухареми Јусуф, Тетово. 

      
Пасош бр. 1163703 на име Мерсад Лиманоски, с. 

Пласница, Македонски Брод.     
Пасош бр. 0137793 на име Агрон Рамку, ул. "Т. 

Броштички", Дебар.          
Пасош бр. 1412362 на име Даут Ирфан, ул. "Б. 

Селими" Дебар.     
Пасош бр. 1138147 на име Алие Алими, с. 

Романовце, Куманово.     
Пасош бр. 1373651 на име Амир Арифи, с. Оризаре, 

Куманово.         
Пасош бр. 0576294 на име Милев Андон, ул."Елка 

Јанкова" бр. 1-а/6, Струмица.    
Пасош бр. 635859 на име Христов Сашо, ул. "9-ти 

Мај" бр. 13-а, Штип.     
Пасош бр. 173466 на име Лазаров Тони, ул. "5-ти 

Конгрес" бр. 17, Штип.     
Пасош бр. 262591 на име Снежана Уловец, с. 

Брусник, Битола.            (22628) 
Пасош бр. 1594345 на име Јашаров Најденка, ул. 

"Врањска" бр. 95, Прилеп.         (22695) 
Пасош бр. 1477123 на име Љуљзим Азири, с. 

Лопате, Куманово.          (22360) 
Пасош бр. 1073152 на име Мурат Сакип, ул. "3 

Македонска" бр. 3/57, Скопје.   
Пасош бр. 1518223 на име Љупчо Стојменов, с. 

Крушево, Виница.   
Во огласот објавен во "Сл. Весник" бр. 59/2307-

2002 на место пасош бр. 1194198 на име Наза Ибраими 
треба да стои: пасош бр. 1194199 на име Наза Ибраим 
ул. "Брсјачка Буна" бр. 79, Скопје.        (20772) 

Чекови од тековна сметка бр. 001614053 бр. 
0000714374, 0000714375, 0000714376 издадени од 
Македонска банка на име Таневски Горан, Скопје.   

               (22181) 
Чекови од тековна сметка бр. 14191449: 

бр.0009005098536 од бр. 0009005098539 до бр. 
0009005098542 и од бр. 0009005098545 до бр 
0009005098551 издадени  од Комерцијална банка на 
име Костовски Александар, Скопје.         (22198) 
Чекови од тековна сметка бр. 10678868 бр. 

0006000732639 и од чек бр. 0006000763960 до чек бр. 
0006000763965 издадени од Комерцијална банка на 
име Азири Мемед, Скопје.           (22225) 
Чекови од тековна сметка бр. 08782009 од бр. 

0006000688516 до бр. 0006000688519 издадени од 
Комерцијална банка на име Симовски Радомир, 
Скопје.              (22249) 
Чекови од тековна сметка бр. 01553593 од бр. 

0017000642734 до бр. 0017000642737 издадени од 
Комерцијална банка на име Костова Благица, Скопје.  
           (22280) 
Чекови од тековна сметка бр. т. с. 1182-36, 2 чека 

од тек. сметка на име Цане Наумовски, Охрид.  (22322) 
Даночна картичка бр. 4030995197430 издадена од 

УЈП на име ВИА НОВА ДООЕЛ, Скопје.           (22191) 
Даночна картичка ЕДБ 4030002438187 издадена од 

УЈП на име АТАНАС-Е-ИМПЕКС ДОО, Скопје.  
           (22245) 
Штедна книшка бр. 123817-89 издадена од 

Стопанска банка на име Чукниев Влатко, Скопје.  
      (22306) 

Чекови од тековна сметка бр. 04219927 чек бр. 
0019000489712 издаден од Комерцијална банка на име 
Христова Николина, Скопје.          (22374) 
Чекови од тековна сметка 6163963 бр. 1005744586, 

12001771703 издадени од Комерцијална Банка на име 
Тодоровски Миле, Скопје.           (22389) 
Чекови од тековна сметка бр. 02671485 бр. 

0001005606639  издаден од Комерцијална банка на име 
Бубевски Душан, Скопје.         (22529) 
Чекови од тековна сметка бр. 10803730 од бр. 

0017000669858 до бр. 0017000669862 издадени од 
Комерцијална банка на име Дејан Трајковски, Скопје. 
           (22576) 
Работна книшка на име Дејан Дуокарски, 

ул."Славчо Стоименски", Кочани.          (22194) 
Работна книшка на име Канза Ајше, Кичево.  

      (22205) 
Работна книшка од Скопје на име Сулејман Сефер, 

Скопје.               (22210) 
Работна книшка на име Николовска Добринка, 

Крива Паланка.            (22227) 
Работна книшка на име Верица Филипова, Виница.  

