
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Среда, 3 септември 2003 
Скопје 

Број 56                        Год.  LIX 

Претплатата за 2003 година изнесува
9.200 денари. Овој број чини 300
денари. Жиро сметка 300000000188798

 
1273. 
Врз основа на член 36,  став 3  од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 25.08.2003 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА ФОНДОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Сo оваа одлука се доделуваат средства во износ од 

80.000.000 денари на Фондот за здравствено осигурува-
ње на Република Македонија, од кои 72.400.000 денари 
за надминување на финансиските проблеми со кои се 
соочува Фондот и 7.600.000 денари за издавање на си-
ни картони на претпријатијата загубари за септември 
2003 година. 

Член 2 
Средствата од член 1 да се обезбедат од Буџетот на 

Република Македонија за 2003 година, Раздел 090.02 
Министерство за финансии - функции на државата, 
Програма 12, ставка 443, потставка 443717 - Други нес-
помнати  трансфери.  

Член 3 
Се задолжува Министерството за финансии да ја 

спроведе оваа одлука.  
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-
то во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
 Бр. 23-3798/1                     Претседател на Владата 

25 август 2003 година           на Република Македонија, 
     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1274. 
Врз основа на член 5, став 2 од Законот за ограни-

чување на изворните приходи за финансирање на јав-
ните потреби за 2003 година (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 21/03), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 25.08.2003 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДЕЛ ОД ВИШОЦИТЕ НА 
ПРИХОДИТЕ НАД ДОЗВОЛЕНОТО НИВО НА 
ПОТРОШУВАЧКАТА ВО 2002 ГОДИНА 

 
1. Дел од остварените вишоци на приходите над 

дозволеното ниво на потрошувачка во 2002 година во 
износ од 731.000 денари се распределува на единицата 
на локалната самоуправа Демир Хисар. 

2. Единицата на локална самоуправа Демир Хисар е 
должна средствата од точка 1. на оваа одлука да ги ко-
ристи наменски за остварување на редовните функции 
на општината. 

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Ми-
нистерството за финансии. Средствата ќе се преведат 
на сметката на буџетот на единицата на локална самоу-
права Демир Хисар. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�.  
       Бр. 23-3790/1            Претседател на Владата 
25 август 2003 година     на Република Македонија, 
            Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  

___________ 
1275. 
Врз основа на член 91 од Уставот на Република Ма-

кедонија (�Службен весник на СРМ� бр. 52/91) и член 
36, став 3 од Законот за Владата на Република Македо-
нија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, 
на с дницата одржана на 25.08.2003 година, донесе е

 
О Д Л У К А 

ЗА  СТАВАЊЕ ВО МИРУВАЊЕ НА АМБАСАДИТЕ 
НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА ВО КОПЕНХАГЕН  

И ТЕХЕРАН  
Член 1 

Владата на Република Македонија ги става во ми-
рување aмбасадите на Република Македонија во Ко-
пенхаген и Техеран.  

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни работи 

на Република Македонија да ја спроведе оваа одлука.  
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на  објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кед нија�. о 

 Бр. 64/1                              Претседател на Владата 
25 август 2003 година            на Република Македонија, 

     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1276. 
Врз основа на член 13  од Законот за правата, обвр-

ските и одговорностите на органите на државната власт 
во поглед на средствата во државна сопственост што тие 
ги користат и располагаат (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 61/2002) и член 36,  став 3 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 01.09.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРИБАВУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ  
Член 1 

За потребите на Владата на Република  Македонија 
да се изврши прибавување на недвижности во сопстве-
ност на Република Македонија по пат на откупување 
на објекти и земјиште кои се наоѓаат во кругот на згра-
дата на Владата на Република Македонија, на бул. 
�Климент Охридски� (поранешна бул. �ЈНА�) бр. 7 и 9 
опишани во Имотен лист бр. 1729, Имотен лист бр. 
1728, Имотен лист бр. 45893 и Имотен лист бр. 45892, 
сит  во КО Центар I-Скопје. е 

Член 2 
Недвижностите од член 1 на оваа одлука да се при-

бават по цена во вкупен износ  од  565.083,45 ЕВРА во 
денарска противвредност на денот на плаќањето по 
средниот курс на НБМ, и тоа за: 
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- објект на бул. �Климент Охридски� бр. 9 во Скоп-
је по цена од 368.500 ЕВРА во денарска противвред-
ност на денот на плаќањето, по средниот курс на НБМ, 

- објект на бул. �Климент Охридски� бр. 7 во Скоп-
је  кој се состои од:  

- стан бр. 1 по цена од 116.583,45 ЕВРА во денарска 
противвредност на денот на плаќањето, по средниот 
курс на НБМ, 

- стан бр. 2 по цена од 80.000 ЕВРА во денарска 
противвредност на денот на плаќањето по средниот 
кур  на НБМ. с 

Член 3 
Договорот за прибавување на недвижностите од 

член 1 на оваа одлука од името на Владата на Републи-
ка Македонија ќе го склучи министерот за финансии. 

 
Член 4 

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

 
 Бр. 23-3833/1                     Претседател на Владата 

1 септември 2003 година      на Република Македонија, 
     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1277. 
Врз основа на член 11, став 1, точка 5 од Законот за 

јавните претпријатија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 38/96), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 25.08.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА  
ЗА НАБАВКА НА ОСНОВНО СРЕДСТВО 

 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката за набавка на основно средство на 
Јавното претпријатие �Македонијапат� - Скопје, бр. 02-
321/2-4 од 24.04.2003 година, донесена од Управниот 
одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана 
на 24.04.2003 година. 

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

 
 Бр. 23-1875/1                     Претседател на Владата 

25 август 2003 година            на Република Македонија, 
     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1278. 
Врз основа на член 4 од Законот за правата, обврските и 

одговорностите на органите на државната власт во поглед на 
средствата во државна сопственост што тие ги користат и рас-
полагаат (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
61/2002) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на сед-
ниц та одржана на 25.08.2003 година, донесе а

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ 
НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР  

Член 1 
Дел од деловниот простор кој во катастарската еви-

денција се води на име на Република Македонија, из-
граден на КП бр. 726 КО Центар II-Скопје, сопственост 
на Република Македонија, поранешен објект на Сред-
ното училиште �Никола Тесла� во Скопје, и тоа по ед-
на работна просторија со поединечна површина од 
55,33 м2 се дава на користење на Организацијата на же-
ните на Македонија, на Организацијата на жените на 
град Скопје и на Сојузот на Mакедонците со исламска 
религија, без надоместок и на Книгоиздателството 
�МИ-АН� - Скопје, со надоместок. 

Член 2 
Се задолжува Службата за општи и заеднички рабо-

ти со корисниците на деловниот простор да склучи до-
говор за условите и начинот на користење на деловни-
те простории, а со Книгоиздателството �МИ-АН� дого-
вор за закуп. 

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

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија� к 
Бр. 23-3600/2                    Претседател на Владата 

25 август 2003 година          на Република Македонија, 
     Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1279. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03) и член 43 од Де-
ловникот за работа на Владата на Република Македо-
нија, Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 25.08.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ ОДБОР ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ 
НА ЈУБИЛЕЈОТ 95 ГОДИНИ ОД КОНГРЕСОТ ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА АЛБАНСКОТО ПИСМО 

 
Член 1 

Се образува Одбор за одбележување на јубилејот 95 
години од Конгресот за определување на албанското 
писмо, одржан во Битола 1908 година (во натамошниот 
текст: Одбор).  

Член 2 
Одборот се состои од претседател и шест члена, 

именувани од Владата на Република Македонија од ре-
дот на познати и истакнати стручњаци во оваа област. 

 
Член 3 

Одборот има за задача да предложи активности вр-
зани со одбележувањето на јубилејот. 

 
Член 4 

За спроведување на активностите, Одборот ќе фор-
мира посебен секретаријат. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к 
       Бр. 23-3815/1            Претседател на Владата 
25 август 2003 година     на Република Македонија, 
           Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  

___________ 
1280. 
Врз основа  на член 36, став 6  од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03) и член 2 од Одлу-
ката за образување на Oдбор за одбележување на јуби-
лејот 95 години од Конгресот за определување на ал-
банското писмо,  Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 25 август 2003 година, донесе 

 
 Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА ОДБОРОТ ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ЈУБИЛЕЈОТ 
95  ГОДИНИ ОД  КОНГРЕСОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ  

НА АЛБАНСКОТО ПИСМО 
 

1. За претседател и членови на Одборот за одбеле-
жување на јубилејот 95 години од Конгресот за опреде-
лување на албанското писмо, се именуваат: 
а) за претседател 
- Муса Џафери, заменик на претседателот на Владата. 
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б) за членови: 
- Благој Стефановски, министер за култура; 
- Азиз Положани, министер за образование и наука; 
- Мето Јовановски, писател; 
- Луан Старова, академик; 
- Али Алиу, писател; 
- Решат Неџипи, историчар. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
      Бр. 23-3815/2                      Претседател на Владата 
25 август 2003 година            на Република Македонија, 

    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1281. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/96, 6/2002 и 40/2003), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 11 август 2003 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И  ИМЕНУВАЊЕ  ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА 
ВОДОСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ХС �ЗЛЕТОВИЦА�- 

ПРОБИШТИП 
 
1. Драги Алигов се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор на Јавното претпријатие за извршување 
на водостопански дејности ХС �Злетовица�-Пробиштип. 

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпри-
јатие за извршување на водостопански дејности ХС 
�Злетовица�-Пробиштип се именува Добре Наунов. 

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

 
Бр. 17-3702/1                     Претседател на Владата      

11 август 2003 година            на Република Македонија, 
         Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1282. 
Врз основа на член 30 став 1 точка 2 од Законот за 

ветеринарното здравство (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 28/98), министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, донесува 

 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА 
ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
НА ЖИВИ ДОМАШНИ И ДИВИ ЧАПУНКАРИ, СЕМЕ 
ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ,  ЈАЈНИ  КЛЕТКИ  
И  ЕМБРИОНИ  И  ПАТОЛОШКИ  МАТЕРИЈАЛ И 
БИОЛОШКИ ПРОИЗВОДИ ПО ПОТЕКЛО 
ОД  ДОМАШНИ И ДИВИ ЧАПУНКАРИ 

 
I. Наредбата за забрана на увоз во Република Маке-

донија на живи домашни и диви чапункари, семе за 
вештачко осеменување, јајни клетки и ембриони и па-
толошки материјал и биолошки производи по потекло 
од домашни и диви чапункари (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 88/2001), престанува да важи. 

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

 
Бр. 11-7585/1                                      Министер, 

29 август 2003 година                     Славко Петров, с.р. 
    Скопје 

1283. 
Врз основа на член 30 став 1 точка 2 од Законот за 

ветеринарното здравство (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 28/98), министерот за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство, донесува 

 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА 
ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
И ТРАНЗИТ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА НА ЖИВИ ДОМАШНИ И ДИВИ 
ПТИЦИ, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ, 
ЈАЈЦА ЗА ИНКУБАЦИЈА, СВЕЖО МЕСО И ПРОИЗ-
ВОДИ ПО ПОТЕКЛО ОД ДОМАШНИ И ДИВИ ПТИ-
ЦИ ОД СР ГЕРМАНИЈА И БЕЛГИЈА И НАРЕДБАТА 
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА И ТРАНЗИТ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА РМ 
НА ЖИВИ ДОМАШНИ И ДИВИ ПТИЦИ, СЕМЕ ЗА 
ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ, ЈАЈЦА ЗА ИНКУБА-
ЦИЈА, СВЕЖО МЕСО И ПРОИЗВОДИ  ПО ПОТЕКЛО 
ОД ДОМАШНИ И ДИВИ ПТИЦИ ОД ХОЛАНДИЈА 

 
I. Наредбата за забрана на увоз во Република Маке-

донија и транзит преку територијата на Република Ма-
кедонија на живи домашни и диви птици, семе за ве-
штачко осеменување, јајца за инкубација, свежо месо и 
производи по потекло од домашни и диви птици од СР 
Германија и Белгија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 34/2003) и Наредбата за забрана на 
увоз во Република Македонија и транзит преку терито-
ријата на Република Македонија на живи домашни и 
диви птици, семе за вештачко осеменување, јајца за ин-
кубација, свежо месо и производи по потекло од до-
машни и диви птици од Холандија (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 16/2003), престануваат 
да важат. 

II. Оваа наредба влегува во сила со денот на објаву-
вањето во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
        Бр. 11-7585/2 
29 август 2003 година                     Министер, 

      Скопје              Славко Петров, с.р. 
___________ 

1284. 
Врз основа на член 49 од Законот за данокот на до-

бивка (�Службен весник на РМ� бр. 80/93, 33/95, 43/95, 
71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 44/2002 и 51/2003), 
министерот за финансии, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИ-
НОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УПЛАТУВАЊЕ НА 
ДАНОКОТ НА ДОБИВКА И СПРЕЧУВАЊЕ НА 
ДВОЈНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ ИЛИ ДВОЈНОТО  

ОДАНОЧУВАЊЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на пресметување и уп-

латување на данокот на добивка и спречување на двој-
ното ослободување или двојното оданочување (�Служ-
бен весник на РМ� бр. 92/2001, 51/2002 и 54/2003), 
образецот �МДБ� - Даночен биланс за месец ____, се 
заменува со нов образец �МДБ� - Даночен биланс за 
месец _____, кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
       Бр. 08-18241/1          Министер за финансии, 
29 август 2003 година                  м-р Петар Гошев, с.р. 
            Скопје 
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Огласен дел 
 

С У Д С К И    О Г Л А С И 
 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред овој суд е поднесена тужба за надомест на 

штета, на тужителот Жито лукс АД Скопје, против ту-
жениот Срцев Борче од Скопје, со последна пријавена 
адреса на живеење  ул. �Вич� бр. 2/2. Вредност на спо-
рот 142.070,00 ден. 
Бидејќи тужениот Срцев Борче не живее на прија-

вената адреса, се повикува во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на овој оглас да се јави во судот или 
да достави адреса на која престојува, како би можел су-
дот да продолжи со постапката. Во спротивно, од стра-
на на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа ќе 
му биде поставен привремен старател, кој во текот на по-
стапката ќе ги заштитува неговите интереси како тужен. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VIII. П. бр. 

2097/02.            (22326) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ОХРИД 
Пред овој суд во тек е постапка за прогласување на 

исчезнатото лице за умрено по предлог на предлагачот 
Славе Банар од Охрид, за исчезнатото лице Сава Ман-
довска-порано од с. Лешани,. 
Се повикува исчезнатото лице Сава Мандоска  (Ма-

теска)-порано од с. Лешани, како и секој друг што знае 
за нејзиниот живот, да се јави во судот во рок од три 
месеци од објавувањето на огласот во �Службен вес-
ник на РМ�. 
По истекот на рокот од 3 месеци исчезнатото лице 

ќе се прогласи за умрено. 
Од Основниот суд во Охрид, ВПП. бр. 76/03.  

       (22684) 
___________ 

 
Пред овој суд во тек е постапка за прогласување на 

исчезнатото лице за умрено по предлог на предлагачот 
Славе Банар од Охрид, за исчезнатото лице Сандре (Але-
ксандар Наумовски) Банароски-порано од с. Лешани. 
Се повикува исчезнатото лице Сандре (Александар 

Наумовски) Банароски-порано од с. Лешани, како и се-
кој друг што знае за неговиот живот, да се јави во су-
дот во рок од три месеци од објавувањето на огласот во 
�Службен весник на РМ�. 
По истекот на рокот од 3 месеци исчезнатото лице 

ќе се прогласи за умрено. 
Од Основниот суд во Охрид, ВПП. бр. 75/03.  
                   (22685) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН 

Пред овој суд во тек е постапка за утврдување на 
право на сопственост и поништување на договор за по-
дарок на недвижен имот, по тужбата на тужителот То-
мовски Стефан од с. Д. Дупени, Ресен, против тужени-
те Димовска Николина и Ристевска Фотија, двете од с. 
Д. Дупени и двете сега во странство со непозната адре-
са на живеење. Вредност на спорот 40.000,00 денари. 
Се повикуваат тужените, во рок од 30 дена сметано 

од денот на објавувањето на огласот, на судот да му 
достават точна адреса или да одредат свој полномош-
ник. Во спротивно, судот по службена должност ќе им 
постави привремен застапник кој ќе ги застапува нив-
ните права и интереси, а се до окончување на постапка-
та на овој суд. 
Од Основниот суд во Ресен, П. бр. 120/2003. 
            (22549) 

__________ 
 

Пред овој суд во тек е постапка за утврдување пра-
во на сопственост, по тужба на тужителката Ѓорчевска 
Јованка од с. Јанковец, Ресен, против тужените Сала-
мовски Јован од Ресен, Саламовски Вангел од Ресен и 

Ѓорѓиевски Божидар од Битола, сите сега со непозната 
адреса на живеење. Вредност на спорот 40.000,00 денари. 
Се повикуваат тужените, во рок од 30 дена сметано 

од денот на објавувањето на огласот, на судот да му 
достават точна адреса или да одредат свои полномош-
ници. Во спротивно, судот по службена должност ќе 
им постави привремен застапник кој ќе ги застапува 
нивните права и интереси, се до окончување на постап-
ката пред овој суд. 
Од Основниот суд во Ресен, П. бр. 84/2003. 
  

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 
Пред овој суд во тек е постапка за долг, која е заве-

дена под П. бр. 342/02, од тужителот Ковачев Перо од 
с. Секирник, против тужениот Стојанов Благој од с. 
Старо Коњарево, сега со непозната адреса во Швајца-
рија. На тужениот Стојанов Благој сега со непозната 
адреса, му се назначува привремен застапник, со основ 
на долг 7.500 евра. 
За привремен застапник се назначува Тони Делев, 

стручен соработник во Основниот суд во Струмица, кој 
ги има сите права на законски застапник по оваа постап-
ка согласно член 79 од Законот за парнична постапка. 
Се повикува тужениот Стојанов Благој од с. Старо 

Коњарево, да се јави во рок од 15 дена по објавувањето 
на огласот во �Службен весник на РМ� во судница бр. 
10. Во спротивно, неговите интереси ќе ги застапува 
привремениот застапник до правосилното завршување 
на спорот. 
Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 342/2003. 
            (22551) 
 

ОСНОВЕН СУД  ВО ТЕТОВО  
Пред Основниот суд во Тетово, во тек е постапка за 

развод на брак по тужба на тужителот Селмани Сулеј-
ман од с. Пирок, против тужената Шкрбиќ Марица од 
Лозница, со непозната адреса. 
Се повикува тужената Шкрбиќ Марица, во рок од 

15 дена од објавувањето на огласот во �Службен вес-
ник на РМ� да се јави во Основниот суд во Тетово или 
да овласти свој полномошник. Во спротивно, судот 
преку Центарот за социјална работа во Тетово ќе му 
постави привремен старател кој ќе ги штити нејзините 
права и интереси до правосилно окончување на спорот. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 919/2003. 
                                                                            (22778) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2095/2003 од 12.06.2003 година, во регис-
тарската влошка бр. 02029095?-8-01-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на седиште на Друш-
твото за  транспорт, шпедиција, услуги и промет ИН-
ТЕР-МАК Тони ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, ул. �Марко 
Орешковиќ� бр. 66. 
Се менува седиштето на друштвото и ќе се наоѓа на 

бул. �Крсте Мисирков� бр. 14-1/1. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.      

2095/2003.                                                                (19352)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2161/03 од 07.07.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 02044559?-3-03-000, го запиша во тргов-
скиот регистар пристапувањето на содружник и зголему-
вање на основната главнина на Друштвото за  производс-
тво, промет, услуги и транспорт УНИМАК ДОО експорт-
импорт Скопје, ул. �Мара Междуречка� бр. 22 б. 
Кон друштвото пристапува содружникот Трговско 

друштво за производство и трговија УНИТРЕЈД Беа-
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дин ДООЕЛ увоз-извоз Скопје. Се врши зголемување 
на основната главнина во износ од 1.320.500,00 денари. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.      

2161/2003.                                                                (19354)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 368/03 од 11.07.2003 година, во регистарската 
влошка бр. 1-114-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар  
промената на лице овластено за застапување на Држав-
ното средно угостителско туристичко училиште �ЛА-
ЗАР ТАНЕВ� - Скопје, ул. �Стрезово� бб, Скопје. 
Досегашниот директор Добрица Јосифоска се разре-

шува од должноста директор на ДСУТУ �ЛАЗАР ТА-
НЕВ� - Скопје, со 02.07.2003. За вршител на должноста 
директор на ДСУТУ �ЛАЗАР ТАНЕВ� - Скопје се име-
нува Маре Тодоровска. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр.      

368/2003.                                                                  (19357)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 351/03 од 09.07.2003 година, во регистарската 
влошка бр. 1-962-0-0-0 го запиша во судскиот регистар  
бришењето на ЈАВНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА 
СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВАЛАНДОВО ул. �Никола Ка-
рев� бр. 24. 
Се брише од судскиот регистар ЈАВНА УСТАНО-

ВА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА Валандово, 
ул. �Никола Карев� бр. 24. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр.      

351/2003.                                                                  (19359)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 129/03 од 04.07.2003 година, во регистарската 
влошка бр. 1-2021-0-0-0 ја запиша во судскиот регис-
тар  промената на лице овластено за застапување на 
Дом на културата �МИРКА ГИНОВА� - Демир Капија, 
ул. �Маршал Тито� бб, Демир Капија. 
Се брише досегашниот вршител на должност Петар 

Мојсов - директор со неограничени овластувања, а на 
негово место се именува Николова Ордана, вршител на 
должност - директор со неограничени овластувања. 
Николова Ордана, вршител на должност - директор 

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

129/2003.                                                                  (19361)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 1300/2003 од 11.06.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02047756?-8-03-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на управител на Друштвото 
за производство, трговија и услуги АНАСТАСИЈА-С 
ДООЕЛ Куманово, ул. �Ѓорче Петров� бр. 6. 
Управител на Друштвото за производство, трговија 

и услуги АНАСТАСИЈА � С ДООЕЛ Куманово. 
Лицето Бајдевска Снежана се брише, а за управител 

се назначува Ристовски Виктор од Куманово, ул. �Ѓор-
че Петров� бр. 6. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

1300/2003.                                                     (21130) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2861/2003 од 30.07.2003 година, во регис-
тарска влошка бр. 02004529?-8-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на седиштето и управи-
тел на Друштвото за промет, услуги и увоз-извоз СИ-
ФЕХС Травелник ДООЕЛ Скопје, ул. �Васил Глави-
нов� бр.  16/6. 
Новото седиште на друштвото е на ул. �Васил Гла-

винов� бр. 16/6. 

Се брише досегашниот управител Блажевска Елео-
нора, а се запишува новиот управител Божиновска Ди-
јана. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2861/2003.                                                     (21131) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2840/2003 од 31.07.2003 година, во регис-
тарска влошка бр. 02018695?-8-09-000, го запиша во 
трговскиот регистар Друштвото за транспорт, градеж-
ништво и трговија ВИА-ИНВЕСТА Атанас ДООЕЛ 
Скопје,ул. �Васил Ѓорѓов� бр. 21. 
Дејноста се проширува со: 26.81, 26.82, 26.81/1, 

26.81/2, 27.21, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.11, 28.22, 
28.62, 28.71, 28.72, 28.75, 29.13, 29.14, 36.63, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.65, 51.66, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 
74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2840/2003.                                                     (21132) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2701/2003 од 22.07.2003 година, во регис-
тарска влошка бр. 02041414?-8-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар истапувањето на содружник,  пре-
носот на удел на Друштвото за трговија и услуги 
СТИЛС експорт-импорт ДООЕЛ Скопје, ул. �Карл 
Хрон� бр. 44-б. 
На ден 3.07.2003 година пристапила Весна Спасев-

ска, а истапува Сузана Милкиќ од Скопје. 
Се брише Милкиќ Сузана, управител, а се запишува 

Весна Спасевска, управител. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2701/2003.                                                     (21133) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2107/2003 од 17.07.2003 година, во регис-
тарска влошка бр. 02045685?-8-09-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител на Тргов-
ското радиодифузно друштво-оператор на кабелска 
мрежа ТЕЛЕНЕТ ДООЕЛ � Скопје, бул. �Јане Сандан-
ски� бр. 83, Скопје. 
Промена на овластено лице за застапување. 
Се брише Јанчевска Цветанка - управител без огра-

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

2107/2003.                                                     (21134) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2741/2003 од 30.07.2003 година, во регис-
тарската влошка бр. 02045799?-3-06-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на основачи на Друш-
твото за транспорт, трговија и услуги ДИЗЕЛ СР КОМ-
ПАНИ ДОО експорт-импорт Скопје, с. Миладиновци. 
На 11.07.2003 година пристапиле Јадранка Николо-

ва и Снежана Мајнова од Скопје, а на истиот ден иста-
пиле Саве Николов и Ристо Мајнов од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2741/2003.                                                     (21135) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 

1024/2002 од 09.12.2002 година, во регистарска  влош-
ка бр. 03010590?-4-03-000, ја запиша во трговскиот ре-
гистар трансформацијата и усогласувањето со ЗТД на 
Акционерското друштво за полјоделско производство 
1-ви Мај - Полјоделство с. Драгоево-Штип. 
Општественото претпријатие ОЗОП �1-ви Мај� ц.о. 

с. Драгоево - Штип согласно решението на Комисијата 
на Владата за трансформација на претпријатијата со 
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општествен капитал изврши трансформација согласно 
ЗТПОК по модел продажба на претпријатието на лица 
кои го преземаат управувањето и водењето на работите 
на претпријатието, со поделба на две акционерски 
друштва. Друштвото го усогласи своето работење со 
Законот за трговските друштва. 
На 09.09.2002 година одржано е конститутивно со-

брание на АД за полјоделско производство �1-ви Мај- 
Полјоделство� с. Драгоево-Штип на кое е донесен Ста-
тутот и избрани органи на управување. Основачи се ак-
ционери според акционерската книга во списите на су-
дот. Акционерски капитал: 318 акции со вкупна номи-
нална вредност од 16.260 ЕУР (31.800 ДЕМ) од кои ак-
ции што ги откупиле акционерите и акции пренесени 
на АРМТПОК кои се откупуваат согласно договорот. 
Дејности: 01.1, 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 0.11/3, 

01.11/4, 01.2, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.3, 01.30, 
01.4, 01.41, 01.41/3, 01.42, 15.5, 15.51, 15.7, 15.71, 17.13, 
45.2, 51.1, 51.11, 51.18, 51.2, 51.21, 51.23, 51.24, 51.3, 
51.32, 51.33, 51.39, 51.7, 51.70, 52.1, 52.11, 52.12, откуп 
на жива стока и сточарски производи, кооперација со 
индивидуални земјоделски производители, надворешна 
трговија со прехранбени и непрехранбени производи. 
Во правниот промет друштвото настапува со нео-

граничени овластувања. Одговара за своите обврски со 
сиот имот-целосна одговорност. Рушан Беџети, претсе-
дател на Управен одбор - директор, го застапува друш-
твото со потполни и неограничени овластувања. Доку-
ментите во објавата можат да се прегледаат во судот. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1024/2002. 
                                                                            (17592)     

___________ 
 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
1988/99 од 31.01.2000 година, во регистарска влошка 
бр. 03005889?-8-06-000, го запиша во трговскиот регис-
тар претварањето и усогласувањето на друштвото за 
производство, трговија и транспорт Никомар ДООЕЛ 
увоз-извоз с. Ракитец-Конче. 
Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.21, 01.22/1, 

01.22/2, 01.23, 01.24, 05.01, 05.02, 15.51, 20.10/1, 20.10/2, 
45.21/1, 45.31, 45.33, 45.43, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 51.11, 
51.13, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 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, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 
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, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
52.33, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 93.02, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, превоз на сто-
ки и патници во меѓународниот транспорт, застапување 
на странска фирма, реекспорт, продажба на стоки на 
консигнациони складови. 
Одговорност: во свое име и за своја сметка, одгова-

ра со целиот свој имот. 
Управител е Петров Живко без ограничување во за-

стапувањето. Основач е Петров Живко.  
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1988/99. 
                                                                            (17593)     

___________ 
 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
351/2003 од 09.04.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011084?-3-06-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на Друштвото за превоз, услуги и трго-
вија Хит-МС ДОО Струмица, ул. �Крушевска Републи-
ка� бр. 212. 
Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 

51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.47, 51.53, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 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, 52.74, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 74.40, 74.84, 
93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ма-
лограничен промет со Бугарија и Грција, реекспорт, ус-
луги во меѓународниот транспорт на стоки и патници. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка без ограничување 
за обврските сторени во правниот промет со трети лица 
друштвото одговара со сиот свој имот. 
Основачите не одговараат. 
Ристов Стојче - управител без ограничување. Ри-

стов Стојче - управител - застапник во вршење на над-
ворешно-трговскиот промет без ограничување. 
Содружници на друштвото се: Ристов Стојче од Стру-

мица, ул. �Крушевска Република� бр. 212 и Младенов 
Марјан од Струмица, ул. �Братство Единство� бр. 48-1/7. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 351/2003. 
                                                                            (17594)     

___________ 
 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
475/03 од 19.05.2003 година, во регистарска влошка бр. 
03011208?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија ДИ-
ПОН ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, ул. �Димитар Вла-
хов� БР. 78. 
Единствен содружник и основач е Роберт Василев 

од Струмица, на ул. �Димитар Влахов� бр. 78. Седи-
ште: Струмица, на ул. �Димитар Влахов� бр. 78. 
Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 

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, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 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, надворешна трговија со прехранбени и не-
прехранбени производи, малограничен промет со  Р. Гр-
ција и Р. Бугарија, реекспорт. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за обврските сто-
рени во тој промет одговара со сите свои средства. 
Роберт Василев, управител и застапник во надвореш-

но-трговскиот промет со неограничени овластувања.   
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 475/2003. 
                                                                            (17595)     

___________ 
 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
289/2003 од 09.04.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011022?-8-09-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДОО на Друштвото за туризам, тр-
говија и услуги АДРИА ТУРС ДООЕЛ експорт-импорт 
ул. �5-ти Ноември� бр. 175, Струмица. 
Друштвото е основано со Изјава од 28.02.2003 го-

дина. Единствен содружник на друштвото е лицето 
Слаѓан Стоилов од с. Брвеница-. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/3, 50.40/1, 

50.40/2, 50.50, 51.21, 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, 51.62, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 74.12, 74.83, 74.84. 
Надворешно-трговско работење: надворешна трго-

вија со прехранбени производи и надворешна трговија 
со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународна 
шпедиција, застапување и посредување, меѓународен 
транспорт на стоки и патници. 
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Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските презе-
мени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со целиот свој имот. Слаѓан Стоилов - управи-
тел со неограничени овластувања. Основен влог 
168.000,00 денари или 2.754 евра. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 289/2003. 
                                                                            (17596)     

___________ 
  

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
219/2003 од 25.04.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03010952?-3-09-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДОО на друштвото за трговија и ус-
луги АЛЛИНАД ИНТЕРНАТИОНАЛ ДОО Кочани, ул. 
�Штипски пат� бб. 
Содружници: Тодоров Виктор од Кочани, ул. �Бре-

галничка� бр. 1, Петров Раде од Кочани, ул. �Димитар 
Влахов� бр. 48, Божинова Славица од Кочани, ул. �Го-
це Делчев� бр. 35, Постолова Ратка од Кочани, ул. �Ве-
ра Которка� бр. 60, Иванова Љубица од Кочани, ул. 
�Никола Карев� бр. 8 и Илијева Ирена од Кочани, ул. 
�Цветан Димов� бр. 11, на Друштвото за трговија и ус-
луги АЛЛИНАД ИНТЕРНАТИОНАЛ ДОО Кочани. 
Дејности: 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, 51.51, 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, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 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, 63.12, 70.20, 
71.33, 74.12, 74.14, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи и надворешна трговија со непрехранбени 
производи. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка, со неограничени ов-
ластувања. За обврските сторени во правниот промет 
со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој 
имот-потполна одговорност. Содружниците за обвр-
ските на друштвото не одговараат. 
Милуновиќ Јулијана - управител со неограничени 

овластувања и застапник во надворешно-трговскиот 
промет со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 219/2003. 
                                                                            (17579)     

___________ 
 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
195/03 од 25.04.2003 година, во регистарска влошка бр. 
03010928?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДОО на Друштвото за трговија и услуги 
ЛОГИКОМПАКТ ДОО Кочани, ул. �29-ти Ноември� 
бр. 51-А. 
Содружници: Виктор Тодоров од Кочани, ул. �Бре-

галничка� бр. 1, Нада Петрова од Кочани, ул. �Димитар 
Влахов� бр. 48, Славица Божинова од Кочани, ул. �Гоце 
Делчев� бр. 35, Ратка Постолова од Кочани, ул. �Вера 
Которка� бр. 60, Љубица Иванова од Кочани, ул. �Нико-
ла Карев� бр. 8 и Ирена Илијева, ул. �Цветан Димов� бр. 
11 на Друштвото за трговија и услуги ЛОГИКОМПАКТ 
ДОО Кочани, ул. �29-ти Ноември� бр. 51-А. 
Дејности: 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, 51.51, 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, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 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, 63.12, 70.20, 71.33, 74.12, 74.14, надворешна трго-
вија со прехранбени производи и надворешна трговија 
со непрехранбени производи. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка, со неограничени ов-

ластувања. За обврските сторени во правниот промет 
со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој 
имот-потполна одговорност. Содружниците за обвр-
ските на друштвото не одговараат. 
Виктор Тодоров - управител со неограничени овла-

стувања и застапник во надворешно-трговскиот промет 
со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 195/2003. 
                                                                            (17598)     

___________ 
 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
404/2003 од 22.04.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011135?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производс-
тво, трговија и услуги увоз-извоз МЕКИ ДООЕЛ с. 
Градошорци бр. 63 а, Василево. 
Единствен содружник е Јанева Сузана од с. Градо-

шорци бр. 63 а, Василево, Струмица. Седиште: с. Гра-
дошорци бр. 63 а, Василево. Управител е Јанева Сузана 
од с. Градошорци бр. 63 а, Василево, со неограничени 
овластувања и застапник во надворешно-трговскиот 
промет со трети лица. Одговорност. Друштвото одгова-
ра со целиот свој имот. 
Дејности: 01.41, 01.41/3, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 

50.10, 50.30, 50.50, 51.19, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.45, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.31, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44/1, 52.46, 
52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.22, 60.24,  надворешна трговија со прехранбени 
производи и надворешна трговија со непрехранбени 
производи, малограничен промет со соседните држа-
ви, меѓународен транспорт на патници и стоки, кон-
сигнациони работи, меѓународна шпедиција, реекс-
порт и посредување. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 404/2003. 
                                                                            (17600)     

___________ 
 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
450/2003 од 13.05.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011183?-8-09-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производс-
тво, трговија и услуги Јордан ДООЕЛ Кочани, ул. �Ра-
де Кратовче� бр. 38. 
Основач е Јордан Јованов од Кочани. 
Дејности: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 

15.82/2, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.96, 15.98, 15.98/1, 
15.98/2, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 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, 51.40, 51.41/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.51, 52.62, 
52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 55.12, 55.30, 
55.31/1, 55.31/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.40, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 72.30, 72.40, 
72.60, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 92.34, 92.72, 93.01, 
93.02, 93.05, 65.12/3, надворешна трговија со прехран-
бени производи и надворешна трговија со непрехран-
бени производи, посредување и застапување во проме-
тот со стоки и услуги, услуги во меѓународна шпеди-
ција, меѓународен превоз на стоки и патници во друм-
скиот сообраќај, реекспорт, консигнација, малограни-
чан промет со стоки и услуги со соседните земји: Буга-
рија, Албанија, Грција и Србија и Црна Гора. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет друштвото одговара со сиот 
свој имот. Лице овластено за застапување во внатреш-
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ниот и надворешниот трговски промет е Јордан Јова-
нов - управител со неограничени овластувања во заста-
пувањето.   
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 450/2003. 
                                                                            (17601)     

___________ 
 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
445/2003 од 15.05.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011178?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производс-
тво, трговија и угостителство МАРИО-2003 ДООЕЛ 
извоз-увоз М. Каменица, ул. �Индустриска� бб. 
Единствен содружник на друштвото е Дејанчо Ѓор-

ѓиевски од М. Каменица, ул. �Индустриска� бб. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/3, 01.11/4, 01.21, 01.23, 

01.24, 01.30, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.33, 15.51, 
15.61, 15.81/1, 15.85, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 18.21, 
18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 
45.31, 45.32, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.23, 51.31, 51.35, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 55.12, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
65.12/3, 71.40, 74.12, 74.81, 74.82, 74.83, 93.02, 93.05, 
92.31/1, надворешна трговија со прехранбени произво-
ди и надворешна трговија со непрехранбени произво-
ди, застапување и посредување во прометот со стоки и 
услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, ус-
луги во врска со меѓународниот транспорт како: меѓу-
народна шпедиција, складирање, агенциски услуги во 
транспортот, привремен увоз односно извоз, опрема 
под закуп лизинг, реекспорт. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторе-
ни во правниот промет друштвото одговара со сиот 
свој имот. 
Дејанчо Ѓорѓиевски од М. Каменица, управител на 

друштвото без ограничување. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 445/2003. 
                                                                            (17602)     

___________ 
 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
373/2003 од 30.04.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03011106?-8-09-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за 
вработување на инвалидни лица, производство и про-
мет Машиноелементи ДООЕЛ експорт-импорт Делче-
во, ул. �Кирил и Методиј� бр. 37. 
Друштвото е основано со Изјава за основање бр. 

01/2003 од 27.03.2003 година, а основач е Поповска Да-
фина од Делчево. 
Дејности: 17.54/2, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 

28.52, 36.14, 36.22, 45.33, 45.34, 45.45, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 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, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.57, 51.63, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.50, 52.62, 52.72/1, 52.74, 
55.30/1, 55.30/2, 60.22, 65.12/3, 93.01, 93.02, надвореш-
на трговија со прехранбени производи и надворешна 
трговија со непрехранбени производи, малограничен 
промет со соседните држави, застапување и посредува-
ње во прометот со стоки и услуги, меѓународен транс-
порт на стоки и патници, услуги што  се во врска со ме-
ѓународниот транспорт, као: меѓународна шпедиција, 
складирање, агенциски услуги во транспортот, привре-
мен извоз, односно увоз на опрема под закуп-лизинг, 
реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за сторените обвр-
ски одговара со сиот свој имот. 
Поповски Љупчо е управител на друштвото и за-

стапник во надворешно-трговскиот промет со неогра-
ничени овластувања. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 373/2003. 
                                                                            (17603)     

_______________________________________________ 
 

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

ции на Основниот суд во Ресен, под Рег. Згф. бр. 11/03 
се запишува здружението на граѓани со назив Фудбал-
ски клуб �Пакост� од с. Езерени-Ресен. 
Здружението ќе има за цел да го поттикнува и уна-

предува фудбалскиот спорт, учествува во организира-
ње и спроведување на системи на натпревари, се грижи 
за унапредување на стручната работа и усовршување 
на својот стручен кадар и други работи од заеднички 
интерес на клубот. 
Седиштето на здружението се наоѓа во с. Езерени-

Ресен. 
Од Основниот суд во Ресен, Рег. Згф. бр. 11/03. 
            (22360) 

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

46/2003 од 20.08.2003 година, во регистарот на здруже-
нијата  на граѓани и фондации го запиша основањето 
на здружението на граѓани со полн назив Хуманитарно 
здружение на граѓани �ОБРАЗОВАНИ РОМИ�, со 
следните цели и задачи: поттикнување на образова-
нието на ромите; едукација на граѓаните по разни осно-
ви; развој на односите помеѓу мултиетничките среди-
ни; развој на инфраструктурата; развој на еколошка 
здрава средина; соработка со медиумите и печатот; по-
мош на социјално загрозените семејства со алтернати-
ва; развој на спортот; образование и еманципација на 
младите; соработка со невладини организации од ре-
публиката; помош на стари, болни и изнемоштени ли-
ца, вклучувајќи самци и самохрани мајки; посебно по-
мош на хендикепирани лица; се грижи за примена на 
законските прописи и нивно спазување од групите и 
членовите како целина и  врши и други работи во сог-
ласност со законските прописи и Статутот на здруже-
нието. 
Седиштето на здружението на граѓани и фондации 

Хуманитарно здружение на граѓани �ОБРАЗОВАНИ 
РОМИ� е во Прилеп, на ул. �Тризла� бр. 101, а истото 
дејствува на територијата на Општина Прилеп и поши-
роко. 
Лице овластено за негово претставување и застапу-

вање е Тахир Акифоски од Прилеп, ул. �Тризла� бр. 101. 
Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 46/2003. 

(22456) 
___________ 

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

45/2003 од 19.08.2003 година, во регистарот на здруже-
нијата  на граѓани и фондации го запиша основањето 
на здружението на граѓани со полн назив Хуманитарна 
организација �ВЕНЕРА� - Прилеп, со следните цели и 
задачи: остварување на економски, социјални, култур-
ни, научни, стручни, технички, хуманитарни, образов-
ни, спортски и други права, интереси и уверувања, во 
согласност со Уставот и Законот; надминување на 
проблемите на населението во Република Македонија 
со партиципирање за лекови, лекување и рехабилита-
ција; искористување на потенцијалите и задоволување 
на потребата за траума центар во Република Македони-
ја; информирање и упатување на населението од Ре-
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публика Македонија за остварување на своите права во 
одредени области од секојдневното живеење и правата 
на лицата со хендикеп. 
Седиштето на Хуманитарната организација �Венера� 

- Прилеп е во Прилеп, на ул. �Ѓоре Ѓорески� бр. 41,  а 
истото се организира и дејствува на подрачјето на Ре-
публика Македонија. 
Лице овластено за застапување и претставување на 

здружението во правниот промет и спрема трети лица е 
Миле Стојкоски од Прилеп, на  ул. �Ѓорѓи Сугаре� бр. 9. 
Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 45/2003. 

(22457) 
___________ 

 
Со решение Рег. згф. бр. 2/2003 од 25.08.2003 годи-

на во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
што се води во Основниот суд во Крушево, под реден 
број 2 за 2003 година се запишува здружението на гра-
ѓани со име: МЛАДИНСКИ ДЕМОКРАТСКИ ФОРУМ 
- КРУШЕВО, скратено име на здружението е МДФ-
Крушево, седиштето на здружението се наоѓа во Кру-
шево, на ул.�Нико Доага� бр. 1234, а истото ќе дејству-
ва на територијата на град Крушево и на територијата 
на Република Македонија. 
Лице овластено за застапување на здружението е 

претседателот Петар Здравкоски од Крушево. 
Здружението се стекнува со својство на правно лице 

со денот на уписот во регистарот на 25.08.2003 година. 
Од Основниот суд во Крушево, Рег. згф. бр. 2/2003. 

(22554) 
__________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1603 се запишува здружението на 
граѓани Женска граѓанска иницијатива АНТИКО, со 
скратено име АНТИКО Скопје, со седиште во Скопје 
на ул. �Тале Христов� бр. 1/9. 
Работата и активностите на здружението на граѓани 

ќе се однесуваат на обезбедување простор за дијалог, 
соработка, мирно решавање на конфликтите, промови-
рање на вредностите на мирот и отстранување на сите 
видови на предрасуди, омраза, нетрпеливост, со актив-
но учество на жените во зацврстувањето на оваа ини-
цијатива. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 19.08.2003 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I � Скопје, З.Г. бр. 

155/03.            (22696) 
___________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1602 се запишува здружението на 
граѓани Шотокан Карате � ДО Клуб �ФУНАКОШИ 
ГИЧИН� � Скопје, со седиште во Скопје на бул. 
�Илинден� бр. 85/23. 
Работата и активностите на здружението на граѓани 

ќе се однесуваат на поттикнување на омасовувањето, 
развојот и унапредување на карате спортот, усовршу-
вање на системот на натпревари, грижа за квалитетот 
на своите членови како и соработка со Карате федера-
цијата на Македонија. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 15.08.2003 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I � Скопје, З.Г. бр. 

154/03.            (22697) 
___________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1601 се запишува здружението на 
граѓани АМК СИТИ за автомобилизам, мотоциклизам 
и картинг Скопје, со скратено име АМК СИТИ Скопје, 
со седиште во Скопје на ул. �Народен Фронт� бр. 7/44. 

Работата и активностите на здружението на граѓани 
ќе се однесуваат на  популаризација на автомобилизам, 
мотоциклизам, картинг, помагање на спортисти, разме-
на на искуства, изнаоѓање на млади таленти во автомо-
билизмот, мотоциклизам и картинг,  давање стручна 
поддршка и совети на клубови и поединци. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 15.08.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I � Скопје, З.Г. бр. 