           (22230) 
Работна книшка на име Љуботевсќи дејан, ул."Д. 

Влахов" бр. 51, Штип.                         (22231) 
Работна книшка на име Кириќ Весна, ул."М. Тито" 

бр. 56-3/2, Прилеп.                         (22233) 
Работна книшка на име Сулејмани Музафер, 

Скопје.                            (22235) 
Работна книшка на име Мифтари Асан, Скопје.  
           (22248) 
Работна книшка на име Момчилов Гоце, Скопје.  

              (22251) 
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Работна книшка на име Исмет Камбери, Скопје.  

      (22258) 
Работна книшка на име Беије Бејлули, Скопје.  
           (22259) 
Работна книшка на име Шефкет Мустафи, Скопје.  

               (22260) 
Работна книшка на име Илиевски Тони, Скопје.   
           (22262) 
Работна книшка на име Проданов Никола, 

Гевгелија.           (22283) 
Работна книшка на име Ридван Имеров, Скопје.   
           (22302) 
Работна книшка на име Бошкова Елизабета, Скопје.  

           (22303) 
Работна книшка на име Николова Загорка, Скопје.  

           (22315) 
Работна книшка на име Алмер Хоџиќ, Скопје.  

                     (22321) 
Работна книшка на име Сафет Јашаревиќ, Скопје.  

                     (22044) 
Работна книшка на име Наумова Ванѓа, Скопје.  

                     (22047) 
Работна книшка на име Марковска Јасмина, Скопје. 

           (22338) 
Работна книшка на име Џелили Мехмедали, 

Гостивар.           (22339) 
Работна книшка на име Кокиновска Мимоза, 

ул."22-ри Јули" бр. 19, Битола.         (22340) 
Работна книшка на име Душица Трајкова, 

ул."М.Тито" бр. 65, Велес.         (22341) 
Работна книшка на име Ќосески Влатко, с. 

Кривогаштани, Прилеп.          (22343) 
Работна книшка на име Шерифоски Идрис, с. 

Октиси, Струга.            (22345) 
Работна книшка на име Усеиноска Муневра, с. 

Другово, Кичево.             (22346) 
Работна книшка на име Атанасов Мите, Кочани. 

           (22348) 
Работна книшка на име Јовановски Бранко, Кочани.

           (22349) 
Работна книшка на име Каранфилов Мите, 

Радовиш.          (22351) 
Работна книшка на име Камова Софија, ул."Бранд 

Петрушев" бр. 21, Гевгелија.         (22352) 
Работна книшка на име Велевска Наташа, ул."Г. 

Делчев" бр. 12а, Демир Хисар.          (22353) 
Работна книшка на име Исмет Сали, Скопје.  

      (22365) 
Работна книшка на име Темелковска Розита, 

Скопје.            (22367) 
Работна книшка на име Данило Анѓелковиќ, 

Скопје.             (22372) 
Работна книшка на име Јакупи Бесник, Скопје. 
           (22388) 
Работна книшка на име Бришкоска Тања, Прилеп. 

           (22418) 
Работна книшка на име Оклески Зоран, Прилеп.  

           (22425) 
Работна книшка на име Николоќ Кареина, 

Куманово.           (22434) 
Работна книшка на име Шабани Арбен, Куманово. 

           (22436) 
Работна книшка на име Коцев Благој, Штип. 
           (22442) 

Работна книшка на име Лазаров Мите, Радовиш. 
           (22445) 
Работна книшка на име Исмани Таир, Тетово.  
           (22458) 
Работна книшка на име Ислами Беќир, Тетово.  
           (22460) 
Работна книшка на име Ирфан Незири, Скопје.  

       (22536) 
Работна книшка на име Петровска Виолета, Скопје. 

           (22543) 
Воена книшка од  на име Ракиџиев Ангел, ул"8-ма 

Велешка", Велес.          (22199) 
Воена книшка на име Љупчо Нацев, Скопје.  
           (22366) 
Воена книшка на име Таковски Емил, Куманово.  

           (22431) 
Свидетелство на име Ахмеди Хатиџе, Тетово.  

        (22207) 
Свидетелство на име Џемаледин Камбери, Тетово. 

           (22208) 
Свидетелство на име Звонко Арсовски, Куманово. 

           (22284) 
Свидетелство од 8 одделение на име Јовчевски 

Дарко, Делчево.            (22285) 
Свидетелство за 5,6,7,8 одд. издадени од ОУ Лирија 

на име Иљбер Идриз, Скопје.          (22299) 
Ученичка книшка  на име Азизоски Раим, с. 