162/03.            (22698) 
___________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1597 се запишува здружението на 
граѓани Карате клуб �КАРАТЕДО�, со седиште во 
Скопје на ул. �Бриселска� бр. 8-3/1. 
Работата и активностите на здружението на граѓани 

ќе се однесуваат на популаризација и развој на карате 
како спорт како и учество во систем на натпревари од 
официјален и пријателски карактер. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 11.07.2003 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I � Скопје, З.Г. бр. 

145/03.            (22699) 
___________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1596 се запишува здружението на 
граѓани Центар за истражување, едукација и заштита 
на човековите права ЦРЕП, со седиште во Скопје на 
ул. �Елисие Поповски Марко� бр. 55 а. 
Работата и активностите на здружението на граѓани 

ќе се однесуваат на заштита на човековите слободи и 
права преку развивање на оптимистички приод во пре-
мостувањето на непријатностите и проблемите со кои 
се сретнуваме во животот, остварување и заштита на 
правото на приватност, децата и малолетници, правата 
на лицата што издржуваат затворска казна, подигање 
на безбедносната свест и култура кај граѓаните, давање 
на правна помош како и создавање на услови за духов-
на, интелектуална и физичка благосостојба на поедин-
ците и општеството во целост. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 11.07.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I � Скопје, З.Г. бр. 

143/03.            (22700) 
___________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1581 се запишува здружението на 
граѓани Ракометен клуб �ЕУРОЛИНК� � Ѓорче Пе-
тров, со седиштето во Скопје на ул. �Лазар Личенов-
ски� бр. 31. 
Работата и активностите на здружението на граѓани 

ќе се однесуваат на развивање на масовноста и попула-
ризација на ракометот како составен дел за грижата на 
човекот и за општото физичко воспитување на младите, 
издигање на спортски квалитет на ракометот, воспитува-
ње на членовите на клубот, соработка со Ракометната 
федерација на Македонија и др. организации, здравстве-
на заштита на активните членови на Клубот како и орга-
низирање натпревари во земјата и странство. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 30.06.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I � Скопје, З.Г. бр. 

141/03.            (22701) 
___________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1604 се запишува здружението на 
граѓани Центар за јапонски боречки вештини �ЈКА Са-
мурај� � Скопје, со седиште во Скопје на ул. �Кленоец� 
бр. 36. 
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Работата и активностите на здружението на граѓани 

ќе се однесуваат на поттикнување, омасовување, развој 
и унапредување на боречките вештини, грижа за здрав-
ствената заштита на спортистите, учество на државни и 
меѓународни натпревари од пријателски и официјален 
карактер како и соработка со клубови во државата. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 20.08.2003 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I � Скопје, З.Г. бр. 

161/03.            (22702) 
___________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1600 се запишува здружението на граѓани 
Фудбалски клуб ПАРОФЕСИОНАЛ � С.В., со седиште 
во Скопје на ул. �Ѓорѓи Поп Христов� бр.  6/7-18. 
Работата и активностите на здружението на граѓани 

ќе се однесуваат на организирање на фудбалска школа 
за пионери, јуниори, младинци и сениори која ќе се ос-
тварува преку организирање на спортски приредби, до-
машни и меѓународни средби и учество во Лига нат-
превари. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 07.08.2003 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I � Скопје, З.Г. бр. 

157/03.            (22703) 
_______________________________________________ 

 
С Т Е Ч А Ј Н И   П О С Т А П К И 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 302/03 од 23.06.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот  должник Центар 
за интелектуални и психо дијагностички услуги ЕКЕРТ 
ДОО Скопје, со седиште на  ул. �Бранислав Нушиќ� бр. 
4/3/15,  со жиро сметка број 40120-601-615, при Агенци-
јата за работа со блокирани сметки  и регистарска влошка 
број 1-8215-0-0-0  при регистарот на Основниот суд Скоп-
је I- Скопје,  истата не се спроведува, се заклучува стечај-
ната постапка над стечајниот должникот. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (17175) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 60/03 од 22.08.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Трговец поединец МЕТАЛ М-
С Санде Владо Митров тп-Штип, ул. �Сајбие Демир� 
бр. 3/30, Штип, со жиро сметка бр. 41400-601-43619 кај 
Агенцијата за работа со блокирани сметки Скопје, Од-
делени во Штип. 
Отворената стечајна постапка се заклучува, затоа 

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

брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во 
Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (22354) 

__________ 
 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 
128/2003 од 08.08.2003 година, отвори стечајна постап-
ка над должникот Друштво за производство, превоз, 
трговија и услуги МИКИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, 
со седиште на ул. �Павел Шатев� бр. 2, запишан во ре-
гистарска влошка бр. 01010489?-8-01-000 на Основниот 
суд во Битола, со основна дејност превоз на стоки во друм-
скиот сообраќај, со жиро сметка бр. 300020000150870 во 
Комерцијална банка АД Скопје, Филијала Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, бидејќи должникот должи само на единствениот 
основач. 
Од Основниот суд во Прилеп.         (22356) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шение Ст. бр. 41/97 од 19.05.2003 година, го одби при-
силното порамнување на должникот Акционерско 
друштво за трговија и производство, со кооперација, 
увоз-извоз �Мак-Комерц� во стечај, с.Марена, и него-
вите доверители. 
Должникот Акционерско друштво за трговија и 

производство со кооперација увоз-извоз �МАК КО-
МЕРЦ� - во стечај с. Марена, ќе го намири доверителот 
�МИ-КОМЕРЦ-2000� Златко ДООЕЛ увоз-извоз Кава-
дарци, примач на побарувањето од хипотекарните до-
верители, Стопанска банка АД Скопје, со договор за 
отстапување на побарување бр. 0307-680 од 17.04.2002 
година на износ од 2.170.610,50 денари и Мирјана Бел-
коска од Охрид, со договор за отстапување на побару-
вање бр. 123/2002 од 8.04.2002 година, на износ од 
6.864.000,00 денари, како и од доверителот Осигурува-
ње �Кјуби Македонија� - Скопје, со договор за отста-
пување на побарување бр. 05-1582 од 19.04.2002 годи-
на на износ од 1.799.929,00 денари, со тоа што му се 
преотстапува правото на користење на двор во повр-
шина од 3010 м2, на К.П. бр. 10865-дел 1, пл. 6, скица 
34, на ул. �Западен булевар� бб, земјиште под зграда 1, 
во површина од 121 м2, на К.П. бр. 10865, дел 1, пл. 6, 
скица 34, на ул. �Западен булевар� бб, земјиште под 
зграда 2, во површина од 105 м2, на К.П. бр. 10865, дел 
1, пл. 6, скица 4, ул. �Западен булевар� бб, земјиште 
под зграда 3, во површина од 320 м2,  К.П. бр. 10865, 
дел 1, пл. 6, скица 34, на ул. �Западен булевар� бб, зем-
јиште под зграда 4, во површина од 238 м2,  на К.П. бр. 
10865, дел 1, пл. 6, скица 4, на ул. �Западен булевар� 
бб, земјиште под зграда 5, во површина од 45 м2,  К.П. 
бр. 10865, дел 1, пл. 6, скица 34, на ул. �Западен буле-
вар� бб, земјиште под зграда 6, во површина од 12 м2,  
К.П. бр. 10865, дел 1, пл. 6, скица 4, на ул. �Западен бу-
левар� бб, како и со пренесување право на сопственост 
на деловен простор и тоа на зграда 3-приземје, собност 
1 со вкупна површина од 304 м2, на К.П. бр. 10865, дел 
1, на ул. �Западен булевар� бб, и зграда 4 - приземје, 
собност 9 со вкупна површина од 200 м2, на К.П. бр. 
10865, дел 1, на ул. �Западен булевар� бб. 
Целиот недвижен имот се наоѓа во КО Кавадарци - 

град и е запишан на Имотен лист бр. 3211. 
Другите доверители на должникот ќе бидат намире-

ни на начин што нивните побарувања се претвораат во 
трајни влогови. 
Ова порамнување има правно дејство и спрема дове-

рителите чии побарувања стасале до 19.05.2003 година, 
како и спрема доверителите кои учествувале во постап-
ката за присилно порамнување, чии побарувања се оспо-
рени доколку дополнително истите бидат утврдени. 
Извршните исправи и други одлуки кои имаат 

својство на извршни исправи, а кои се однесуваат на 
побарувања спрема должникот, можат да се извршат 
само под услови во ова порамнување. 
Ова решение има сила на извршна исправа. 
Се запира стечајната постапка на стечајниот долж-

ник Акционерско друштво за трговија и производство, 
со кооперација, увоз-извоз �Мак-Комерц� во стечај, с. 
Марена, отворена по пријава на Заводот за платен про-
мет - Велес - Филијала Кавадарци, со решение Ст. бр. 
41/97 од 8.12.1997 година. 
Од Основниот суд во Кавадарци.        (22450) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет на Основниот суд 

во Охрид Ст. бр. 40/2003 од 15.07.2003 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот Трговско друш-
тво со авто превоз и трговија � Ѓорески Силјан � �Гор-
де Транс� ДООЕЛ од Охрид, со седиште на ул. �Васил 
Главинов� бр. 1/10 во Охрид регистрирано во Основни-
от суд во Битола, со решение Трег. бр. 1436/98 од 
19.10.1998 година и со жиро сметка број 41000-601-
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14702 што се води во Агенцијата за блокирани сметки 
на Република Македонија, стечајната постапка се зак-
лучува и не се спроведува. 
Од Основниот суд во Охрид.         (22552) 

___________ 
 
Со решение IV. Ст.бр. 808/98 се заклучува стечајна-

та постапка над Претпријатието за промет и услуги 
ТЕХНОБАВАРИЈА ДОО � во стечај Скопје со седиште 
на ул. �Сава Ковачевиќ� бб Скопје, со жиро сметка бр. 
40100-601-35407. 
По правосилноста на решението, стечајниот долж-

ник да се брише од регистарот на претпријатијата при 
Основниот суд Скопје I � Скопје. 
Извод од решението да се објави во �Службен вес-

ник на Република Македонија� и на огласна табла на 
судот.  
Од Основниот суд Скопје I � Скопје.        (22533) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I � Скопје, објавува дека со 

решение I. Ст. бр. 403/2003 од 30.07.2003 година, за 
привремен стечаен управник во поведената претходна 
постапка за утврдување на причините за отворање на 
стечајна постапка над должникот �Агромеханизација� 
АД � Скопје, со седиште на ул. �Никола Вапцаров� бр. 
2-4, со жиро сметка 40110-601-245104, кај РМ, Агенци-
ја за работа со блокирани сметки на учесниците во 
платниот промет � Скопје, се определува Душко То-
девски од Скопје, ул. �Владимир Комаров� бр. 40/8. 
Се задолжува привремениот стечаен управник да го 

заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водењето на претпријатието на должникот се до до-
несување на одлука за отворање на стечајна постапка и 
да испита дали од имотот на должникот можат да се 
намират трошоците на постапката. 
Се повикуваат должниците на должникот своите 

обврски и должниковите солидарни содолжници и га-
ранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон 
должникот. 
Се задолжува должникот да му овозможи на при-

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

и на огласна табла во судот. 
Од Основниот суд Скопје I � Скопје.        (22534) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 36/03 од 26.08.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво за производство, со-
обраќај, трговија и услуги Ит-Мак компани јтд Јованче 
Амповски и др. увоз-извоз с. Стрмош-Пробиштип, со 
жиро сметка бр. 200-000015459561 кај Стопанска банка 
АД-Скопје, Филијала - Пробиштип. 
Отворената стечајна постапка на должникот Друш-

тво за производство, сообраќај, трговија и услуги Ит-
Мак компани јтд Јованче Амповски и др. увоз-извоз с. 
Стрмош-Пробиштип, се заклучува затоа што друштво-
то не располага со имот доволен да ги покрие трошо-
ците по постапката. 
По правосилноста на ова решение должникот да се 

брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во 
Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (22683) 

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

шение  III. Ст. бр. 173/03 од 22.05.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над стечајниот должник Претпријатие 
Кале Дизајн за внатрешно уредување и интериери АД 
Скопје, со седиште на ул. �Романија� бр. 5, со жиро 

сметка бр. 40110-601-11352 и регистарска влошка бр. 
1-142-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје, истата не се спроведува се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (22740) 

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

шение на овој суд  I. Ст. бр. 287/03 од 26.05.2003 година, 
се отвора стечајна постапка над должник Друштво за тр-
говија и услуги �НА-МА� Анка ДООЕЛ - Скопје, со се-
диште на ул. �Козле� бр. 37, со жиро сметка број 3000-
00000682140 кај Комерцијална банка АД - Скопје и ре-
гистарска влошка бр. 02033743?-8-01-000, и истата не 
се спроведува се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

�Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.            (22800) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение  II. Ст. бр. 59/03 од 27.06.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над  должникот БИЛКА ПРОМЕТ 
Александар и други ДОО Скопје, со седиште на ул. �Пе-
тар Ацев� бр. 29, со жиро сметка  бр. 40100-601-17356 
при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учес-
ниците во платниот промет Скопје. 
За стечаен судија се определува Снежана Трповска 

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

логот за отворање на стечајна постапка на ден 
23.09.2003 година, во 9,00 часот во судница број XXIII, 
на III-кат - нов дел на овој суд. 
Против ова решение за поведување на претходна 

постапка посебна жалба не е дозволена. 
Се определуваат следните мерки за обезбедување: 
За привремен стечаен управник се определува ли-

цето Стамен Стојановски од Скопје, со седиште на ул. 
�Боро Кралевски� бр. 8/30. 
Се задолжува привремениот стечаен управник да го 

заштити и одржува имотот на должникот и да испита 
дали од имотот на должникот можат да се намират тро-
шоците на постапката. 
Се повикуваат должниците на должникот своите 

обврски и должниковите солидарни содолжници и га-
ранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон 
должникот. 
Се задолжува должникот да му овозможи на при-

времениот стечаен управник да влезе во неговите де-
ловни простории за да може да ги спроведе потребните 
дејствија, како и да му допушти увид во трговските 
книги и во неговата деловна документација. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (22806) 

_______________________________________________ 
 

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

Трег. бр. 4158/2002 од 04.10.2002 година, во регистар-
ска влошка бр. 02011232?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидатор на 
Друштвото за производство и трговија ЕЛПИ КОМПА-
НИ Афродита ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Ѓорче 
Петров� бр. 1/м-3. 
За ликвидатор се запишува лицето Цветкова Луиза. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

4158/2002.           (22695) 
__________ 

 
Ликвидаторот Насер Селмани од Гостивар, ул. �Пи-

тарница� бр. 2/43, запишан во судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. 
бр. 1381/2001, објавува дека Услужното, транспортно, 
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производно и трговско друштво РЕКА-ТРЕЈД Аслани 
и Насер ДОО увоз-извоз Гостивар, ул. �Питарница� бр. 
2/43, со број на жиро сметка 410-601-72018, отворена 
при Заводот за платен промет Тетово, 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 законскиот рок од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (22708) 

__________ 
 

Ликвидаторот Сабедин Салиовски, со стан на ул. 
�Зефљуш Марку� бр. 14, Скопје, објавува дека тргов-
ското друштво СМС ТРАДЕ Сабедин ДОО експорт-
импорт Скопје, со жиро сметка бр. 3000000000527231, 
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 три месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (22715) 

__________ 
  
 Ликвидаторот Ристо Гаврилов од Скопје, запишан 

во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - 
Скопје,  со решение П. Трег. бр. 4431/02 од 16.09.2002 
година, објавува дека Друштвото за производство, трго-
вија и услуги ХЕКС ЈТД Ристо Гаврилов и др. увоз-извоз 
Скопје, и со број на жиро сметка 300000000450504, отворе-
на при Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (22759) 

__________ 
 

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

да ги пријават своите побарување во рок од 15 дена по 
објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, 
до ликвидаторот во два примерока, со докази во рок од 
15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (22242) 

__________ 
 
Ликвидаторот Илија Димитријевски од Скопје, ул. 

�Димо Хаџидимов� бр. 41-а, запишан во судскиот реги-
стар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение 
П. Трег. бр. 950/03 од 31.03.2003 година, објавува дека 
Друштвото за трговија, угостителство, транспорт и 
шпедиција БАИС КОМПАНИ и др. ДОО Скопје, со 
жиро сметка 200-0000085329-85 отворена при Стопан-
ска банка во 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.          (22391) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип со решение Л. бр. 20/02 од 

22.08.2003 година отвори ликвидациона постапка над 
Производно трговско претпријатие на големо и мало 
Рац-Комерц п.о. увоз-извоз � Делчево со жиро сметка 

бр. 40420-601-24459, кај Агенцијата за работа со бло-
кирани сметки-Подрачна единица-Берово, но истата 
поради немање на имот се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води кај Основниот 
суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (22553) 

___________ 
 
Ликвидаторот Гералд Печка од Австрија запишан во 

судскиот регистар при Основниот суд Скопје I � Скопје 
со решение П.Трег. бр. 1922/2003 објавува дека Друштво-
то за трговија и консалтинг ГЕМА МАРЈЕТА и др. ДОО 
експорт-импорт Скопје и со број на жиро-сметка 
280040000005011 отворена при Алфа банка е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објаву-
вањето на огласот во �Службен весник на РМ� до ликви-
даторот со пријава во два примероци со докази, а нај-
доцна во рок од 15 дена од последната објава.      (22561) 
_______________________________________________ 
 

Н О Т А Р С К И    О Г Л А С И 
 
Над подвижниот имот сопственост на Друштвото за 

трговија на големо и мало Крњево комерц Јакуп ДООЕЛ 
увоз-извоз с. Студеничани, ул. �2� бр. 12, - товарно 
возило, марка Scania тип RM 4x2 B со број на шасија 
XLERM4X2B04343205 и број на мотор 4017892, произве-
дена 1995 година со сила на мотор 205 квв. и работна за-
фатнина од 8476 см3 со регистарска табличка SK 478 KO, 
со проценета вредност од 25.000 евра; - приколка марка 
Bunge, тип ZP 180 T, со шасија бр. 95035352, произведена 
1995 година со регистарска табличка SK 717 IF со проце-
нета вредност од 9.000 евра, заснован е залог со Договор 
за залог ОДУ бр. 269/03 од 20.08.2003 година кај нота-
рот Поповски Слободан за обзбедување на парично по-
барување од 10.000 евра, во корист на заложниот дове-
рител Тутунска банка а.д. Скопје за договор за кредит 
бр. 154 микро од 19.08.2003 година, склучен помеѓу Ту-
тунска банка АД Скопје и Друштвото Ниметула Комерц 
ДООЕЛ Дестан с. Палиград, Зелениково.        (22211) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за регистриран залог врз 

подвижни предмети, со својство на извршна исправа со-
ставен во форма на нотарски акт од нотарот Боривој Стој-
коски под ОДУ бр. 682/03 од 07.08.2003 година, склучен 
помеѓу Комерцијална банка АД Скопје како заложен до-
верител ФАРМА ТРЕЈД ДОО увоз-извоз Скопје, како 
должник, заложен должник, засновано е заложно право врз 
возило KIA марка JC SORENTO EX, година на производс-
тво 2002, број на шасија KNEJC521535083126, број на мо-
тор D4CB2513140, сила на моторот 103 kw, работна зафат-
нина 2497 см3, SK - 047-MN.                                     (22216) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за хипотека изготвен од но-

тарот Боривој Стојкоски заведен  под ОДУ бр. 730/03 
од 15.08.2003 година, склучен помеѓу Република Маке-
донија, Министерство за финансии - Компензационен 
фонд од страна - Јапонија како заложен доверител и 
Р.Ж.ИНСТИТУТ АД Скопје, како  должник, заложен 
должник, засновано е заложно право од прв ред врз 
недвижен имот Опитна станица која се наоѓа во Скопје 
изградена во КО Скопје на КП 12826/1 со површина од 
898 м2 опишан во Поседовен лист бр. 10430 изграден 
врз основа на Градежна дозвола издадена од Народен 
Одбор на Општина Саат Кула- Одделение за регулаци-
ја и комунални работи заведена под бр. 06-14979 од 
25.10.1962 година на име Рудници и железара и елабо-
рат за физичка делба, Договорот за физичка делба по-
тврден од надлежен нотар под ОДУ бр. 682/02 од 
19.08.2002 година.                                                   (22217) 
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Над недвижен имот сопственост на хипотекарниот 

должник Друштво за внатрешен и надворешен промет 
АУТОМАКЕДОНИЈА АД-Скопје, кој се наоѓа во КО 
Кисела Вода 2, со вкупна површина од 247 м2, на ул. 
�Првомајска�,  на КП 5339, заведен во Имотен лист бр. 
40672 издаден од РМ-ДЗГР Сектор за премер и ката-
стар Скопје, заснован е залог со Договор за хипотека 
на недвижен имот од прв ред во форма на нотарски акт 
кај нотарот Билјана Пецовска од Скопје, под ОДУ бр. 
107/03 од 20.08.2003 година во корист на заложниот 
доверител ИНВЕСТБАНКА АД Скопје, за обезбедува-
ње на парично побарување на хипотекарен доверител 
во износ од 6.200.000 денари.                                (22220) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште сопственост на 

Имери Ибраим,  нива во КО Студеничани заведена во 
Поседовен лист број 592 за КО Студеничани на КП 
2139/1, план 6, скица 8 во место викано �Леништа� 
култура нива класа 3, со површина од 482 м2 од кои 
предмет на купопродажба се 344 м2 сопственост на 
продавачот за купопродажна цена од 100 денари по м2. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и непосредните соседи како и лица со пр-
венствено право на купување, изјавите за прифаќање 
на понудата да ги достават до нотарот Хакија Чоловиќ, 
на ул. �Ниџе Планина� бр. 16, нас. Драчево-Скопје, во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во 
спротивно, го губат правото на првенство.          (22241) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 

2767/144 пасиште од 4 класа во површина од 1365 м2 
на м.в. �Рудина Село� заведена под ПЛ бр. 1112 за КО 
Чегране, сопственост на Амети Телат Амет од с. Чегра-
не за купопродажна цена од 120.000,00 денари. 
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

Законот за земјоделското земјиште (�Службен весник 
на РМ� бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање (заедничките сопственици, сосопствениците и со-
седите чие земјиште се граничи со земјиштето што се 
продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во �Службен весник на РМ�, писмено да се из-
јаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. �Кеј 
Братство� бр. 5-А.                                                   (22357) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/2 идеален 

дел од КП бр. 345, нива од 4 класа во површина од 
2428 м2 на м.в. �Маторник� заведена под ПЛ бр. 4319 
за КО Чегране, сопственост на Амети Мемет Ферит од 
с. Чегране за купопродажна цена од 120.000,00 денари. 
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

Законот за земјоделското земјиште (�Службен весник 
на РМ� бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање (заедничките сопственици, сосопствениците и со-
седите чие земјиште се граничи со земјиштето што се 
продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во �Службен весник на РМ�, писмено да се из-
јаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. �Кеј 
Братство� бр. 5-А.                                                   (22358) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа цела  КП бр. 

1061/1 нива од 5 класа во површина од 631 м2 на м.в. 
�Село Здуње� и цела КП бр. 1061/2 нива од 5 класа во 
површина од 113 м2 на м.в. �Село Здуње� (на лице место 
претставуваат една целина) заведени под ПЛ бр. 13 за 
КО Здуње, сопственост на Бајрами Абдулаим Шериф од 
с. Здуње, за купопродажна цена од 170.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделското земјиште (�Службен весник 
на РМ� бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање (заедничките сопственици, сосопствениците и со-
седите чие земјиште се граничи со земјиштето што се 
продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во �Службен весник на РМ�, писмено да се из-
јаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. �Кеј 
Братство� бр. 5-А.                                                   (22359) 

___________ 
 
Се продава 1/3 идеален дел од: интензивно лозје на 

КП 506 во м.в. �Краишта�, катастарска втора класа во 
површина од 2095 м2 и интензивно лозје на КП 506 во 
м.в. �Краишта� катастарска класа 3 во површина од 2000 
м2 или вкупна површина од 4095 м2 сосопственост на 
Печков Живко Ќимо од Кавадарци, ул. �Илинденска� 
бр. 60 и заведени во Имотен лист бр. 1441 за КО Глишиќ 
издаден од ДЗГР - Одделение за премер и катастар Кава-
дарци за купопродажна цена од 30.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

ска, ул. �ЈНА� бр. 45, Кавадарци.                          (22382) 
___________ 

 
Над недвижен имот во сопственост и тоа: недвиж-

ност-земјиште, кое се наоѓа во Куманово, во м.в. �Кар-
пош�, и тоа (70/1000) седумдесет иљадинки, со ката-
старски индикации: Лист Б: К.П. 7203, план 016, скица 
050, култура 70000, површина 9613 м2,  К.П. 7203, згра-
да 1, план 016, скица 050, култура 50000, површина 
2631 м2, К.П. 7203, зграда 2, план 016, скица 050, кул-
тура 50000, површина 790 м2, К.П. 7203, зграда 3, план 
016, скица 050, култура 50000, површина 1257 м2, К.П. 
7203, зграда 4, план 016, скица 050, култура 50000, по-
вршина 428 м2, К.П. 7203, зграда 5, план 016, скица 
050, култура 50000, површина 302 м2, К.П. 7203, зграда 
6, план 016, скица 050, култура 50000, површина 538 
м2, К.П. 7203, зграда 7, план 016, скица 050, култура 
50000, површина 706 м2, К.П. 7203, зграда 8, план 016, 
скица 050, култура 50000, површина 70 м2, К.П. 7203, 
зграда 9, план 016, скица 050, култура 50000, површина 
536 м2, заведен во Имотен лист бр. 32938 за КО Кума-
ново; недвижност-магацински и канцелариски простор, 
која се наоѓа во Куманово, во м.в. �Карпош�, со ката-
старски индикации: Лист В - К.П. 7203, зграда 1, влез 
2, кат ПР, намена 00540, собност 002, површина 891 м2, 
заведен во Имотен лист бр. 36607 за КО Куманово; 
недвижност-стопански двор кој се наоѓа во Куманово, 
во м.в. �Карпош� и тоа 10/50, со катастарски индика-
ции: Лист Б: К.П. 7202, дел 1, план 016, скица 050, кул-
тура 11000, класа 3, површина 971 м2, К.П. 7202, дел 1, 
зграда 1, план 016, скица 050, култура 50000, површина 
8 м2,  заведен во Имотен лист бр. 33457 за КО Кумано-
во; недвижност-земјиште, кое се наоѓа во Куманово, во 
м.в. �Османов рид�, и тоа идеална ½ со катастарски ин-
дикации: Лист Б: К.П. 7200, дел 1, план 016, скица 050, 
култура 11000, класа 3, површина 5645 м2, заведен во 
Имотен лист бр. 34184 за КО Куманово; засновано е за-
ложно право врз � хипотека од прв ред, со нотарски акт 
� Договор за хипотека ОДУ бр. 168/03 од 22.08.2003, 
изготвен од нотарот Марјан Коцевски од Куманово, за-
ради обезбедување на побарување од 150.000  евра, во 
корист на заложен доверител � Стопанска банка АД 
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Скопје, со седиште на ул. �11 Октомври� бр. 7, како 
обезбедување по Договор за продажба на побарување 
бр. 01-2103 од 14.08.2003. 
Заложниот недвижен имот е проценет на вредност 

од 312.000,00 евра.                          (22369) 
___________ 

 
Врз основа на Договор за залог врз подвижни пред-

мети (со својство на извршна исправа), составен во фор-
ма на нотарски акт од нотарот Васил Кузманоски од 
Охрид под ОДУ книга II, реден број 520/03 од 
21.08.2003 година, склучен помеѓу �ОХРИДСКА БАН-
КА� АД Охрид со седиште на бул. �Македонски просве-
тители� бр. 19 во Охрид како заложен доверител и 
Друштво за производство, трговија и услуги �ТАЦИ� 
Тоде Трифуноски ДООЕЛ увоз-извоз Охрид со седиште 
на ул. �Булевар Револуција� бр. 85 во Охрид како зало-
жен должник, засновано е заложно право-регистриран 
залог од прв ред врз подвижен предмет сопственост на 
заложниот должник, кое заложно право е регистрирано 
во Централниот регистар на ден 22.08.2003 година со де-
ловоден број 10320030000111.                                 (22352) 

___________ 
 
Врз основа на нотарски акт � Договор за залог врз 

неподвижни предмети со својство на извршна исправа 
заверена под ОДУ бр. 224/03 од 20.08.2003 година, зас-
нована е хипотека од втор ред врз недвижности произ-
водно-административен и магацински простор со трафо-
станица заведени во Имотен лист 12719 за КО Кочани, 
К.П. 16724, дел 83, згр. 1, вл. 00, кат 1, в.м. �Белски дол�, 
површина 141 м2, згр. 1, вл. 00, кат ПР, површина 680 м2, 
К.П. 16724, дел 83; згр. 2, вл. 00, кат ПР, површина 212 
м2, и на градежно изградено земјиште на К.П. 16724, дел 
83, в.м. �Белски дол�, кк 70000, површина 1422 м2; кк 
50000, површина 745 м2и кк 50000, површина 245 м2, 
сопственост на заложниот должник �Европа 92� ДОО 
Кочани, а во корист на Тутунска банка АД Скопје, ул. 
�12 Ударна бригада� бб, Скопје, како обезбедување на 
парично побарување на заложниот должник по основ на 
Договор за рамковен револвинг кредит-лимит врз осно-
ва на заложно право на износ од 300.000,00 евра и кра-
ткорочен кредит на износ од 250.000,00 евра.        (22353) 

___________ 
 
Над подвижниот имот: 1. Професионален компјутер 

� Procesor 1.7 GHz dual AMD Athlom MP 
2000+HDD:2X80GB+1XGBwrite graficka kartica 
2x1.7GHz Matrox 6550 Rt 2550 video kartica 512 DDR 
RAM количина 1, Сплит систем FONKO количина 2, 
DVD SCOTT DVD � 838 количина 2, телевизор 
SCHARPF 51 sm, количина 1, проценета вредност 
200.00 евра, 5. телевизор VENUS 37 sm, количина 2; 
канцелариско биро, количина 2, канцелариски стол, ко-
личина 5, работни маси, количина 5, двокрилен ормар, 
количина 3, прозорски клима уред FEDDERS, количи-
на 1, прозорски клима уред LG, количина 1, репетитор 
ABE uhf/ufv 150 W количина 1,  антена Dasto uhv коли-
чина 3, Метални рафтови Биротехника, количина 1, ви-
део касети Линк KVANTA количина 1, компресор 
ALESIS количина 1, комплет за сателитски прием 1,8 
m LNB SMW со монитор, количина 1, телевизор, коли-
чина 1, сателитска антена 3 м MZT, сателитска антена 
1,8 м MZT, количина 3, кодер и декодер за програмп-
лус, количина 1, камера со снимач и куфер+објектив 
Beta-am sp Soni, количина 1, рекордер Beta-am sp Soni, 
количина 1, плеер Beta-am sp Soni, количина 1, мони-
тор Soni, количина 1, видео машина картица со студио 
control box, количина 1, сталак за камера Betakam, ко-
личина 1, видеорекордер SVHS PANASONIK, количи-
на 3, видеорекордер  VHS PANASONIK, количина 3, 
музички систем AIWA, количина 1, видео миксер 
PANASONIK, количина 1, аудиомиксер SPRITPOLIO, 
количина 3, камери SVHS, количина 3, патничко мо-

торно возило марка: daewoo; тип: tikо SL; број на ша-
сија: KLY3S11BDVC368285; година на производство: 
1996; сила на моторот во КВ: 26,7; работна зафатнина 
на моторот во цм 3: 796; форма или намена на каросе-
ријата: лимузина; со регистарска ознака ШТ-400-АО; 
предавател uhf 5W ABE, количина 1, сопственост на 
заложниот должник Трговско радиодифузно друштво 
Телевизија Ирис ДОО Штип, со седиште во Штип на 
ул. �Гоце Делчев� бр. 44, Штип, заснован е залог со но-
тарски акт договор за регистриран невладетелски залог 
врз подвижни предмети (со својство на извршна испра-
ва) под ОДУ број 182/03 од 10.08.2003 година кај нота-
рот Ленче Каранфиловска од Штип, во корист на за-
ложниот доверител Совет за радиодифузија-Скопје за 
обезбедување на парично побарување, кој залог е запи-
шан во јавната книга што се води при Централниот ре-
гистар/Заложен регистар-Скопје.                          (22363) 

 ___________ 
 
Врз основа на нотарски акт сочинет од страна на за-

меникот нотар Ружа Костовска, заменик на нотарот Но-
ве Костовски од Скопје, заведен под ОДУ бр. 332/03 од 
21.08.2003 година, заложниот должник Друштво за вна-
трешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД 
Скопје, со седиште на ул. �Мито Хаџивасилев� бр. 20, 
МБ 4058097 има заложено подвижни предмети-деловна 
опрема, подробно опишана во нотарскиот акт во полза 
на заложниот доверител Инвестбанка АД Скопје, кој за-
лог е регистриран во Централниот регистар на Р. Маке-
донија-Заложен регистар Скопје.         (22449) 

__________ 
 

Сопственикот Цветкова Зара, на другите сопствени-
ци како и на лица со приоритетно право на купување 
им нуди на продажба од својот идеален дел од 329/598 
идеален дел од 3/28  нива, 4 класа, устроена на К.П. бр. 
99/8, план 4, со вкупна површина од 10182м2, во м.в. 
�Жегровец�, упишана во ПЛ бр. 266, за КО Бутел, за 
купопродажна цена од 400.000,00 денари. 
Купувачот го плаќа данокот на промет и трошоците 

за преносот  на недвижноста. 
Изјавите за прифаќање на понудата во писмена 

форма да се достават до нотарот Верица Симоновска, 
со седиште на ул.�Џон Кенеди� бб, Скопје, во рок од 
30 дена сметано од денот на последната објава. (22389) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: дел од шума 
на К.П. бр. 2806, м.в. �Катуниште�, класа 4, со површина 
од 600м2 (вкупна површина на целата парцела е 3772м2), 
по Имотен лист бр. 2228, КО Ваташа, за цена од 60.00,00 
денари, сопственост на Тасе Арсов од Скопје. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделското зем-

јиште право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои гра-
ничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на 
ул. �7-ми Ноември� бр. 41. Во спротивно, ќе се смета 
дека не се заинтересирани за купување.               (22453) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на 
К.П. бр. 229, м.в. �Небово Мовче�, класа 3, со површи-
на од 806м2, камењар на К.П. бр. 229, м.в. �Небово 
Мовче�, со површина од 250м2 и нива на К.П. бр. 243, 
м.в. �Небово Мовче� класа 3 од 2826м2, по имотен лист 
бр. 315, КО Дреново, за цена од 70.000,00 денари, сопс-
твеност на Маријка Петкова од Кавадарци.   
Согласно член 14 од Законот за земјоделското зем-

јиште право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои гра-
ничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат 
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истите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на 
ул. �7-ми Ноември� бр. 41. Во спротивно, ќе се смета 
дека не се заинтересирани за купување.        (22454) 

__________ 
 

Друштвото за производство, услуги и трговија  увоз-
извоз МАРДИ ДОО Радовиш, врз основа на Договор за 
засновање на договорен залог врз подвижни предмети 
заверен кај нотарот Јован Стојчев од Радовиш, под ОДУ 
150/03 од 28.08.2003 година, заснова залог во корист на 
заложниот доверител ТУТУНСКА БАНКА АД Скопје, 
за обезбедување на парично побарување по основ на До-
говор за одобрување на рамковен револвинг кредит ли-
мит. Регистрираниот залог од прв ред врз подвижните 
предмети сопственост на должникот-заложниот долж-
ник кое заложно право е заведено под единствен иденти-
фикационен број 10820030000108 од 28.08.2003 година 
во Централниот регистар за подвижни предмети права-
Струмица.           (22654) 

___________  
 
Над недвижниот имот сопственост на А.Д. Жито 

Шар Гостивар, а тоа се 6 (шест) челични силоси со ка-
пацитет од вкупно 6000 тони, изградени со одобрение 
за градба УП 1 бр. 10-201/76 од 16.12.1976 година, из-
дадено од Р.С. за индустрија и трговија во Скопје и 4 
(четири) челични силоси со капацитет од вкупно 4000 
тони, согласно одобрение за градба УП 1 бр. 10-46/82 
од 30.05.1983 година, издадено од Р.К. за енергетика, 
индустрија и градежништво во Скопје, а кој ќе се наоѓа 
во кругот на заложниот должник, заснован е залог, со 
Договор за залог на недвижен имот заверен кај нотарот 
Весна Василеска од Гостивар, под ОДУ бр. 158/2003 од 
26.08.2003 година во корист на заложниот доверител 
Стопанска банка А.Д. Скопје, а заради обезбедување на 
намирување на побарувањето на доверителот во износ 
од 1.801.191,08 ЕВРА.         (22783) 

___________  
 
Над подвижниот имот сопственост на друштвото за 

транспорт и трговија ГРОЗД-ТРАНС Раде и др. ДОО 
увоз-извоз Кавадарци, кој се состои од: ВЛЕКАЧ вид 
Мерцедес, тип 1935, бр. на шасија WDB655123-
15547257, рег. таблица VE 175-KF; полуприколка марка 
КАРДИ, тип 503/11/С, бр. на шасија 12592, рег. таблица 
VE 708-JP и над подвижниот имот сопственост на 
Друштвото за производство, трговија и услуги САЈА 21 
Војка  и Митко ДОО Велес кој  се состои од: ВЛЕКАЧ, 
марка ИВЕКО, тип 36, бр. на шасија ZCFM1VP 00-
1148121, рег. таблица VE 841-BJ и полуприколка марка 
ГОША, тип FPP 26  бр. на шасија 18546, со рег. таблица 
VE 201-BK, заснован е залог со Договор за залог ОДУ 
бр. 209/03 од 28.08.2003 година кај нотарот Кирил Грков 
од Кавадарци, за обезбедување на парично побарување 
од 3.000.000 денари во корист на заложниот доверител 
Стопанска банка АД Скопје - филијала Кавадарци, врз 
основа на Анекс бр. 1 кон Договорот за одобрување на 
рамковен лимит број 09-881 од 10.07.2002 година, склу-
чен помеѓу Стопанска банка АД Скопје - филијала Кава-
дарци и Друштвото ДОМИТ ДООЕЛ Снежана Кавадар-
ци, кој залог е запишан во Централниот регистар под 
идентификационен број 11420030000396.             (22786) 

___________  
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа  нива на КП 

бр. 592/1 во м.в. �Круши�, класа 5 со површина од 2110 м2 
и лозје на КП бр. 592/1 на м.в. �Круши�, класа 4 од 2953 
м2, по Имотен лист број 880 КО Марена за цена од 90.000 
денари, сопственост на Паца Василевска од Кавадарци.  
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-

ште право на првенство на купување имаат заеднички-
те сопственици, сосопствениците и соседите кои грани-

чат со земјиштето што се продава, па се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на 
ул. �7-ми Септември� бр. 41. Во спротивно, ќе се смета 
дека не се заинтересирани за купување.               (22779) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште кое се наоѓа на: 

КП 1417, план 7, скица 15, во м.в. �Шамак�, ов. гради-
на, класа 3, со површина од 1072 м2; КП 2198, план 8, 
скица 16, во м.в. �Батлачиште�, нива класа 4, со повр-
шина од 2281 м2 и КП 2766, план 8, скица 20 во м.в. 
�Пасјо Поле�, нива, класа 4 со површина од 3972 м2 си-
те заведени во ПЛ бр. 711 за КО Табановце, сопстве-
ност на Костадиновиќ Боривоја од Скопје, за вкупна 
купопродажна цена од 640.000 денари. 
Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со 

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

до нотарот Марјан Коцевски од Куманово, ул. �11 
Октомври� бр. 4.                                                     (22788) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот-земјоделско земјиште, 

сопственост на Броња Алија од Нови Пазар, ул. �Кеј 
Скопски жртви� бр. 147, заведено во Поседовен лист број 
606 за КО Лажани, парцела број 1731 место викано �Бор-
ско�, нива класа 3 со површина од 3281 м2 и парцела број 
1733 на место викано �Борско�, нива класа 3 со површина 
од 1721 м2,  купопродажната цена изнесува 40.000 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците, сопствениците чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во �Службен весник на Р. Маке-
донија�, писмено да се изјаснат за прифаќање на понуда-
та. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Боге Дамески, ул. �Кузман Јосифовски� бр. 
8, Прилеп.                                                                (22789) 

___________ 
 

Се продава недвижен имот, кој се наоѓа на КП бр. 
109/3, на место викано �Тотинци� нива, класа 4, со по-
вршина од 544 м2, видно од ПЛ број 141, КО Блаце Пе-
тровец, за цена од 27.200,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, Оп-
штина Чаир, ул. �Костурска� бр. 18/5-1, Скопје. (22494) 

___________ 
 

Се продава идеален дел 11/8 од  недвижен имот во 
Скопје, кој се наоѓа во КО Центар 1 на КП 1852 зграда 
1, влез 1, кат ПР стан број 1, на викано место ул. �Вир-
гино� бр. 89 со вкупна површина од 39 м2 запишана во 
Имотен Лист бр. 44592 за КО Центар 1 како сосопстве-
ност на продавачот Куч Везира од Скопје, за продажна 
цена од 600.000,00 денари. 
Се повикуваат лицата кои имаат право на првенс-

твено купување на посочениот недвижен имот во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот писме-
но да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Папазов од Скопје, ул. �Ѓорче Пе-
тров� бр. 22.            (22501) 
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Над недвижен имот сопственост на должникот - за-

ложниот должник Друштво за услуги, трговија и произ-
водство ИНТЕР-КОНСАЛТИНГ Бошков Стефан ДОО-
ЕЛ Битола, со седиште во Битола, на ул. �Илинденска� 
бр. 69, деловен простор во Битола, во зграда на ул. 
�Прилепска� бр. 60 во вкупна површина од 54 м2, засно-
ван е залог - хипотека од прв ред, со солемнизација на 
Договор за залог со својство на извршна исправа од но-
тарот Вера Караманди од Битола, под ОДУ бр. 217/03 од 
27.08.2003 година во корист на заложниот доверител 
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Скопје.        (22631) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за залог (хипотека), со својство 

на извршна исправа, составен во форма на нотарски акт 
од нотарот Стојаноска Елизабета под ОДУ бр. 110/03 од 
28.08.2003 година, склучен помеѓу Тутунска банка АД 
Скопје, како заложен доверител и Друштвото за електро-
ника, дизајнирање и производство МИКРОСАМ увоз-из-
воз Прилеп, ул. �Крушевски Пат� бб, како заложен долж-
ник засновано е заложно право-хипотека од прв ред, врз 
недвижен имот сопственост на заложниот должник и тоа: 
деловна зграда - хала со административни и помошни 
простории во Прилеп, на КП број 2998, во м.в. �Разлеи-
ште�, со вкупна површина под земјиште од 11312 м2 и 
вкупна внатрешна површина од зграда 1 од 2100 м2 врз 
основа на Имотен лист број 4705 за КО Варош, во корист 
на заложниот доверител.            (22682) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште - овошна градина 

лоцирана на КП бр. 310/2 за КО Волино, на м.в. �Ка-
мен� со вкупна површина 1094 м2, сопственост на Бу-
теска Марија од Охрид, с. Требеништа, за цена од 80,00 
денари по метар квадратен. 
Се повикуваат сите можни сосопственици и соседи-

те чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, 
писмено да се изјаснат дали се заинтересирани за при-
фаќање на понудата во рок од 30 дена од објавувањето 
на понудата - огласот во �Службен весник на РМ�. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Момана Иваноска од Охрид, ул. �Македон-
ски Просветители� бр. 8 (мезанин).                      (22686) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот - за КО Битола, Битол-

ско, кат. кул. шума класа 4, на м.в. �Бадем Балари� во 
површина од 130 м2 на КП 12333/1 за КО Битола  во 
Поседовен лист бр. 14078 за КО Битола, сопственост 
на Сулејмановски Беки од Битола, ул. �Козјак� бр. 22, 
за вкупна купопродажна цена од 24.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

до нотарот м-р Веселинка Здравкова од Битола, ул. 
�Мечкин Камен� бр. 20, Битола.                           (22687) 
_______________________________________________ 

 
М А Л И  О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважечки следните 
документи: 

Пасош бр. 1300075 на име Минов Илчо, ул. 
"Достоевска" бр. 4, Кавадарци.                             (22186) 
Пасош бр. 1629861/01 издаден од СВР-Куманово на 
име Сејдији Имриша, ул. "11-ти Ноември" бр. 84, 
Куманово.                                                     (22301) 
Пасош бр. 1285054 издаден од СВР-Тетово на име 
Јусуф Мустафи, с. Лисец, Тетово.           (22305) 
Пасош бр. 1473356 издаден од СВР-Тетово на име 
Енвер Нухија, с. Г. Речица, Тетово.            (22306) 

Пасош бр. 1318319 на име Зоран Радичевиќ, ул. 
"Нико Фундали" бр. 13/17, Битола.           (22309) 
Пасош бр. 1559328/01 на име Муслији Халим, с. 
Топлица, Гостивар.                                     (22310) 
Пасош бр. 1779487/02 на име Башким Халил, с. 
Бозовце, Тетово.                                        (22311) 
Пасош бр. 114117/98 на име Шехапи Шериф, Тетово. 
 Пасош бр. 1241296 на име Сулејмани Шефит, с. 
Мерово, Тетово.                                       (22314) 
Пасош бр. 0561330 на име Богатинова Стоименка, 
Кочани.                                                                    (22315) 
Пасош бр. 1158059 издаден од СВР-Скопје на име 
Задоевски Игор, ул. "Финска" бр. 31, Скопје.      (22343) 
Пасош бр. 1422777/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Ќенан Нашити, ул. "Вергино" бр. 114, Скопје. 
Пасош бр. 1538180/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Мемеди Фатмир, с. Никиштане, Скопје.              (22350) 
Пасош бр. 1447382 издаден од СВР-Скопје на име 
Милошевски Звонко, ул. "Н. Малешевски" бр. 39/6-3, 
Скопје.                                                      (22362) 
Пасош бр. 1689251 издаден од СВР-Скопје на име 
Тодор Проески, Скопје.                                         (22444) 
Пасош бр. 881743 издаден од СВР-Гостивар на име 
Метасин Аљија, с. Градец, Гостивар.       (22385) 
Пасош бр. 1360472 издаден од СВР-Скопје на име 
Климент Кичеец, ул. "Љ. Ивановиќ" бр. 38/3-16, 
Скопје.                                                                    (22386) 
Пасош бр. 555069/95 издаден од СВР-Скопје на име 
Тартев Ристо, ул. "Џон Кенеди" бр. 7/2-4, Скопје. 
Пасош бр. 358208/94 издаден од СВР-Скопје на име 
Ќазими Ганимет, с. Ласкарци, Скопје.           (22392) 
Пасош бр. 1773443/02 издаден од СВР-Скопје на име 
Ќазими Шермије, с. Ласкарци, Скопје.           (22393) 
Пасош бр. 1773442/02 издаден од СВР-Скопје на  име 
Ќазими Земире, с. Ласкарци, Скопје.          (22394) 
Пасош бр. 1485137 издаден од СВР-Тетово на име 
Рамадан Муслии, с. Челопек, Тетово.       (22395) 
Пасош бр. 1931541/03 издаден од СВР-Скопје на име 
Милан Павловски, бул. "АВНОЈ" бр. 4/3-12, Скопје.  
Пасош бр. 1599161 издаден од СВР-Скопје на име 
Стојанов Трајче, ул. "Ванѓел Дину" бр. 14, Скопје. 
Пасош бр. 1384437 издаден од СВР-Тетово на име 
Фејзули Шабан, с. Шемшево, Тетово.       (22410) 
Пасош бр. 1756831/02 на име Петрова Снежана 
Кочани.                                                         (22426) 
Пасош бр. 1229934/99 на име Јакимов Тоше, Кочани. 
Пасош бр. 508301  на име Димитров Венцислав, ул. "С. 
Фронт" бр. 25/16, Штип.                        (22431) 
Пасош бр. 1224250 издаден од СВР-Тетово на име 
Ариф Изиме, с. Стримница, Тетово.       (22432) 
Пасош бр. 1500904 на име Рама Сехина, ул. 