Дебреште, Прилеп.          (22288) 
Диплома од Трговско училиште на име 

Костадиновска Сузана, Скопје.                             (22279) 
Диплома и сведителства на име Марковска 

Емилија, Прилеп.          (22289) 
Диплома издадена од ЕПУ Васил Антевски Дрен на 

име Ковачевска Љупка, Скопје.           (22305) 
Диплома на име Косановиќ Елизабета, ул."В. 

Карангеловски бр. 111, Куманово.          (22228) 
Свидетелство од 8 одделение на име Пеловска Љ. 

Анка, Струга.           (22347) 
Свидетелство за завршено средно училиште 

издадено од ГДУЦ Здравко Цветковски на име 
Гроздановска Анкица, Скопје.         (22368) 
Свидетелство на име Стефановски Александар, 

Куманово.            (22439) 
Свидетелство на име Јанков Глигор, Гевгелија. 
           (22447) 
Свидетелства од 4 до 8 одделение на име Мемеди 

Харун, Тетово.            (22452) 
Свидетелство за 8 одделение на име Лимани Адем, 

Тетово.            (22457) 
Диплома за завршено средно образование издадена 

од Гимназија Гоце Делчев на име Јетон Рамадани, 
Куманово.           (22375) 
Диплома издадена од Економско училиште на име 

Попоски Мирослав, Прилеп.         (22421) 
Здравствена книшка на име Мусова Атиџе, с. 

Сливник, Велес.           (22197) 
Здравствена книшка на име Ристевски  Дејан, 

Битола.             (22200) 
Здравствена книшка на име Дрогришки Николче, 

Битола.            (22201) 
Здравствена книшка на име Даскаловска Ивона, 

Битола.            (22202) 
Здравствена книшка на име Костовски Александар, 

Битола.            (22203) 
Здравствена книшка на име Трампевски Благојче, 

Битола.            (22209) 
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Член 2 Здравствена книшка на име Лумановски Севдат, с. 
Кишаица, Битола.           (22226) Одлуката стапува во сила со денот на нејзиното 

донесување, а ќе се применува од 15.08.2002 година. Здравствена книшка на име Месдиноски Нафија, 
Крушево.           (22232) 

 

Здравствена книшка на име Сталевска Снежана, 
Битола.            (22234) 

             Тутунски комбинат АД Скопје 
             Претседател на Управен одбор, 

Здравствена книшка  на име Ѓорѓиевски Благој, 
Битола.            (22236) 

                   Коста Кипровски, с.р. 
 

Здравствена книшка  на име Димитар Атанасов, 
Битола.            (22237) 
Здравствена книшка на име Мусовски Муса, 

Битола.            (22238) 
Здравствена книшка на име Богдановска Бети, 

Битола.            (22239) 
Здравствена книшка на име Мијалче Зиков, 

Пробиштип.           (22286) 
Здравствена книшка на име Мусовска Хасије, 

Битола.           (22287) 
Здравствена книшка на име Сафет Јашаревиќ, 

Скопје.           (22042) 
Здравствена книшка на име Папиќ Хајра, Крушево.

           (22342) 
Здравствена книшка на име Мусовска Шазире, 

Битола.            (22344) 
Здравствена книшка  на име Сашо Ристевски, 

Битола.            (22416) 
Здравствена книшка на име Мирчевска Мара, 

Битола.            (22427) 
Здравствена книшка на име Костадинова Зулца, 

Струмица.           (22448) 
Здравствена книшка на име Пановски Трајче, 

Велес.            (22449) 
Лична карта на име Стаменковски Игорчо, Делчево. 

                          (22195) 
Лична карта на име Ибова Сузан, ул."Сремска" бр. 

26, Штип.           (22196) 
Дозвола на име Гојко Симоски, с. Брвеница, 

Тетово.            (22240) 
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Диплома на име Павловска Слободанка, Пехчево. 
                          (22229) 
Престанок на вршење самостојна занаетч. дејност 

на име АУТО ВОЛТ, Скопје.                    (22253) 
Уверение на име Абази Неџази, Тетово.        (22298) 
Службена легитимација на име Радењски 

Слободан, нас. Циглана, Гостивар.                       (22206) 
Решение на име Адеми Бислим, Тетово.        (22514) 

_______________________________________________ 
 
Врз основа на член 41 од Статутот на Тутунски 

комбинат АД Скопје, Управниот одбор, на седницата 
одржана на 26.06.2002 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА 
НА ЦИГАРИТЕ ОД АСОРТИМАНОТ НА ТУТУНСКИ 

КОМБИНАТ АД СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Малопродажната цена на цигарите за пакување од 

20 пушачки единици се утврдува како што следи: 
 
Вид на цигари Малопродажна цена/денари 

Rodeo Ultra Lights Box 30 
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