"Самоилова" бр. 36, Охрид.                      (22433) 
Пасош бр. 1614646/01 издаден од СВР-Гостивар на 
име Амити Бесмир, с. Дебреше, Гостивар.          (22435) 
Пасош бр. 1749924/02 издаден од СВР-Гостивар на 
име Амити Алије, с. Дебреше, Гостивар.       (22437) 
Пасош бр. 1614647/01 издаден од СВР-Гостивар на 
име Амити Бејхана, с. Дебреше, Гостивар.          (22438) 
Пасош бр. 527515 на име Хоџа Мехмед, с. 
Радолишта, Струга.                                     (22443) 
Пасош бр. 1381032 на име Николова Зуле, Струмица. 
Пасош бр. 1376658/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Фејзулаху Јетон, ул. "К. Асенов" бр. 20/3-12, Скопје.  
Пасош бр. 1017988/97 издаден од СВР-Скопје на име 
Хусеин Каплан, ул. "Пелагонија" бр.157, Скопје.  
Пасош бр. 1321408/99 издаден од СВР-Велес на име 
Јасминка Арсовска, ул. "Д. Влахов" бр. 59/2-9, Велес. 
Пасош бр. 1272049/99 издаден од СВР-Скопје на име 
Ношпал Јадранка, ул. "Беласица"  бб, Скопје. 
Пасош бр. 433216/94 издаден од СВР-Скопје на име 
Борис Ношпал, ул. "Беласица"  бб, Скопје. 
Пасош бр. 1721204/02 издаден од СВР-Велес на име 
Васил Димовски, ул. "С. Бобев" бр. 42, Велес. 
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Пасош бр. 1444420 издаден од СВР-Скопје на име 
Здравков Слаѓан, ул. "Боро Кралевски" бр.10-а, Скопје. 
Пасош бр. 1420538 издаден од СВР-Скопје на име 
Трајановиќ Данијела, ул."Боро Кралевски" бр.10-а, 
Скопје.                                                                    (22464) 
Пасош бр. 1474797/00 издаден од СВР-Тетово на име 
Аљибер Ибраими, ул. "168" бр. 34, Тетово. 
Пасош бр. 1446425 издаден од СВР-Скопје на име 
Арслани Хајнур, с. Студеничани, Скопје.       (22491) 
Пасош бр. 0365320 на име Енвер Руци, Дебар. 
Пасош бр. 1210789 на име Ангов Илчо, ул. "Г. 
Делчев" бр. 1, Богданци.                                        (16529) 
Пасош бр. 1394288 издаден од СВР-Скопје на име 
Мазганска Рада, ул. "Владимир Комаров" бр. 25-1/17, 
Скопје.                                                                    (22555) 
Пасош бр. 1247835 на име Пецев Митко, ул. "Б. 
Миладинови" бр. 21/1, Струмица.                         (22253) 
Пасош бр. 1677876 на име Стојковски Живко, с. 
Самоилово, Струмица.                                           (22254) 
Пасош бр. 1532056 издаден од СВР-Скопје на име 
Ајдиновски Сулејман, с. Пагаруша, Скопје.        (22495) 
Пасош бр. 1680406/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Ќемуран  Нуши, с. Грчец, Скопје.          (22499) 
Пасош бр. 1483449/99 на име Шабанов Демирали, 
Кочани.                                                      (22535) 
Пасош бр. 1238173 издаден од СВР-Неготино на име 
Дејан Петрушијевиќ, бул. "АСНОМ "бр. 40/63, Скопје. 
Пасош бр. 1238174 издаден од СВР-Неготино на име 
Радомир Петрушијевиќ, бул. "АСНОМ" бр. 40/63, 
Скопје.                                                       (22537) 
Пасош бр. 0314163/94 на име Стојанова Станојка, ул. 

"Ј. Крчовски" бр. 2, Крива Паланка.       (22538) 
Пасош бр. 0314165/94 на име Стојанов Љубен, ул. "Ј. 
Крчовски" бр. 2, Крива Паланка.          (22539) 
Пасош бр. 1307948 на име Самет Рафманоски, с. 
Пласница, Мак. Брод.                                      (22541) 
Пасош бр. 474842/94 на име Амди Јурсидовски, с. 
Лавци, Ресен.                                                     (22543) 
Пасош бр. 1336287 на име Колев Ацо, с. Пиперово 
бр. 140, Струмица.                                     (22546) 
Пасош бр. 1403889 на име Шпирова Милка, Бог-
данци.                                                                    (22547) 
Пасош бр. 1053390/97 издаден од СВР-Скопје на име 
Исуф Точи, ул. "Смилевска" бр. 9, Скопје. 
Пасош бр. 638427/95 издаден од СВР-Скопје на име 
Абази Џемаиљ, ул. "Симеон Кавракиров" бр. 5/2-4, 
Скопје.                                                      (22557) 
Пасош бр. 1513879/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Менсуре Рашитовиќ, ул. "А. Станиќ" бр. 24, Скопје.  
Пасош бр. 1133123/98 издаден од СВР-Гостивар на 
име Брајкиовски Мирослав, ул. "С. Спировски" бр. 12-
а, Гостивар.                                                    (22563) 
Пасош бр. 1188181/99 издаден од СВР-Гостивар на 
име Нуредини Кадри, с. Гргурница, Гостивар.    (22564) 
Пасош бр. 1742039 издаден од СВР-Скопје на име 
Сашо Глигоровски, ул. "Ј. Сандански" бр, 118/1-13, 
Скопје.                                                                    (22566) 
Пасош бр. 1549196 издаден од СВР-Скопје на име 
Богевска Сашка, ул. "Мис Стон" бр. 21, Скопје. 
Пасош бр. 1357504/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Етрач Аљиљи, ул. "Џон Кенеди "бр. 25/2-8, Скопје.  
Пасош бр. 1531513/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Верица Насковска, ул. "М. Междуречка" 17-а, Скопје.  
Пасош бр. 1446633/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Али Муамет, ул. "2" бр.31, с. Идризово, Скопје. 
Пасош бр. 1194978 издаден од СВР-Скопје на име 
Тевчева Бојана, ул. "Кнез Трпимир" бр. 1, Скопје. 
Пасош бр. 1595909 на име Александар Толески, ул. 

"Питу Гули" бр. 256, Охрид.                      (22572) 
Пасош бр. 1500722 на име Мехмеди Мухамед, ул. 

"Дејан Војвода" бр. 47, Охрид.                      (22573) 
Пасош бр. 1720297 на име Маркоска Даниела, ул. 

"Македонски Просветители" бр. 26, Охрид.       (22574) 
Пасош бр. 1850135 на име Алими Џемиле, нас. 

"Венец 2", Дебар.                                         (22577) 

Пасош бр. 1850136 на име Алими Адем, нас. "Венец 
2", Дебар.                                         (22578) 
Пасош бр. 1224897/99 издаден од СВР-Тетово на име 
Шеваз Мемеди, с. Палатица, Тетово.       (22595) 
Пасош бр. 1610792/01 издаден од СВР-Тетово на име 
Шериф Сефери, с. Г. Речица, Тетово.                   (22597) 
Пасош бр. 0314262/99 издаден од СВР-Тетово на име 
Меџити Беким, ул. "Ј. Златановски" бр. 100, Тетово.   
Пасош бр. 1429651 издаден од СВР-Тетово на име 
Мухамет Џабири, с. Палатица, Тетово.       (22627) 
Пасош бр. 1854785/03 издаден од СВР-Скопје на име 
Димитар Бошков, ул. "Ѓ. Петров" бр. 53, Скопје.  
Пасош бр. 1604583/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Крстевска Билјана, ул. "210" бр. 21, Скопје. 
Пасош бр. 1163930 издаден од СВР-Скопје на име 
Јусуфи Руфки, с. Г. Свиларе, Скопје.       (22649) 
Пасош бр. 1799409 на име Солтиров Благојчо, ул. 

"14-та Бригада" бр. 67, Кочани.                      (22650) 
Пасош бр. 1715829 на име Илиев Славче, ул. "Џ. 
Биледиќ" бр. 2, Штип.                                     (22652) 
Пасош бр. 1389280 на име Коџаџику Гзим, с. Ливада, 
Струга.                                                      (22653) 
Пасош бр. 007292 на име Чутра Сузана, нас. "Венец 
ИИ" Дебар.                                                      (22655) 
Пасош бр. 1043889 на име Чутра Луан, нас. "Венец 
ИИ", Дебар.                                       (22656) 
Пасош бр. 1509027 на име Хамити Ќазим, с. Глоги, 
Тетово.                                                      (22657) 
Пасош бр. 1453154 издаден од СВР-Скопје на име 
Сафет Ќосовиќ, ул. "Фуштанска" бр. 84-ц, Скопје. 
Пасош бр. 0130512 издаден од СВР-Скопје на име 
Јовчевски Зоран, ул. "Анастас Митрев" бр. 22, Скопје. 
Пасош бр. 1558964 издаден од СВР-Гостивар на име 
Сејдини Исмаил, с. Чегране, Гостивар.                (22681) 
Пасош бр. 550085/95 издаден од СВР-Скопје на име 
Шкљзенд Момчило, ул. "Лазар Трповски" бр. 1/2-6, 
Скопје.                                                      (22689) 
Пасош бр. 1323725 издаден од СВР-Скопје на име 
Адеми Артан, ул. "Павле Илиќ" бр. 1/1-14, Скопје. 
Пасош бр. 155995/94 издаден од СВР-Скопје на име 
Исмаил Исман, с. Грчец, Скопје.          (22694) 
Пасош бр. 1335488 на име Тотошева Гуда, ул. "Иљо 
Шопов" бр. 43/13, Струмица.                       (22035) 
Пасош бр. 0667696/95 издаден од СВР-Куманово на 
име Месуре Абази, ул. "Ј. Сандански" бр. 8, Куманово. 
Пасош бр. 1943277/03 издаден од СВР-Гостивар на име 
Зибери Шаип, с. Вруток, Гостивар.                      (22733) 
Пасош бр. 1345507/00 издаден од СВР-Куманово на 
име Абази Јетмир, ул. "Ј. Сандански" бр. 8, Куманово. 
Пасош бр. 1345501/00 издаден од СВР-Куманово на име 
Лиридона Абази, ул. "Ј. Сандански" бр. 8, Куманово. 
Пасош бр. 1859055/03 издаден од СВР-Скопје на име 
Дејан Кимовски, ул. "М. Попјорданов" бр. 40/10, 
Скопје.                                                     (22745) 
Пасош бр. 535305/94 издаден од СВР-Скопје на име 
Шабо Адемагиќ, ул. "К. Леса" бр. 32, Скопје. 
Пасош бр. 0328648 издаден од СВР-Скопје на име 
Кирил Трајковски, ул. "А. Караманов" бр. 37, Скопје. 
Пасош бр. 1663528 издаден од СВР-Скопје на име 
Илиевски Љубомир, ул. "Партизански одреди" бр. 66-
А-2/16, Скопје.                                        (22774) 
Пасош бр. 1620655 издаден од СВР-Велес на име 
Петров Тоше, ул. "Благој Ѓорев" бр. 139/К1/14, Велес. 
Пасош бр. 1490409/00 на име Тафоски Дервиш, ул. 
"Над Пашино" бр. 73, Кичево.                      (22790) 
Пасош бр. 1699237 на име Марке Адем, Дебар. 
Пасош бр. 1138757/85 издаден од СВР-Куманово на 
име Гоцевски Зоран, ул. "И. Р. Лола" бр. 73, Куманово. 
Пасош бр. 1260521/99 на име Митровска Билјана, ул. 
"Максим Горки" бр. 6, Куманово.          (22805) 
Пасош бр. 1574305 на име Савиќ Десанка, с. 
Селемли, Гевгелија.                                     (22816) 
Пасош бр. 1366736 на име Петков Александар, ул. 

"Васил Сурчев" бр. 19, Струмица.           (22817) 
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Пасош бр. 1183777/99 на име Мицовски Мирко, с. 
Саса, Мак. Каменица.                                     (22820) 
Пасош бр. 1518844 издаден од УВР-Кичево на име 
Рашиди Вјолца, ул. "Славеј Планина" 1/1, Струга. 
Пасош бр. 1790534 на име Клобучишта Бајрам, 
Дебар.                                                                    (22825) 
Пасош бр. 1426502/00 издаден од СВР-Гостивар на 
име Османи Нехат, с. Чегране, Гостивар.       (22827) 
Пасош бр. 1621793 на име Тричковски Кирчо, с. 
Ораовица, Радовиш.                                      (22830) 
Пасош бр. 1756871 на име Садикова Мануела, ул. 

"Гоце Делчев" бр. 56, Кочани.                      (22831) 
Пасош бр. 437344 на име Митевски Лазо, ул. 
Железничка" бр. 76, Штип.                      (22832) 
Пасош бр. 273029 на име Благоја Милошески, 
Кичево.                                                                    (22833) 
Пасош бр. 1171569/99 на име Стараџески Исмаил, с. 
Мелница, Велес.                                       (22834) 
Пасош бр. 1669197/02 издаден од СВР-Тетово на име 
Имери Љуљзим, ул. "Б. Тоска" бр. 161, Тетово. 
Пасош бр.1342499 издаден од СВР-Тетово на име 
Јанев Тоше, с. Беловиште, Тетово.         (22856) 
Пасош бр.513256 издаден од СВР-Тетово на име 
Гавриловски Симе, с. Беловиште, Тетово.           (22859) 
Пасош бр.1509310 издаден од СВР-Тетово на име 
Мустафи Имран, ул. "174" бр. 6, Тетово.       (22862) 
Пасош бр.1465857 издаден од СВР-Тетово на име 
Бејтулахи Хасим, с.Челопек, Тетово.       (22864) 
Пасош бр. 1721275/02 издаден од СВР-Велес на име 
Јакимовска Летка, с. Иванковци, Велес.              (22901) 
Пасош бр. 01379711 издаден од СВР-Скопје на име 
Трајковска Милица, с. Бунарџик,Скопје.            (22913) 
Пасош бр. 159207/94 издаден од СВРСопје на име 
Мамути Селетин, с. Арачиново, Скопје.       (22917) 
Пасош бр.654768 издаден од СВР-Велес на име Јовиќ  
Горан, ул. "Прва Комуна" бр. 13, Велес. 
Пасош бр. 653964 издаден од СВР-Велес на име 
Јулијана Јовиќ, ул. "Прва Комуна" бр. 13, Велес. 
Пасош бр. 1619098 издаден од СВР-Велес на име 
Јовиќ Милан, ул. "Прва Комуна" бр. 13, Велес. 
Пасош бр. 1572251/01 издаден од СВР-Тетово на име 
Ељсадат  Исмаили, ул. "Ј. Златановски" бр. 139, 
Тетово.                                                          (22924) 
Пасош бр. 1138992 на име Куртиши Таџедин, ул. 

�Црна травка� бр. 48, Куманово. 
Пасош бр. 1587827 на име Лазаров Лазар, ул. �Мирче 
Ацев� бр. 18, Св. Николе.          (22542) 
Во огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 

54/03 на име Абазоски Сабаир, с. Отишани, Дебар 
наместо "пасош бр. 146036" треба да стои "пасош бр. 
1460366".                                             (21674) 
Во огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 

54/03 на име Демировски Елизон, ул. "Вашингтонска" 
бр. 23-б, Скопје наместо "пасош бр. 1172294" треба да 
стои "пасош бр. 1172291".         (21776) 
Чекови од тековна сметка бр. 8782009 со бр. 1106803 
и бр. 1106804 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Симоновски Радомир, Скопје. 
Чекови од тековна сметка бр. 2868980 од бр. 5746840 
до бр. 5746846 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Пиперковски Стефан, Скопје. 
Чекови од тековна сметка бр. 1903/65 од бр. 1516012 
до бр. 1516031 издадени од Македонска банка АД 
Скопје на име Матовски Илија, Скопје.               (22424) 
Чекови од тековна сметка бр. 4767255 со бр. 4901275 
и бр. 4901278 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Рибарски Коста, Скопје.               (22530) 
Чекови од тековна сметка бр. 9692708 со бр. 5820769, 

5820770, 5863856, 5917504, 5917505 и  бр.5917506 
издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Долиќоска Стојка, Скопје.                          (22532) 
Чекови од тековна сметка бр. 7340447 од бр. 6348529 
до бр. 6348533 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Илиев Ацо, Скопје.            (22635) 

Чек од тековна сметка бр. 6570974 со бр. 0008000-
712167 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Лазаревска Маријанта, Скопје.          (22677) 
Чекови од тековна сметка бр. 06164468 со бр. 00170-

00536717, 0017001016433 и од бр. 0017001016435 до 
бр. 0017001016438 издадени од Комерцијална банка на 
име Душка Крстевска, Скопје.        (22679) 
Чекови од тековна сметка бр.131406535 со бр. 30-

06287908, 0015000418678, 0015000418677 издадени од 
Комерцијална банка на име Црничиќ Јадранка, Скопје. 
Чекови од тековна сметка бр. 15108-86  со бр. 9900-
157278, 9900157280 и бр. 9900157281 издадени од 
Македонска банка на име Мицевски Горанчо, Скопје. 
Чекови од тековна сметка бр. 110248/63 од бр. 001-
4001364362 до бр. 0014001364366 издадени од Комер-
цијална банка АД Скопје на име Пислевски Златко, 
Скопје.                                                       (22782) 
Чекови од тековна сметка бр. 14617452 со бр. 0035-

000000498, 0035000000499 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Ристо Илиевски, Гевгелија.     
Чекови од тековна сметка бр. 11337118 од бр. 1101-

253 до бр. 1101257 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Милковски Новица, Скопје. 
Огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 

55/03 за чекови од бр. 0005006500494 до бр. 
0005006500503 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Марковски Бране, Скопје, се сторнира. 
Чекови од тековна сметка бр. 128/82 од бр. 00990-
0000491 до бр. 009900000495 и од бр. 0000000002405 
до бр. 0000000002412 издадени од Еуростандард банка-
Скопје на име Јадранка Нацевска - Мадиќ, Скопје.  
Огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 

36/03 за изгубени чекови на име Илиевска Верка, 
Скопје, се сторнира.                                     (22398) 
Работна книшка на име Буши Џемиле, Скопје. 
Работна книшка на име Рамадани Селајдин, с. Шум, 
Струга.                                                     (22317) 
Работна книшка на име Каракамишев Миле, ул. 

"Петар Мусев" бр. 60, Гевгелија.              (22319) 
Работна книшка на име Фекрет Љатифи, с. Матејче, 
Куманово.                                      (22322) 
Работна книшка на име Маја Стојанова, Делчево. 
Работна книшка на име Маја Лазаревска, Скопје. 
Работна книшка на име Џафери Ердоган, Скопје. 
Работна книшка на име Атанасов Борчо, ул. "Б. 
Миладинови" бр. 9, Неготино.                      (22336) 
Работна книшка на име Благоја Шошолчевски, 
Скопје.                                                                   (22337) 
Работна книшка на име Соколов Александар, с. Д. 
Подлог, Кочани.                                       (22340) 
Работна книшка на име Вучковски Тихомир, Скопје. 
Работна книшка на име Каланоски Зарко, с. Вевчани, 
Струга.                                        (22345) 
Работна книшка на име Имери Ракип, Скопје. 
Работна книшка на име Сарафилоски Борче, Скопје. 
Работна книшка на име Здравкова Јулка, Скопје. 
Работна книшка на име Дамовски Сашо, Скопје. 
Работна книшка на име Талевска Соња, с. Бистрица, 
Битола.                                       (22400) 
Работна книшка на име Мухамед Синани, Скопје. 
Работна книшка на име Илчо Давчев, с. Кучичино, 
Кочани.                                        (22404) 
Работна книшка на име Аднан Вејсели, с. Чегране, 
Гостивар.                                     (22408) 
Работна книшка на име Радулова Биљана, Берово. 
Работна книшка на име Зоран Димовски, Скопје. 
Работна книшка на име Арсов Славе, с. Облешево, 
Кочани.                                                      (22416) 
Работна книшка на име Левески Игор, с. Белчишта, 
Охрид.                                       (22423) 
Работна книшка на име Бранко Ристовски, с. 
Волково, Скопје.                                         (22425) 
Работна книшка на име Расим Сејди, с. Брест, Скопје. 
Работна книшка на име Ќазими Ајредин, с. Марино, 
Скопје.                                                    (22440) 
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Работна книшка на име Цанка Станојевиќ, Скопје. 
Работна книшка на име Крсто Велковски, с. 
Стајковци, Скопје.                                     (22446) 
Работна книшка на име Стевковска Марица, Скопје. 
Работна книшка на име Периќ Радослав, Скопје. 
Работна книшка на име Секулоски Трајче, Скопје.  
Работна книшка на име Хасан Џевџет, Скопје. 
Работна книшка на име Рамизов Амет, ул. "Караџова" 
бр. 23, Битола.                                      (22502) 
Работна книшка на име Котевска Елизабета, с. 
Бистрица, Битола.                                     (22503) 
Работна книшка на име Марија Чакароска, Струга.  
Работна книшка на име Арифи Џеваир, Струга. 
Работна книшка на име Никовска Благица, ул. 

"Солидарност" бр. 31, Штип.                                (22512) 
Работна книшка на име Казимоски Ерџан, с. 
Лабуништа, Струга.                                     (22516) 
Работна книшка на име Неделкоски Зоран, ул. "153" 
бр. 27, Тетово.                                       (22519) 
Работна книшка на име Џемаил Исмаили, с. 
Стримница, Тетово.                                     (22520) 
Работна книшка на име Рамадан Ибраими, с. 
Шипковица, Тетово.                                     (22521) 
Работна книшка на име Гаврилоски Небојша, Тетово. 
Работна книшка на име Дејан Ристов, Радовиш. 
Работна книшка на име Марјан Темелковски, ул. "А. 
Бориево" бр. 137, Струмица.                      (22529) 
Работна книшка на име Софеска Емилија, Скопје.  
Работна книшка на име Ремзие Асани, с. Батинци, 
Скопје.                                                       (22558) 
Работна книшка на име Азиза Есад,Скопје.     (22562) 
Работна книшка издадена од Гостивар на име 
Апостоловска Љубица, Скопје.                      (22581) 
Работна книшка на име Беќири Улјуси, с. Черкезе, 
Куманово.                                       (22583) 
Работна книшка на име Јованоска Јасмина, Кичево. 
Работна книшка на име Бујар Шабани, Гостивар. 
Работна книшка на име Вехап Алији, с. Дебреше, 
Гостивар.                                                     (22586) 
Работна книшка на име Јованов Спасе, с. Лубница, 
Радовиш.                                                    (22589) 
Работна книшка на име Маркова Нина, ул. "Б. Ѓорев" 
бр. 104/А-73, Велес.                         (22591) 
Работна книшка на име Јовановски Стамен, с. 
Петралица, Крива Паланка.                      (22594) 
Работна книшка на име Савева Изабела, Скопје. 
Работна книшка на име Караѓозов Мијалче, ул. Ѓ. 
Ѓаковиќ" бр. 12, Штип.                                         (22600) 
Работна книшка на име Крстаноска Соња, ул. 

"Егејска" бр. 1/3/7, Охрид.                       (22601) 
Работна книшка на име Авди Авдија, Тетово. 
Работна книшка на име Габриела Младеновска, 
Скопје.                                                                   (22609) 
Работна книшка на име Селман Ирије, Скопје. 
Работна книшка на име Стојевска Маја, Скопје. 
Работна книшка на име Ристевска Снежана, ул. 

"Караорман" бр. 91, Битола.                      (22659) 
Работна книшка на име Рамадани Џабир, Куманово. 
Работна книшка на име Иваноски Наумче, с. Г. 
Лакочереј, Охрид.                                     (22663) 
Работна книшка на име Идризи Бељул, с. Јеловјане, 
Тетово.                                      (22664) 
Работна книшка на име Пановски Иле, ул. "Цветан 
Арсов" бр. 32, Велес.                        (22665) 
Работна книшка на име Нермин Нуијовска, Скопје.  
Работна книшка на име Исмаили Ѓулшен, ул. "Ѓ. 
Петров" бр. 16, Тетово.                                     (22668) 
Работна книшка на име Ќазим Ѓулназ, Скопје. 
Работна книшка на име Асмер Фетаховиќ, Крушево. 
Работна книшка на име Зекман Синаноски, Крушево. 
Работна книшка на име Шенол Садики, Скопје. 
Работна книшка на име Салковиќ Селмо, Скопје. 
Работна книшка на име Ефтимова Данка, Скопје. 
Работна книшка на име Рафајловски Гојко, Скопје.  

Работна книшка на име Агрон Зајази, Скопје. 
Работна книшка на име Османи Ријат, Скопје. 
Работна книшка на име Бериша Фатиме, Скопје. 
Работна книшка на име Николов Александар, ул. "М. 
Тито" бр. 62/2, Штип.                        (22797) 
Работна книшка на име Гоце Стојанов, с. Калуѓерица, 
Радовиш.                                     (22798) 
Работна книшка на име Лазаров Аце, с. Воиславци, 
Радовиш.                                                    (22803) 
Работна книшка на име Беник Асани, с. Пршовце, 
Тетово.                                                       (22807) 
Работна книшка на име Флоринта Фетаи, Тетово. 
Работна книшка на име Миладинов Димитри, Струга. 
Работна книшка на име Путеска Васка, Скопје. 
Работна книшка на име Цветкова Луиза, Скопје. 
Работна книшка на име Кирил Чајковски, Скопје. 
Работна книшка на име Симоновски Мирко, Скопје. 
Работна книшка на име Гаврилова Маја, Скопје. 
Работна книшка на име Стоич Југослава, Неготино. 
Работна книшка на име Велковска Дафина, с. 
Русиново, Берово.                                     (22885) 
Работна книшка на име Аџиоски Благоја, с. 
Обршани, Прилеп.                                     (22891) 
Работна книшка на име Зоран Тасев, Скопје. 
Работна книшка на име Идризи Сабедин, Тетово. 
Работна книшка на име Узеир Балота, Скопје. 
Работна книшка на име Мемишоски Таип, с. 
Канатларци, Прилеп.                                     (22920) 
Воена книшка на име Никола Ангеловски, Скопје.  
Воена книшка на име Никола Панов, Скопје. 
Воена книшка на име Јаневски Јовица, Скопје. 
Чековна картичка бр. 8619466 и чек бр. 0006000-

673637 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Васиљевиќ Љилјана, Скопје.         (22307) 
Чековна картичка бр. 9100122 и чекови од бр. 674-

4450 до бр. 6744456 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Ајети Елми, Скопје.       ( 22323) 
Чековна картичка бр. 303710 издадена од Комер-
цијална банка-Филијала Охрид на име Пуфтоски Иван, 
с. Пештани, Охрид.                        (22500) 
Чековна картичка бр. 0102001 издадена од Тутунска 
банка АД Скопје на име Стефчо Коцевски, Скопје.  
Чековна картичка бр. 464433 на име Стружанчев 
Рузвелт, Охрид.                                                    (22916) 
Свидетелство за 5 одделение издадено од ОУ "Драга 
Стојановска"-с. Црни Врв-Скопје на име Серкан 
Елмази, с. Црни Врв, Скопје.          (22302) 
Свидетелство на име Незири Шериат, Струга. 
Свидетелство на име Мухамет Рушити, Тетово. 
Свидетелство на име Митеска Биљана, Гостивар. 
Свидетелство на име Саити Авни, Куманово. 
Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "Гоце 
Делчев" на име Петровска Маре, Штип.  
Свидетелство од 6 одделение на име Димоски Бончо, 
Прилеп.                                                       (22329) 
Свидетелство од 3 година на име Мустафоски 
Шпејтим, Струга.                                     (22330) 
Свидетелство од 5 одделение на име Мемишоски 
Мухамет, Струга.                                      (22331) 
Свидетелство од 8 одделение на име Шерифоски 
Мевмет, Струга.                                       (22332) 
Свидетелство на име Шаќири Аргетим, Струга. 
Свидетелство на име Димов Даниел, Радовиш. 
Свидетелство од 7 одделение на име Исуфи Аднан, 
Куманово.                                                       (22339) 
Свидетелство од 1 година на име Стефанов Ванчо, 
Кочани.                                                          (22341) 
Свидетелство на име Стефанов Влатко, Кочани. 
Свидетелство на име Нухи Емине, Тетово.      (22399) 
Свидетелство од 6 одделение на име Јовановски 
Ванчо, Делчево.                                                    (22402) 
Свидетелство на име Ибраимов Толат, Делчево. 
Свидетелство за завршено средно образование 
издадено од ДСГУ "Здравко Цветковски" на име 
Апостоловска Весна, Скопје.                      (22412) 
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Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение на име Арненски 
Димитар, Берово.                                    (22413) 
Свидетелство од 1 година на име Петров Даниел, 
Кочани.                                                                   (22414) 
Свидетелство од 8 одделение на име Стојанчо 
Крстов, Кочани.                                          (22415) 
Свидетелство на име Пецева Емилија, Радовиш. 
Свидетелство на име Усин Черкезов, Радовиш. 
Свидетелство на име Џебрие Имери,Велес.      (22419) 
Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение на име Идризовиќ 
Елвис, с. Житоше, Крушево.          (22421) 
Свидетелство за 3 година издадено од ДТУ "Михајло 
Пупин"-Скопје на име Гани Гани, Скопје. 
Свидетелство за 3 година издадено од ДСУ "Димитар 
Влахов"-Скопје на име Демировска Надира, Скопје.  
Свидетелства за 2, 3 и 4 година издадени од меди-
цинско училиште-Тетово на име Колачковска Наташа, 
Скопје.                                                      (22441) 
Свидетелство за 1 година издадено од гимназијата 

"Никола Карев"-Скопје на име Колачковска Наташа, 
Скопје.                                                      (22442) 
Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Рустеми 
Бујар, Тетово.                                         (22482) 
Свидетелства за 5 и 6 одделение издадени од ОУ 

"Наум Охридски"-Скопје на име Дарко Ѓорѓиевски, 
Скопје.                                                       (22493) 
Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение на име Ибраимов 
Талат, Делчево.                                   (22504) 
Свидетелства од 1 и 2 година на име Рахмани Исни, 
Струга.                                                      (22506) 
Свидетелство на име Недим Асани, Гостивар. 
Свидетелство од 8 одделение на име Ибраимовиќ 
Ајкуна, Велес.                                                     (22510) 
Свидетелство од 4 година завршен испит на име 
Трпковски Живко, Св. Николе.                      (22511) 
Свидетелство од 8 одделение на име Фимкова 
Снежана, Св. Николе.                                     (22513) 
Свидетелство од 4 година на име Адеми Фарук, 
Куманово.                                                     (22514) 
Свидетелство од 8 одделение на име Зилхиџе Јашари, 
Тетово.                                                      (22517) 
Свидетелство од 8 одделение на име Абдулаи Ќазим, 
Тетово.                                                      (22518) 
Свидетелство на име Фериане Алиу,Тетово.    (22522) 
Свидетелства за 1 и 2 година издадени од ГМЦ "Чеде 
Филиповски Даме"-Скопје на име Реџепи Африм, 
Скопје.                                                      (22525) 
Свидетелства од 5 и 6 одделение на име Арифова 
Џунагул, Радовиш.                                      (22544) 
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година и диплома за 
средно образование на име Стефанов Дејан, Радовиш. 
Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и диплома на име 
Елизабета Јованова, Неготино.                   (22436) 
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година и диплома на име 
Јета Дилавери, ул. "Бистрица" бр. 50, Охрид. 
Свидетелство на име Артон Зеќири, Тетово. 
Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Барба-
реовски Борче, Штип.                                     (22588) 
Свидетелство на име Трајчев Дарко,Велес.     (22590) 
Свидетелство од медицинско училиште на име 
Петров Светлана, Смедерево, Србија.       (22592) 
Свидетелство од 8 одделение на име Далипоски 
Мухамед, Прилеп.                                     (22593) 
Свидетелство од 5 одделение на име Стојановска 
Весна, Крива Паланка.                                     (22598) 
Свидетелство на име Василев Мијалчо, Кочани. 
Свидетелство за 7 одделение издадено од ОУ "Бајрам 
Шабани"-с. Кондово-Скопје на име Неџмедин Зибери, 
с. Кондово, Скопје.           (22632) 
Свидетелство на име Али Фетаи, Гостивар. 
Свидетелство на име Алија Дашмир, Тетово. 
Свидетелство на име Бунтеска Снежана, Прилеп. 
Свидетелство од 2 година на име Антовски Антон, 
Делчево.                                                    (22672) 

Свидетелства од 1, 2 и 3 година на име Грозданов 
Димитар, Штип.                                                    (22673) 
Свидетелство и диплома на име Димитровска Гор-
дана, ул. "К. А. Арсов" бр. 16, Штип.       (22674) 
Свидетелства од 5 и 6 одделение на име Мирчески 
Рубин, Прилеп.                                                     (22675) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Те-
фејус"-Скопје на име Али Алили, Скопје.           (22688) 
Свидетелства за 1, 2 и 3 година издадени од ДУЦ 

"Димитрие Туцовиќ" на име Мицова Марина, Скопје. 
Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и диплома 
издадени од економското училиште "Васил Антевски-
Дрен"-Скопје на име Дарко Нанов, Скопје. 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ 

"Никола Вапцаров"-Скопје на име Џејљан Имер, 
Скопје.                                                                    (22764) 
Свидетелство од 4 година на име Јустрефовска 
Сумер, Ресен.                                                    (22792) 
Свидетелство дупликат на име Халили Енур, 
Гостивар.                                                     (22793) 
Свидетелство на име Ајрулаи Лулзана, Тетово. 
Свидетелство од 8 одделение на име Александар 
Сугарески, Прилеп.                                     (22796) 
Свидетелство на име Матков Ристо, Гевгелија. 
Свидетелство од 8 одделение на име Михајлоска 
Благица, Мак. Брод.                                     (22804) 
Свидетелство од 8 одделение на име Бујар Исени, 
Тетово.                                                                    (22808) 
Свидетелство на име Мирадије Елмази, Тетово. 
Свидетелство на име Имриди Шабани, Гостивар. 
Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение на име Милевска 
Филомена, Ресен.                                         (22819) 
Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и диплома 
издадени од ДСУ "Цветан  Димов"-Скопје на име 
Бислими Мевљуд, Скопје.                          (22828) 
Свидетелство од 8 одделение на име Димчева Деана, 
Мак. Каменица.                                       (22874) 
Свидетелство на име Наумова Невена, Богданци. 
Свидетелство на име Ристо Зумров, Гевгелија. 
Свидетелство на име Алија Илми, Велес.         (22880) 
Свидетелство на име Нермина Јалиќ, Велес.     
Свидетелство на име Делиќ Мирела, Велес.    (22882) 
Свидетелство на име Латифов Мионе, Велес. 
Свидетелство на име Николова Розетка, Кочани. 
Свидетелство од 3 одделение на име Заов Дејан, с. 
Тркање, Кочани.                                      (22887) 
Свидетелство од 1 година издадено од "Р. Р. Ричко"-
Прилеп на име Јандрески Сашо, Прилеп. 
Свидетелство од 2 година на име Татијана 
Неделкоска, Прилеп.                                     (22889) 
Свидетелство на име Авни Саљији, Куманово. 
Свидетелство од 1, 2, 3 и 4 година на име Артан 
Нуредини, Тетово.                                     (22895) 
Свидетелство на име Хусеини Лејла,Тетово.   (22896) 
Свидетелство на име Реџепоски Агим, Струга. 
Свидетелство на име Османоски Исо, Струга. 
Ученичка книшка издадена од ОУ "Ј.Х. Песталоци"-
Скопје на име Јаневски Благоја, Скопје.       (22690) 
Индекс бр. 12408 на име Станков Александар, ул. "Д. 
Влахов" А2/9, Кочани.                       (22308) 
Индекс бр. 1654 издаден од Природно математички 
факултет-Скопје на име Лазареска Ирена, Скопје.    
Индекс бр. 1083 издаден од Медицински факултет -
Скопје на име Донева Миланка, Скопје.       (22526) 
Индекс бр. 4252 издаден од Педагошки факултет - 
Скопје на име Резеарта Лимани, Скопје.       (22527) 
Индекс бр. 15265 издаден од Филолошки факултет - 
Скопје на име Игор  Бансколиев, Скопје. 
Индекс бр. 6808 издаден од Земјоделски факултет на 
име Трпковски Филип, Скопје.        (22918) 
Индекс бр. 42572 издаден од Економски факултет на 
име Костовска Дафина, Скопје.          (22919) 
Диплома  издадена од економското училиште "К. Ј. 
Питу"-Прилеп на име Цветкоска Даниела, ул. 
"Војводинска"бр. 95/2, Прилеп.                      (22422) 
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Диплома на име Стојаноски Горан, ул. "Круме 
Волнароски" бр. 184, Прилеп.                      (22515) 
Диплома издадена од гимназијата "Зеф Љуш Марку"-
Скопје на име Тодорова Јулијана, Скопје.  
Диплома за завршено средно образование издадена 
од ДСУ "Раде Јовчевски Корчагин" на име Иванова 
Љубица, Скопје.                         (22582) 
Диплома на име Трајкоски Благе, с. Брезница, Мак. 
Брод.                                                     (22602) 
Диплома од 4 степен на име Јорданов Јордан, с. 
Градовци, Кочани.                                     (22670) 
Диплома издадена од средно хемиско училиште -
Велес на име Балимезов Илија, ул. "Илинденска" бр. 
5/А, Гевгелија.                                        (22813) 
Диплома на име Ката Николова, Пробиштип. 
Диплома за завршено средно образование издадено 
од училиштето "Борис Кидрич" на име Ивановска 
Силвана, Скопје.                        (22854) 
Диплома издадена од гимназијата "Гоце Делчев" на 
име Рабит Малиќи, ул. "Б. Шабани" бр. 30, Куманово. 
Диплома на име Коштревска Даниела, ул. "Ј. 
Јорданоски" бр. 3/25, Прилеп.                      (22890) 
Диплома за средно образование на име Стојчевска 
Катерина, Скопје.                                     (22892) 
Диплома издадена од гимназијата "Кочо Рацин"-
Скопје насока економски техничар на име Грбовиќ 
Фаик, Скопје.                                                     (22914) 
Уверение на име Богоевска Стефанка, ул. "В. Глави-
нов" бр. 9, Велес.                                       (22660) 
Уверение за завршен полициски курс издадено од 
МВР-Скопје на име Начевски Митре,Скопје.     (22671) 
Здравствена легитимација на име Хаџинаумов Ивица, 
Велес.                                                     (22406) 
Здравствена легитимација на име Таневска Снежана, 
с. Богомила, Велес.                        (22407) 
Здравствена легитимација на име Тодоровски 
Дејанче, Велес.                                                    (22420) 
Здравствена легитимација на име Кристијан Рис-
тески, Велес.                                                    (22528) 
Здравствена легитимација на име Муриќ Атиџе, 
Велес.                                                                   (22579) 
Здравствена легитимација на име Дациќ Алма, Велес. 
Здравствена легитимација на име Чолеска Жаклина, 
Охрид.                                                      (22802) 
Здравствена легитимација на име Мечкалова 
Павлина, ул. "Марсова" бр. 12, Велес.       (22811) 
Здравствена легитимација на име Нермина Делич, 
Велес.                                                      (22812) 
Здравствена легитимација на име Ламбески Ристе, 
Охрид.                                                      (22821) 
Здравствена легитимација на име Николова Виолета, 
Велес.                                                       (22884) 
Штедна книшка бр.9270540 издадена од Тутунска 
банка АД Скопје на име Стефчо Коцевски, Скопје. 
Девизна штедна книшка бр. 9202718 издадена од 
Тутунска банка-Скопје на име Диниќ Виолета, Скопје. 
Решение-одобрение за вршење занаетчиска дејност 
бр. 11-3359 издадено од општина Чаир-Скопје на име 
Миланоски Марјан, Скопје.                    (22633) 
Даночна картичка бр. 4030000400484 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име ТФТ 
Интернационал, Скопје.                                     (22355) 
Даночна картичка бр. 4030992239752 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име Импулс, 
Скопје.                                                                    (22364) 
Даночна картичка бр. 4030992207702 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име Аптека  
Медикал, Скопје.                                       (22461) 
Даночна картичка бр. 4030900326816 издадена од 
Управа за  за јавни приходи-Скопје на име Агрон 
Медикал, Скопје.                                       (22462) 
Даночна картичка бр. 5030000202155 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име Хелнико, 
Скопје.                                                                    (22498) 
Даночна картичка издадена од Управа за јавни 
приходи-Скопје на име Реџеп Исаки, Тетово.     (22548) 

Даночна картичка бр. 130058 издадена од Управа за 
јавни приходи на име Мостар бурекџилница, Гостивар. 
Даночна картичка бр. 5030999213140 издаден од 
Управа за јавни приходи Скопје на име Авто Такси 
АТКО ТП, Скопје.                     (22767)                 ___________  
Престанува со вршење на занаетчиска дејност 
Миланоски Марјан, Ск                      (22634) опје.              ___________  
Престанува со работа на 10.07.2003 година Претс-

тавништво "Макуни" Скопје, запишано во регистарот 
на преставништва во Министерството за економија со 
решение бр. 1926.                                                    (20081) 
_ ______________________________________________ 
НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНА ГЛАВНИНА 
Врз основа на член 204 од Законот за трговските 

друштва и Одлуката на содружниците на Друштвото за 
производство, транспорт, трговија и услуги ТАРА-
КОМ Мехмед и други  ДОО Скопје експорт-импорт, 
ул. �Белградска� бр.  68, Скопје, се врши намалување 
на основната главнина со повлекување на дел од осно-
вачкиот влог во предмети. 
Вкупниот износ на основната главнина од 

1.032.500,00 денари или во противвредност од 16.926 
евра се намалува за износ од 604.000,00 денари или во 
противвредност од 9.902 евра. 
Со намалување на основната главнина, новата ос-

новна главнина на друштвото изнесува 428.500,00дена-
ри или во противвредност од 7.024 евра. 
Друштвото е согласно по барање на доверителите 

да ги намири или обезбеди побарувањата кои постоеле 
на денот кога е објавен уписот на одлуката за намалу-
вање на основната главнина во трговскиот регистар ако 
се пријават во рок од 90 дена од денот на објавувањето 
на огласот во �Службен весник на РМ�.        (22304) 
_______________________________________________ 
 

J A В Н И    П О В И Ц И  
Врз основа на член 17 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Министерството 
за одбрана на Република Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-401/3  

I. Предмет на набавка: 
Готови лекови и СиМС од гума и пластика, по вид 

и количина наведени во Прилог бр. 1 и 2 на овој повик. 
Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 

учество на сите правни и физички лица регистрирани 
за дејноста во согласност со набавката, а ќе се  спрове-
дува во согласност со Законот за јавни набавки, со јав-
но отворање на понудите. 
Прилогот бр. 1 и 2 може да се подигне во Мини-

стерството за одбрана на РМ, бул. �Јане Сандански� 
бр. 12, Скопје, ламела 3, соба број 2, во работен ден од 
13,00 до 15,00 часот. 
Набавката е делива.  
II. Понудата треба да содржи: 
1. Име, адреса и седиште на понудувачот. 
2. Цени, во денари за наведените видови средства 

во списокот, франко краен корисник, без царини, без 
пресметан данок на додадена вредност. 

3. Начин и услови на плаќање. 
4. Рок на испорака.  
5. Квалитет на понудените средства (производител, 

потекло, сертификат за квалитет). 
6. Рок на употреба најмалку 1 (една) година. 
7. 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� да се достават во 
копија во прилог на понудата. 

8. Рок на важност на понудата. 
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III. Со понудата потребно е да се достави докумен-
тација согласно член 24, 25 и 26 од Законот за јавни на-
бавки (оригинал или заверена копија од нотар) и тоа: 

- извод од регистрација на дејноста усогласена со 
Законот за трговски друштва и единствена класифика-
ција на дејности, 

- документ за бонитет издаден од Централниот ре-
гистар, 

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

- доказ-извод од судска евиденција дека не е отворе-
на постапка за стечај или е во процес на ликвидација и 

- доказ-извод од судска евиденција дека со право-
силна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-
забрана на вршење на дејност, 

- доказ за техничка способност на понудувачот 
(список на извршени испораки во последните три годи-
ни, вклучени стручни лица). 
Бараната документација не смее да биде постара од 

6 (шест) месеци.  
 
IV. Критериумите за избор на најповолен понудувач 

се утврдени согласно член 27, став 1, алинеја втора од За-
конот за јавни набавки и тоа: цена 60 бода, квалитет 30 
бода, начин на плаќање 5 бода и рок на испорака 5 бода. 

 
V. Доставување на понудата. 
1. Понудата со назнака за Отворен повик бр. 16/3-

401/3 во еден оригинален примерок, потпишана од од-
говорното лице на понудувачот и придружната доку-
ментација од глава III. треба да бидат уредно доставени 
согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки,  
по пошта или во архива на адреса: Министерство за од-
брана на РМ, бул. �Јане Сандански� бр. 12 или со пре-
давање на Комисијата на самото јавно отворање. 

2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

3. Претставниците на понудувачите на денот на јав-
ното отворање на понудите потребно е на Комисијата 
да и предадат писмено овластување од понудувачот за 
нив о учество на јавното отворање. н

 
VI. Рок за доставување на понудата. 
1. Отворениот повик трае 15 дена од денот на обја-

вувањето во дневниот печат и �Службен весник на 
РМ�, а јавното отворање на понудите, во присуство на 
понудувачите ќе се одржи на ден 24.09.2003 година во 
12,00 часот, во просториите на Министерството за од-
брана на РМ, бул. �Јане Сандански� бр. 12, Скопје. 

2.  Понудите кои не се доставени во утврдениот рок 
и кои не ги содржат бараните податоци и документаци-
ја од овој повик, согласно со одредбите од Законот за 
јавни набавки нема да се разгледуваат. 

3. Дополнителни појаснувања можете да добиете на 
телефон 02/246 02 16.  

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на членoвите 11, 16, 35 и 38 од Законот 

за јaвни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02 - 
пречистен текст и 24/03), Комисијата за јавни набавки 
на Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 12-2/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕ-
ТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА 
ПОНУДУВАЧИТЕ  (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА ЗА 

ИЗБОР НА ПОНУДУВАЧ) 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател: Министерство за земјоделство, шу-

марство и водостопанство, ул. �Ленинова� бр. 2-Скопје 
и ВП �Струмички слив�, ул. �Љуба Брашнарска� бр. 5-
Струмица. 

1.2. Предмет на набавката: Изградба на доводен це-
вковод од брана �Маркова река� до разделна шахта. 
Цевководот е со должина од околу 3,6 км и ќе се кори-
сти за водоснабдување и наводнување. Цевките се со 
дијаметар Ф 500, 550 и 630 мм од ПВЦ и дел челични и 
се за притисок од 6 и 10 бари. 

1.3. Предметот на набавката не е делив. 
1.4. Планиран почеток на изведба на работите: 

октомври 2003 година. 
1.5. Планиран рок на изведба на работите: 3 месеци. 
1.6. Финансирање: Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство со средства од продажба-
та на АД �Македонски телекомуникации�. 

1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
1.8. Право на учество имаат сите физички и правни 

лица, регистрирани за ваков вид работи чие седиште е 
во Република Македонија. 

1.9. Секој учесник во претквалификацијата треба да 
има подобност за понудувач на комплетна изведба на 
работите наведени во т.1.2. 

1.10. Отворање на пријавите ќе се изврши без при-
суство на понудувачите. 

 
2. РОКОВИ 
2.1. Рок за поднесување на пријавите: 12 дена сме-

тано од денот на објавувањето на ограничениот повик 
во последното средство за јавно информирање. 

 
3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Кон пријавата понудувачот треба да ја приложи 

следната документација: 
- Претставување на понудувачот (име, адреса, седи-

ште, овластено лице, телефон, факс); 
- Техничко-технолошки бонитет; 
- Економско финансиски бонитет; 
- Потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки; 
- Расположива опрема и други физички капацитети 

потребни за реализирање на набавката; 
- Менаџерска способност; 
- Искуство и стручен кадар за извршување на наба-

вката; 
- Потврда од надлежен суд дека не е отворена по-

стапка за стечај или ликвидација; 
- Доказ дека нема правосилна пресуда со која му е 

изречена мерка за безбедност-забрана за вршење на 
дејноста; 

- Документ за регистрација за вршење на дејност; 
- Референтна листа за веќе изведени слични објекти 

со наведена вкупна инвестициона вредност, име на ин-
веститорот, во последните 5 години. 

3.2. Исполнување на условите од точка 3.1. се докажу-
ва со оригинален документ или копија заверена од нотар. 

 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ОЦЕНА 
1. Техничко-технолошки бонитет               20 поени; 
2. Економско финансиски бонитет              30 поени, 
3. Расположива опрема  
и други физички капацитети                        10 поени; 
4. Менаџерска способност                            10 поени; 
5. Искуство и стручен кадар  
за извршување                                               15 поени; 
6. Референтна листа на изведени објекти   15 поени. 
                                                       Вкупно:  100 поени 
Понудувачите кои ќе бидат оценети со најмалку 70 

поени ќе бидат претквалификувани и поканети да подиг-
нат тендерска документација и достават своја понуда. 

 
5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ 
5.1. Пријавите треба да ги содржат сите податоци 

назначени во повикот. 
5.2. Пријавата се доставува во 1 (еден) оригинален 

примерок кој треба да биде потпишан и заверен од од-
говорно лице на понудувачот. 



3 септември 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 56 - Стр. 25 
 

5.3. Пријавата и бараната документација се доставу-
ва во затворен коверт, на кој во горниот лев агол стои 
ознаката �не отворај� и број на јавниот повик, а во сре-
дината на ковертот треба да биде назначен набавува-
чот, неговата точна адреса и истиот не смее да содржи 
никаква ознака со која би можел да се идентификува 
понудувачот. 

5.4. Пријавата и бараната документација се доставу-
ва  преку пошта или со предавање во архивата на Ми-
нистерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство, ул. �Ленинова� бр. 2, Скопје најдоцна до де-
нот назначен за доставување. 

 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Пријавите кои не се пристигнати или предаде-

ни во рокот, како и оние кои не се изготвени според 
позициите на повикот нема да бидат разгледани. 
Пријавите кои не ги содржат бараните податоци 

согласно т. 3, ќе се сметаат за нецелосни и ќе се одрази 
врз вкупната оценка за подобност на понудувачот. 

6.3. Учеството во претквалификацијата не дава 
автоматско право за учество на ограничениот повик за 
набавка. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на 

телефон: (02) 3111-792, односно во Управата за водо-
стопанство во состав на Министерството за земјоделс-
тво шумарство и водостопанство. , 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 

Согласно член 17 и член 18 од Законот за јавни на-
бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комиси-
јата за јавни набавки во ЈП �Македонијапат� - Скопје, 
објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 26/2003 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по овој отворен повик бр. 26/2003 е 

ЈП �Македонијапат�- Скопје, со седиште на ул. �Даме 
Груев� бр. 14, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за:  
1. Специјално возило за собирање на ризла и мете-

ње на патишта 1 бр. со следните карактеристики: 
- механички систем за чистење со смукање,  
- вграден филтер за пречистување на всмуканиот 

воздух (нечистотија),  
- со еден мотор на машината,  
- капацитет на контењерот 5м3, 
- погон на сите четири тркала,  
- можност за чистење на снег до 10 см.  
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 

на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик согласно член 18 од Законот за јавни наба-
вки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002). 

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

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи името на произво-

дителот. 
2.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 

вкупни цени за секоја позиција од обемот на понудата 
како и вкупната вредност на целата понуда (со сите да-
вачки согласно член 57 од Законот за јавни набавки ако 
набавката е од странство) и паритет ДДП магацин на 
набавувачот, со посебно искажан ДДВ  на вкупната 
вредност на понудата изразена во МКД. 
Понудувачот е слободен понудата да ја изрази и во 

странска валута.  
2.4.  Понудата треба да го содржи начинот на пла-

ќање. 

2.5. Понудата треба да го содржи рокот за испорака 
на машината. 

2.6. Понудата треба да има рок на важност. 
2.7. Понудата треба да го содржи потеклото на про-

изводителот на машината што е предмет  на набавката. 
2.8. Гаранција, сервис и обезбедени резервни делови. 
 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиска и економска способност согласно член 24 од За-
конот за јавни набавки. Домашните понудувачи треба 
да достават документ за бонитет кој го издава Централ-
ниот регистар.  
Странските понудувачи доставуваат ревизорски из-

вештај од реномирана ревизорска институција. Докол-
ку понудувачот не подлежи на изготвување на ревизор-
ски извештај, во тој случај доставува доказ од надлеж-
на институција дека не е во обврска да изготвува реви-
зорски извештај и во исто време доставува друг соод-
ветен документ за својата економска и финансиска спо-
собност, издаден од соодветна институција. 

3.2. Понудувачот треба да достави потврда од 
Управата за јавни приходи за платени даноци, придо-
неси и други давачки. 

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во став 1 од член 26 од Законот за јавни набавки. 

3.4. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 25 од Законот за јавни 
набавки: 

- каталози со основни технички карактеристики и 
упатства за ракување со машината,  

- понудувачот да презентира дека за понудената ма-
шина вршел испорака на резервни делови од произво-
дителот. 

3.5. Референтна листа за досегашни работи од ваков 
вид од производителот. 

3.6. Претставниците на понудувачот треба да дадат 
писмено овластување за учество на отворениот јавен 
повик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни на-
бавки. 

3.7. Целокупната документација која се бара треба да 
е оригинална или заверени копии верни на оригиналот и 
не постари од 6 месеци освен ревизорскиот извештај. 

 
4. МАКСИМАЛНА ЦЕНА 
4.1. Максималната цена набавувачот ќе ја објави во 

согласност со член 22 од Законот за јавни набавки.  
 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

НАБАВУВАЧ 
5.1. Критериумите за избор на најповолен понуду-

вач се во согласност со член 27 од Законот за јавни на-
бавки и тоа: 

- Квалитет на производoт     30 поени, 
- Цена       30 поени,  
- Начина на плаќање      20 поени,  
- Рок на испорака         10 поени,  
- Референтна листа на производителот    10 поени. 
 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДАТА 
6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки. 
6.2. Рокот за доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса: ЈП �Македонијапат� - Скопје, 
ул. �Даме Груев� бр. 14, за Комисија за јавни набавки. 

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на 
19.09.2003 година (петок) во 12,00 часот во простории-
те на ЈП �Македонијапат� - Скопје, ул. �Даме Груев� 
бр. 14, Скопје во салата на VI кат, во присуство на ов-
ластените претставници на понудувачите. 
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7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та на отворениот повик, како и оние кои немаат цело-
купна документација која се бара во отворениот повик, 
нема да се разгледуваат.  

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Согласно член 17 и член 18 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комиси-
јата за јавни набавки во ЈП �Македонијапат�-Скопје, 
објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 27/2003 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по овој oтворен повик бр. 27/2003 е 

ЈП �Македонијапат� - Скопје со седиште на ул. �Даме 
Груев� бр. 14, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е  прибирање на понуди за: 
1. Посипувач на сол и абразивни материјали.....4 бр. 
со следните карактеристики: 
- запремина 6 м3, 
- сопствен погон,  
- со транспортна лента,  
- сертификат на квалитет ISO 9001, 
- ротациски светла, 
- заштитна мрежа-троделен 50 х 50 мм, 
- ногарки за одлагање, 
- боја портокалова RAL 2011, 
- управување со команден пулт од кабина. 
2. Влечни посипувачи на сол и  
абразивен материјал..............................................4 бр. 
со следните карактеристики: 
- запремина....1,25 м3, 
- ширина на посипување..........2,2 м, 
- сертификат на квалитетот ISO  9001 
- боја портокалова RAL  9001, 
- светлосна сигнализација. 
3. Снежни плугови  
(ножеви за чистење на снег).................................4 бр. 
- должина на плугот 3-3,20 м, 
- со заштита од снег на моторот и ветробранско 

стакло, 
- дигање, спуштање и закосување на плугот да биде 

хидраулично со команда од кабина со можност за ме-
ханичко блокирање на искосувањето, 

- ногарки за одложување на плугот, 
- габаритни светла со знаменца, 
- боја портокалова RAL  2011, 
- сертификат на квалитетот ISO 9001, 
монтажна плоча по дин. 76060А. 
4. Специјална фреза со плуг  
за чистење на снег.................................................1 бр. 
со следните карактеристики: 
- капацитет на чистење 1000 Т/час, 
- далечина на отфрлање на снег до 20 м1, 
- погон преку кардан. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 

на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно член 18 од Законот за јавни наба-
вки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002. 

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

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи името на произво-

дителот.  

2.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени за секоја позиција од обемот на понудата 
како и вкупната вредност на целата понуда (со сите да-
вачки согласно член 57 од Законот за јавни набавки ако 
набавката е од странство) и паритет ДДП магацин на 
набавувачот, со посебно искажан ДДВ на вкупната 
вредност на понудата изразена во МКД. 
Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во 

странска валута. 
2.4. Понудата треба да го содржи начинот на пла-

ќање. 
2.5. Понудата треба да го содржи рокот за испорака 

на машината. 
2.6. Понудата треба да има рок на важност. 
2.7. Понудата треба да го содржи потеклото на про-

изводителот на машината што е предмет на набавката. 
2.8. Гаранција, сервис и обезбедени резервни делови. 
 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиска и економска способност согласно член 24 од За-
конот за јавни набавки. 
Домашните понудувачи треба да достават документ 

за бонитет кој го издава Централниот регистар. 
Странските понудувачи доставуваат ревизорски из-

вештај од реномирана ревизорска институција. Докол-
ку понудувачот не подлежи на изготвување на ревизор-
ски извештај, во тој случај доставува доказ од надлеж-
на институција дека не е во обврска да изготвува реви-
зорски извештај и во исто време доставува друг соод-
ветен документ за својата економска и финансиска спо-
собност, издаден од соодветна институција. 

3.2. Понудувачот треба да достави потврда од 
Управата за јавни приходи за платени даноци, придо-
неси и други давачки. 

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во став 1 од член 26 од Законот за јавни набавки. 

3.4. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ка способност, согласно член 25 од Законот за јавни на-
бавки: 

- каталози со основни технички карактеристики и 
упатства за ракување со машината; 

- понудувачот да презентира дека за понудената ма-
шина вршел испорака на резервни делови од произво-
дителот. 

3.5. Референтна листа за досегашни работи од ваков 
вид од производителот. 

3.6. Претставниците на понудувачот треба да дадат 
писмено овластување за учество на отворениот јавен 
повик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни на-
бавки. 

3.7. Целокупната документација која се бара треба 
да е оригинална или заверени копии верни на оригина-
лот и не постари од 6 месеци освен ревизорскиот изве-
штај. 

 
4. МАКСИМАЛНА ЦЕНА 
4.1. Максималната цена набавувачот ќе ја објави во 

согласност со член 22 од Законот за јавни набавки.  
 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

НАБАВУВАЧ 
5.1. Критериумите за избор на најповолен понуду-

вач се во согласност со член 27 од Законот за јавни на-
бавки и тоа: 

- Квалитет на производот.............................30 поени; 
- Цена............................................................. 30 поени; 
- Начин на плаќање...................................... 20 поени; 
- Рок на испорака...........................................10 поени; 
- Референтна листа на производителот.......10 поени. 
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6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДАТА 

6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 
57 од Законот за јавни набавки. 

6.2. Рокот за доставување на понудата е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: ЈП �Македонијапат� - Скопје, 
ул. �Даме Груев� бр. 14, за Комисија за јавни набавки. 

6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
24.09.2003 година (среда), во 12,00 часот во простории-
те на ЈП �Македонијапат� - Скопје, ул. �Даме Груев� 
бр. 14 - Скопје, во салата на VI кат, во присуство на ов-
ластените претставници на понудувачите. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та на отворениот повик, како и оние кои немаат цело-
купна документација која се бара во отворениот повик, 
нема да се разгледуваат. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Согласно член 17 и член 18 од Законот за јавни наба-

вки (�Сл. весник на РМ� бр. 21/2002), Комисијата за јав-
ни набавки во ЈП �Македонијапат� - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 28/2003 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по овој отворен повик бр. 28/2003 е 

ЈП �Македонијапат� - Скопје со седиште на ул. �Даме 
Груев� бр. 14, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за: 
1. Полутеретно возило......................................... 3 бр. 
    со следните карактеристики: 
- продолжена кабина ...... 1+6 седишта 
- бруто маса...................... до 4500 кгр. 
- зафатнина на мотор:..... до 3000 cm3 EURO 2 (TDI) 

Turbo Diesel Intercool 
- силина на мотор: од 100 до 110 KS 
- носивост: од 1300 до 1800 кг 
- димензии на товарен сандак: 
  - должина: до 3500 mm 
  - ширина: до 2500 mm 
  - висина на сандак: до 400 mm 
- боја: портокалова-стандард на ЈП �Македонијапат�. 
2. Минибус 1+16.................................................. 1 бр. 
- зафатнина на мотор: до 3000 cm3 
- силина на мотор: од 100 до 110 KS. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 

на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик согласно член 18 од Законот за јавни наба-
вки (�Сл. весник на РМ� бр. 21/2002). 

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

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи името на произво-

дителот.  
2.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 

вкупни цени за секоја позиција од обемот на понудата 
како и вкупната вредност на целата понуда (со сите да-
вачки согласно член 57 од Законот за јавни набавки ако 
набавката е од странство) и паритет ДДП магацин на 
набавувачот, со посебно искажан ДДВ на вкупната 
вредност на понудата изразена во МКД. 

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во 
странска валута. 

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќање. 

2.5. Понудата треба да го содржи рокот за испорака 
на машината. 

2.6. Понудата треба да има рок на важност. 
2.7. Понудата треба да го содржи потеклото на про-

изводителот на машината што е предмет на набавката. 
2.8. Гаранција, сервис и обезбедени резервни делови. 
 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиска и економска способност согласно член 24 од За-
конот за јавни набавки. 
Домашните понудувачи треба да достават документ 

за бонитет кој го издава Централниот регистар. 
Странските понудувачи доставуваат ревизорски из-

вештај од реномирана ревизорска институција. Докол-
ку понудувачот не подлежи на изготвување на ревизор-
ски извештај, во тој случај доставува доказ од надлеж-
на институција дека не е во обврска да изготвува реви-
зорски извештај и во исто време доставува друг соод-
ветен документ за својата економска и финансиска спо-
собност, издаден од соодветна институција. 

3.2. Понудувачот треба да достави потврда од 
Управата за јавни приходи за платени даноци, придо-
неси и други давачки. 

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во став 1 од член 26 од Законот за јавни набавки. 

3.4. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ка способност, согласно член 25 од Законот за јавни на-
бавки: 

- каталози со основни технички карактеристики и 
упатства за ракување со машината; 

- понудувачот да презентира дека за понудената ма-
шина вршел испорака на резервни делови од произво-
дителот. 

3.5. Референтна листа за досегашни работи од ваков 
вид од производителот. 

3.6. Претставниците на понудувачот треба да дадат 
писмено овластување за учество на отворениот јавен 
повик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни на-
бавки. 

3.7. Целокупната документација која се бара треба 
да е оригинална или заверени копии верни на оригина-
лот и не постари од 6 месеци освен ревизорскиот изве-
штај. 

 
4. МАКСИМАЛНА ЦЕНА 
4.1. Максималната цена набавувачот ќе ја објави во 

согласност со член 22 од Законот за јавни набавки.  
 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

НАБАВУВАЧ 
5.1. Критериумите за избор на најповолен понуду-

вач се во согласност со член 27 од Законот за јавни на-
бавки и тоа: 

- Квалитет на производот     30 поени; 
- Цена       30 поени; 
- Начин на плаќање      20 поени; 
- Рок на испорака      10 поени; 
- Референтна листа на производителот    10 поени. 
 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДАТА 
6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки. 
6.2. Рокот за доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса: ЈП �Македонијапат� - Скопје, 
ул. �Даме Груев� бр. 14, за Комисија за јавни набавки. 
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6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
23.09.2003 година (вторник), во 12,00 часот во просто-
риите на ЈП �Македонијапат� - Скопје, ул. �Даме Гру-
ев� бр. 14 - Скопје, во салата на VI кат, во присуство на 
овластените претставници на понудувачите. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та на отворениот повик, како и оние кои немаат цело-
купна документација која се бара во отворениот повик, 
нема да се разгледуваат. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 18 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/02 и 24/03), Фондот за 
магистрални и регионални патишта-Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 07-1/2003 

 
Повикот е отворен и јавен, а право на учество имаат 

сите домашни правни лица кои се регистрирани за гра-
дежна дејност за вршење стручен надзор на работите 
од областа на изградбата на магистрални и регионални 
патишта. 

 
1. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА 
Предмет на набавката е вршење стручен квалитати-

вен и квантитативен надзор на работите за изградба на 
Автопатот е-75, делница: Смоквица-Гевгелија од км. 
1145+250 до км. 1156+478. 
Фондот за магистрални и регионални патишта пре-

ку Европската банка за обнова и развој има добиено 
кредит за изградба на делницата Смоквица-Гевгелија 
од км. 1145+250 до км. 1156+478, а работите планира-
но е да се извршуваат од 2003 заклучно со 2005 година 
(период од 24 месеци). 
Во рамките на предвидените градежни активности, 

Фондот за патишта има потреба од континуиран тех-
нички квалитативен и квантитативен надзор над изве-
дување на работите во се спрема тендерот и Програма-
та за надзор. 

 
2. РОК НА ИЗВРШУВАЊЕ 
Вршење стручен надзор на работите за изградба на 

делницата предвидено е да трае 24 месеци по потпишува-
ње на договор со понудувачот за изградба на делницата. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да содржи: 
3.1. Име, адреса и седиште на понудувачот. 
3.2. Извод од регистрација на дејност. 
3.3. Гаранција од прифатлива Банка на износ од 

500.000,00 денари со важност од 63 дена од денот на 
отворање на понудите. 

3.4. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки, оригинал 
или заведена кај нотар. 

3.5. Годишни финансиски сметки за последните 3 
(три) години. 

3.6. Доказ дека понудувачот не е под стечај или ли-
квидација, што се докажува со извод од судска евиден-
ција во согласност со Законот за јавни набавки. 

3.7. Список на објекти каде има вршено стручен 
квалитативен и квантитативен надзор над изградбата 
на магистрални и регионални патишта и автопатишта, 
во последните 5 (пет) години со износите, датумите и 
нарачателите. 

3.8. Список со опис на лабораториска опрема со ко-
ја располага фирмата за вршење геомеханички, асфалт-
ни и бетонски испитувања. 

3.9. Податоци за кадровската екипираност на тех-
ничките и стручни лица со кои располага фирмата и 
кои ќе бидат вклучени во вршење на надзорот поеди-
нечно за секое стручно лице. 

3.10. Пополнета предмер-пресметка со единечни 
цени и вкупна цена како што е дадено во тендерската 
документација. Цените треба да ги содржат сите такси 
и давачки и данокот на додадена вредност. 

3.11. Да се наведе важноста на понудата, но не по-
мала од 63 дена од денот на доставување на понудата. 

 
4. ОСТАНАТИ УСЛОВИ 
4.1. Потпишан оригинален текст на услови од дого-

ворот. 
4.2. Јазик на комуникација и водење на документа-

цијата при вршење надзор на објектот е на англиски и 
македонски, а понудите се доставуваат на македонски 
јазик. 

4.3. Работното време да се прилагоди со работното 
време на изведувачот на работите. 

4.4. За време на изведување на работите Европската 
банка за обнова и развој ќе има свој експерт ангажиран 
да го следи целиот проект. 

 
5. КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИУМИ 
5.1. Познавање на �FIDIC� условите и да се наведат 

проекти на кои сте работеле со нив. 
5.2. За главниот надзорен орган и помошниците 

надзорни органи да биде приложено детално �CV� за 
работењето. 

5.3. Главниот надзорен орган и помошниците над-
зорни органи да потпишат изјава дека доброволно при-
фаќаат да работат на проектот за цело време на негова-
та реализација. 

5.4. Понудувачот не смее да биде во никаква врска, 
зависност или да има интерес со било кој од изведува-
чот на работите, за што треба посебно да приложи изја-
ва со која ќе ја потврди независноста. 

 
6. КРИТЕРИУМИ ЗА ОЦЕНА И ИЗБОР 
6.1. Ќе се разгледуваат и оценуваат само понудите 

кои ги задоволуваат квалификационите критериуми и 
ја содржат бараната документација. 

6.2. Понудена цена 45 поени. 
6.3. Докажан квалитет на досега извршени работи 

од ваков вид 55 поени. 
 
7. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ 
7.1. Рокот за доставување на понудите е до 

17.09.2003 година до 11,00 часот лично во архивата на 
нарачателот: Фонд за магистрални и регионални пати-
шта, ул. �Даме Груев� бр. 14, Скопје. 

7.2. Понудите се доставуваат во согласност со член 
55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки. 

7.3. Секој понудувач може да учествуваат само со 
една понуда. 

7.4. Понудите кои не се изработени според барања-
та на Јавниот повик, како и тие што ќе пристигнат по 
утврдениот рок, нема да се разгледуваат. 

 
8. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
8.1. Тендерската документација може да се подигне 

секој работен ден од 8,00 часот до 14,00 часот во соба 
бр. 6 на трети кат, а по извршена уплата од 1.000,00 де-
нари на жиро сметка бр. 300000001613049, даночен 
број 4030981217633, кај Комерцијална банка - Скопје. 

8.2. Составен дел на тендерската документација е и 
проектната програма за вршење стручен надзор прифа-
тена и потпишана од понудувачот. 

 
Фонд за магистрални и регионални патишта 
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Врз основа на член 8, член 45 од Законот за јавни 

набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Коми-
сијата за јавни набавки на општина Могила, објавува 

 
БАРАЊЕ БР. 2/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗБОР НА 
НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ  �  ВОДОСНАБДУВАЊЕ 

С.  БЕРАНЦИ 
 
1. Општи одредби 
1. Набавувач: Општина Могила � 7216 Могила тел. 

факс 296-466; 
2. Предмет на набавката: Прибирање на понуди за 

изградба на водовод во с. Беранци: трафостаница, 
пумпна станица и цевковод. 

3. Содржина на понудата 
- име и адреса на понудувачот цена по позиции, 

вкупна цена со пресметан ДДВ, рок на завршување на 
работите, гаранција и квалитет на работите, начин и 
рок на плаќање. 

4. Доставување на понудите 
- Понудите можат да се доставуваат и пооделно за: 

трафостаница, пумпна станица и цевковод. 
Тендерската документација може да се подигне се-

кој работен ден во општината Могила. 
Рок на доставување на понудата е 10 (десет) дена од 

денот на објавувањето на барањето во јавно гласило. 
5. Критериум за избор на понудувач: цена, гаранци-

ја за квалитет, начин и рок на плаќање, рок на извршу-
вање. 

6. Начин на доставување на понудите 
Понудите се доставуваат на начин пропишан со 

одредбите на Законот за јавни набавки � Комисијата за 
јавни набавки, по пошта или со предавање во архивата 
на општина Могила � Могила. 

7. Завршни одредби 
Понудите кои не се предадени во рокот, како и 

оние кои не се изработени според пропозициите на ба-
рањето, нема да бидат разгледани. 

8. Секој субјект (учесник) може да учествува само 
со една понуда. 
Информации можат да се добијат на тел. 047-296-466. 
 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 11 и член 35 од Законот за јавни 

набавки (�Сл. весник на Р. Македонија� бр. 21/02 - пре-
чистен текст) и Законот за изменување и дополнување 
на Законот за јавни набавки (�Сл. весник на Р. Македо-
нија� бр. 24/03), Комисијата за јавни набавки на Ма-
шинскиот факултет во Скопје, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 2/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИ-
ЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ 
НА ПОНУДУВАЧИТЕ - ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА,  

БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувачот по ограничениот повик е Машин-

скиот факултет во Скопје, Карпош II бб. 
2. Предмет на јавната набавка е прибирање на доку-

ментација за претходно утврдување на подобноста на 
понудувачите како можни носители за изградба на об-
јект за лаборатории. 

3. Право на учество во јавната набавка има секое 
заинтересирано домашно, странско, правно и физичко 
лице кое е регистрирано за вршење на дејноста која е 
предмет на набавката. 

4. Набавката се спроведува во две фази согласно За-
конот за јавни набавки:  

- фаза на претквалификација со прибирање на тех-
ничка документација од понудувачи и 

- фаза на прибирање на понуди од понудувачите 
кои се квалификувале во фазата на претквалификација. 

 
II. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Заинтересираните понудувачи потребно е да ги 

достават следните документи согласно член 38 од За-
конот за јавни набавки, со кои се докажува: 

- техничко-технолошки бонитет; 
- економско финансиски бонитет; 
- расположива опрема и други физички капацитети 

потребни за реализирање на предметната набавка; 
- менаџерска способност; 
- искуство и стручен кадар за извршување на наба-

вката; 
- гаранција за квалитет и за стандард (понудувачот 

приложува добиени атести и сертификати од домашни 
и странски институции или администрација). 

2. Понудувачот ја доставува и придружната доку-
ментација:  

- документ за регистрација за вршење на дејност; 
- документ за бонитет издаден од Централниот ре-

гистар во согласност со Правилникот за бонитет; 
- потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки; 
- потврда од надлежен суд дека не е отворена по-

стапка за стечај или ликвидација; 
- доказ дека нема правосилна пресуда со која е 

изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на 
дејност. 
Бараната документација се доставува во оригинал-

ни примероци или копии заверени од нотар, не постари 
од шест месеци. 

 
III. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДО-

КУМЕНТАЦИЈАТА 
1. Документацијата се доставува во затворен коверт 

кој во горниот лев агол треба да носи ознака �не отво-
рај� како и бројот на ограничениот повик. Ковертот не 
смее да содржи никаква ознака со која би можел да се 
идентификува понудувачот. 

2. Рокот за доставување на понудите е 10 дена од 
денот на објавувањето на ограничениот повик во пос-
ледното јавно гласило. 

3. Документацијата што нема да биде доставена во 
наведениот рок или која нема да биде во согласност со 
барањата содржани во повикот и Законот за јавни наба-
вки, нема да биде разгледувана. 

4. Пријавите се доставуваат во архивата на факул-
тетот или по пошта на адреса на факултетот. 
Дополнителни информации можат да се добијат на 

тел. 3063-374. 
 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 11 и член 35 од Законот за јавни 

набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02 и 24/03), 
Комисијата за јавни набавки на град Скопје, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 18-18/03 

I � ФАЗА (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик е Град Скопје � 

Градски комитет за урбанизам, комунално-станбени 
работи, сообраќај и заштита на човековата околина, ул. 
�Илинденска� бб. 

2. Предмет на јавната набавка е изградба на многу-
наменска и спортска сала во Град Скопје. 

3. Право на учество на јавниот повик имаат сите за-
интересирани правни и физички лица кои обавуваат со-
одветна стопанска дејност. 
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 4. Постапката за јавна набавка, согласно член 36 од 
Законот за јавни набавки, се спроведува во две фази: фа-
за I � фаза на претквалификација т.е. прибирање на до-
кументација заради утврдување на подобност на пону-
дувачите за изведување на работи од предметот на наба-
вката, и фаза II � прибирање на понуди од понудувачите 
кои се квалификувале во фазата на претквалификација. 

 
Документите наведени под точките б, д, е, ф и г, 

треба да бидат доставени во оригинал или копија заве-
рена кај нотар. 

 
III. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ  
1. Понудата се доставува  во затворен плик, кој во 

горниот лев агол треба да носи ознака �не отворај� и 
бројот на јавниот повик. 

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
1. Понудувачите со пријавата за понудата ги доста-

вуваат следните документи: 
2. Рокот за прием на понудите изнесува 10 дена од 

последното објавување во јавно гласило. 
а) претставување на понудувачот: име, адреса, се-

диште, овластено лице, телефон и факс; 
3. Понудите се доставуваат преку пошта на адреса 

Град Скопје � Комисија за јавни набавки на Град Скоп-
је, ул. �Илинденска� бб, Скопје, или се предаваат во 
архивата на Град Скопје. 

б) документ за регистрација за вршење на соодвет-
на дејност; 
ц) документ за техничко-технолошки бонитет: рас-

положива опрема и други физички капацитети потребни 
за реализација на набавката, досегашното искуство (ре-
ферентна листа) и стручен кадар (квалификација и број); 

 
IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Понудите што нема да бидат доставени во опре-

делениот рок и кои нема да бидат изработени според 
барањата содржани во повикот, како и несоодветно 
комплетираните, нема да се разгледуваат. 

д) документ за економско-финансиски бонитет из-
даден од Централниот регистар; 
е) потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки; 
2. Дополнителни појаснувања понудувачите можат 

да добијат на тел. 3297-283, Градски комитет за урба-
низам, комунално-станбени работи, сообраќај и зашти-
та на човековата околина. 

ф) потврда од надлежен суд дека не е отворена по-
стапка за стечај или ликвидација; 
г) потврда од надлежен суд дека нема изречено 

мерка на безбедност � забрана за вршење на дејност. 
  Комисија за јавни набавки    

 
Преглед на акции

донската берза на дол
 
АКЦИИ 

Р.Б. 
Акционерско 
друштво 

1 Единство 

2 Ин-Комерц 

3 Прогрес 

4 Автосервис 

5 Паластурист 

6 Семкорп 

7 КИД  
Леарница 

8 Полипласт 

9 6-ти Ноември 

10 
Билјана-
Конфекција 
и трикотажа 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА 

 и удели кои ќе бидат понудени за продажба по пат на јавна берзанска аукција на Маке-
горочни хартии од вредност на 12.09.2003 година (петок) 

Место 

Вредност 
на друш-
твото 
(ЕУР) 

Капитал 
за 

 продажба 
(ЕУР) 

Учество на 
капиталот 
за продажба 
во вредноста 
на друштвото 

Број на 
акции 
за 
про-
дажба 

Почетна 
продаж-
на цена 
на една 
акција 
(ЕУР) Дејност 

Тетово 1.485.528 215.707 14,52% 42.189 0,26  
Производство на 
долна облека (освен 
трикотажа) 

Скопје 793.985 86.769 10,93% 1.697 2,56 Друга трговија со 
мешовити стоки 

с. Славеј, 
Прилеп 309.655 36.514 11,79% 714 2.56 Одгледување на 

житни растенија 

Куманово 292.392 37.018 12,66% 724 1,28 

Производство на 
приклучна земјо-
делска механизаци-
ја и сервисирање 

Скопје 562.421 79.191 14,08% 155 12,78 Туристички аген-
ции 

Радовиш 15.338.760 722.302      4,71% 14.127 1,28 Производство на 
бакар 

Охрид 4.163.551 3.937 0,09% 77 1,28 Производство на 
одливци 

Струга 1.278.914 744.456 58,21% 14.561 2,56 
Производство на 
други производи 
од пластични маси 

Валандово 1.500.805 1.460.454 97,31% 28.564 1,28 Ферментација на 
тутун 

Прилеп 585.773 1.446 0,25% 28 1,28 
Производство на 
долна облека 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 септември 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 56 - Стр. 31 
 

Р

ко  
но
те

 
М

ти
РМ
М

се
ут

О
0

0

0

1

1

1
1
1
1

1
1
1

1

2

У
 
ДЕЛИ 

. . 
Друштво со ограни-
чена одговорност Место 

Вредност 
на друш-
твото 
(ЕУР) 

Удел за 
 продаж-
ба 

(ЕУР) 

Учество 
на уделот 
за продаж-
ба во вред-
носта на 
друштвото 

Почетна 
продажна 
цена на уде-
лот (ЕУР) Дејност 

1
Раде Кончар-Зава-
рување, сечење и 
автоматизација 

Скопје 3.305.035 572.481 17,32% 28.624 
Производство на еле-
ктрични машини и уре-
ди 

2 Отпад Идадија Скопје 103.308 1.292 1,25% 32,30 
Рециклажа на метал-
ни отпадоци и остато-
ци 

3 Злетово - САСА Скопје 188.314 637 0,34% 16,00 
Трговија на големо со 
непрехранбени произ-
води 

4 Санде Цветковски 
с. Горо-
бинци, 
Свети 
Николе 

76.694 5.681 7,41% 142,00 Поледелство 

5 6-ти Ноември Радовиш 1.521 836 55,01% 21,00 Книговодствени услуги 
 
Капиталот во овие друштва веќе беше понуден на берзански аукции, но остана непродаден. Согласно за-
нските измени, акциите односно уделите во овие друштва повторно се нудат за продажба но овој пат со
ви одлуки на Управниот Одбор на Агенцијата за приватизација. Непродадените акции и удели, под исти-
 услови, ќе бидат понудени за продажба на 19.09.2003 година (петок). 
Акциите  и уделите ќе бидат понудени за плаќање во готово или со хартии од вредност издадени од Република
акедонија. 
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О Б Ј А В И 
 
Врз основа на член 5 од Законот за исплата на пла-
те во Република Македонија ("Службен весник на 
" бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/2002 и 46/2002), 
инистерството за труд и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
Просечната месечна нето плата по работник за ме-
ц aвгуст 2003 година неможе да изнесува помалку од 
врдената на ниво на оддел и тоа:  

 
ддел Назив на одделот Износ 
1 Земјоделство, лов и соодветни услуж-

ни активности 
6498 

2 Одгледување на шуми, користење на 
шуми и соодветни услужни активности 

6108 

5 Улов на риба, дејност на мрестилиш-
тата и рибарските фарми, услужни ак-
тивности во рибарството 

4733 

0  Вадење на камен јаглен и лигнит, ва-
дење на трест 

6941 

1 Вадење на сурова нафта и природен 
гас и услужни активности во произ-
водството на нафта и гас, освен ис-
тражувања 

0 

2 Вадење на руда на уран и ториум 0 
3 Вадење на руди на метал 0 
4 Вадење на други руди и камен 8471 
5 Производство на прехранбени произ-

води и пијалаци 
9680 

6 Производство на тутунски производи 7637 
7 Производство на текстилни ткаенини 4111 
8 Производство на предмети за облека: 

доработка и боење на крзно 
3179 

9 Штавење и доработка на кожа, произ-
водство на куфери, рачни торби, сед-
ла, сарачки производи и обувки 

1313 

0 Преработка на дрво, производи од др-
во и плута, освен мебел, производ-
ство на предмети од слама и плетар-
ски материјал 

4527 

21 Производство на целулоза, хартија и 
производи од хартија 

7357 

22 Издавачка дејност, печатење и репро-
дукција на снимени медиуми 

8678 

23 Производство на кокс, деривати на 
нафта и нуклеарно гориво 

12168 

24 Производство на хемикалии и хеми-
ски производи 

12114 

25 Производство на производи од гума и 
производи од пластични маси 

4355 

26 Производство на производи од други 
неметални минерали 

9674 

27 Производство на основни метали 8752 
28 Производство на метални производи 

во металопреработувачката фаза, ос-
вен машини и уреди 

6638 

29 Производство на машини и уреди, 
неспомнати на друго место 

8782 

30 Производство на канцелариски и сме-
тачки машини 

7988 

31 Производство на електрични машини 
и апарати, неспомнати на друго место 

8124 

32 Производство на радио, телевизиска и 
комуникациона опрема и апарати 

5056 

33 Производство на прецизни медицински 
и оптички инструменти и часовници 

11305 

34 Производство на моторни возила, 
приколки и полуприколки 

5656 

35 Производство на други сообраќајни 
средства 

7812 

36 Производство на мебел и други раз-
новидни производи, неспомнати на 
друго место 

4611 

37 Рециклажа 4477 
40 Снабдување со електрична енергија, 

гас, пареа и топла вода 
10596 

41 Собирање, пречистување и дистрибу-
ција на вода 

8120 

45 Градежништво 5870 
50 Продажба, одржување и поправка на 

моторни возила и мотоцикли, про-
дажба на мало на моторни горива 

8671 
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51 Трговија на големо и посредничка тр-
говија, освен трговија со моторни во-
зила и мотоцикли 

9101 

52 Трговија на мало, освен трговија со 
моторни возила и мотоцикли; поправ-
ка на предмети за лична употреба и за 
домаќинствата 

5810 

55 Хотели и ресторани 6085 
60  Копнен сообраќај, цевоводен транспорт 6204 
61  Воден сообраќај 0 
62 Воздушен сообраќај 10372 
63 Придружни и помошни активности во 

сообраќајот: активности на патнички-
те агенции 

10813 

64 Поштенски активности и телекомуни-
кации 

12775 

65 Финансиско посредување, освен оси-
гурување и пензиски фондови 

14942 

66 Осигурување, реосигурување и пен-
зиски фондови, освен задолжителна 
социјална заштита 

16408 

67 Помошни активности во финансиско-
то посредување 

20621 

70 Активности во врска со недвижен 
имот 

10750 

71 Изнајмување на машини и опрема без 
ракувач и изнајмување на предмети 
за лична употреба и за домаќинствата 

9107 

72 Компјутерски и сродни активности 9163 
73 Истражување и развој 9136 
74 Други деловни активности 8917 
75 Јавна управа и одбрана; задолжителна 

социјална заштита 
8375 

80 Образование 7489 
85 Здравство и социјална работа 7677 
90 Отстранување на отпадоци и ѓубре, 

санитарни и слични активности 
7522 

91 Дејност на организации врз база на 
зачленување 

10460 

92 Рекреативни, спортски, културни и 
забавни активности 

7506 

93 Други услужни дејности 8595 
95 Приватни домаќинства со вработени 

лица 
0 

99 Екстериторијални организации и тела 0 
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         Бр. 08-4719     Министер, 
28 август 2003 година     Јован Манасијевски, с.р. 
            Скопје    

___________ 
 
Врз основа на член 40 и 44 од Законот за данокот на 

добивка (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 80/93, 11/2001, 2/2002 и 44/2002), Државниот завод 
за статистика го утврдува и објавува 

 
ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ 

АВГУСТ 2003 ГОДИНА  
Движењето на цените на мало во Република Македо-

нија во периодот јануари-август 2003 година во однос на 
просечните цени на мало во 2002 година изнесува 2,1%. 

 
                                                     Заменик директор, 

              Мелаим Адеми, с.р. 
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