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320. 

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот на 
Република Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 од Зако-
нот за помилување ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 20/93), Претседателот на Република Македо-
нија, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 
 

I 
Потполно се ослободи од извршување на казната зат-

вор осуденото лице: 
 
1. Дарко Методија Штаргоски од Прилеп. 
 
 

II 
Извршувањето на казната затвор им се замени со ус-

ловна осуда за време од 1 година на осудените лица: 
 
1. Ристе Александар Велковски од Штип, во траење од 

10 месеци, 
2. Игор Илија Велинов од с. Стамер, во траење од 1 го-

дина. 
 

III 
Извршувањето на казната затвор им се замени со ус-

ловна осуда за време од 2 години на осудените лица: 
1. Никола Кирил Тасевски од Битола, во траење од 6 

месеци, 
2. Ангел Љубо Пецов од с. Малена, во траење од 3 ме-

сеци, 
3. Ацо Тоде Саботковски од Скопје, во траење од 4 ме-

сеци, 
4. Тони Ампо Синадинов од Делчево, во траење од 1 

година, 
5. Туше Милан Петров од Радовиш, во траење од 6 ме-

сеци. 
 

IV 
Делумно се ослободуваат од извршување на казната 

затвор осудените лица: 
 
1. Татјана Блаже Тодоровска од Битола, во траење од 9 

месеци, 
2. Ванчо Никола Витански од с. Ораовица, во траење 

од 2 месеца. 
 

V 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување-

то, а ќе се објави во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

 
         Бр. 07-285                 Претседател 
26 март 2002 година               на Република Македонија, 
            Скопје          Борис Трајковски, с.р. 

321. 
Врз основа на член 55 од Законот за изменување и до-

полнување на Законот за јавни набавки ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 2/2002), Законодавно-прав-
ната комисија на Собранието на Република Македонија на 
седницата одржана на 22 март 2002 година го утврди пре-
чистениот текст на Законот за јавни набавки. 

Пречистениот текст на Законот за јавни набавки ги оп-
фаќа: Законот за јавни набавки ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 26/98), Законот за изменување 
на Законот за јавни набавки ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 50/2001) и Законот за изменување и 
дополнување на Законот за јавни набавки ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 2/2002), во кои е озна-
чено времето на нивното влегување во сила. 

 
     Бр. 10-1043/2            Претседател 
22 март 2002 година    на Законодавно-правната комисија 
         Скопје            на Собранието на Република 
                            Македонија, 
                                                Кирил Андоновски, с.р. 

 
 

З А К О Н 
 

ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 
 

(Пречист  текст) ен 
I.   ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој закон се уредува начинот и постапката за вр-
шење на јавните набавки за корисниците и единките - ко-
рисници на средствата од Буџетот на Република Македо-
нија, од буџетите на единиците на локалната самоуправа, 
од буџетите на републичките и општинските вонбуџетски 
фондови, како и кај агенциите и јавните установи и други 
органи и организации основани од Републиката (во ната-
мошниот текст: набавувачи). 

Со овој закон се уредува начинот и постапката за вр-
шењето на јавните набавки кај јавните претпријатија и кај 
друштвата во сопственост на државата. 

 
Член 2 

Одредбите на овој закон не се однесуваат на јавните 
набавки за делот кој има одбранбен и безбедносен карак-
тер на земјата и се прогласени за државна тајна. 

Одредбите на овој закон не се однесуваат и за јавните 
набавки за кои се обезбедени средства од меѓународни ор-
ганизации, доколку за нив се пропишани посебни услови 
за набавка. 

 
Член 3 

При јавните набавки се обезбедува јавност и еднаква 
положба на понудувачите во постапката на набавките. 

 
Член 4 

Јавна набавка за ист вид на потреба не смее да се дели 
на делови. 

 
Член 5 

Јавна набавка се врши само доколку набавувачот   има 
претходно планирано и обезбедено средства со буџет, фи-
нансиски план или со инвестициона програма. 
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Набавувачите - единки корисници на средства од Бу-
џетот на Република Македонија, набавките ќе ги вршат по 
претходна писмена согласност од надлежниот орган на 
државната управа во чиј состав се. 

 
Член 6 

Одделни поими употребени во овој закон го имаат 
следново значење: 

 
1. "Јавна набавка"е купување, закупување и изнајмува-

ње на стоки, работи и услуги (во натамошниот текст: на-
бавка); 

2. "Групна набавка"е набавка која е од интерес за по-
веќе набавувачи; 

3. "Понудувач" е домашно и странско правно и физич-
ко лице кое учествува во постапката за набавка, со подне-
сување на понуда; 

4. "Стоки"   се предмети од сите видови, вклучувајќи 
ги суровините, репроматеријалите, производите, материја-
лите во цврста, течна и гасовита состојба, како и услугите 
поврзани со обезбедувањето на стоките; 

5. "Услуги" се активности кои обезбедуваат услови за 
вршење на функцијата или производството (производни и 
непроизводни услуги); 

6. "Опрема" се средства за обезбедување на услови за 
извршување на функцијата и процесот на производството; 

7. "Работи" се сите активности поврзани за изградба 
согласно со Законот за изградба; 

8. "Претквалификација" е постапка за избирање на по-
нудувачи согласно со нивната способност да ја испорачаат 
стоката, односно да ги извршат работите или услугите и 

 
9. "Тендерска документација" е спецификација на 

предметот на набавката и секоја страница од истата мора 
да биде заверена со потпис и печат на набавувачот.    

II. ЈАВНА НАБАВКА  
 

1. Планирање и утврдување на потребата  
од набавка  

 
Член 7 

Врз основа на утврдените извори за финансирање, на-
бавувачот може да ги планира своите потреби за набавки 
и да ја определи динамиката за реализација на набавките. 

Планот од ставот 1 на овој член го донесува лицето 
кое е овластено, односно органот кој е надлежен да одлу-
чува за распоредувањето и користењето на средствата на 
набавувачот согласно со закон. 

 
Член 8 

За потребата од јавна набавка лицето кое е овластено, 
односно органот кој е надлежен да одлучува за распореду-
вањето и користењето на средствата на набавувачот, доне-
сува одлука. 

Со одлуката за потребата од одделната набавка се ут-
врдува видот и количината на набавката, износот и изво-
рот на средствата потребни за реализација на набавката 
вклучувајќи ги и трошоците за даноци, царини и други 
јавни давачки, начинот и постапката за извршување на на-
бавката, критериумите за избор на најповолен понудувач 
и органот, односно овластеното лице за спроведување на 
постапката. 

 
Член 9 

Групната набавка се врши координирано преку еден 
набавувач од име за сите набавувачи, по претходно склу-
чен овор за изведување на групна набавка.  дог

  
Член 10 

Набавувачот е должен да води регистар за извршените 
набавки. 

Регистарот од ставот 1 на овој член содржи особено: 
предмет на набавката; видот на постапката за набавката; 
вкупната вредност на набавката; број на понудувачи; од-
лука за избор на најповолен понудувач; жалби од понуду-
вачите; носител на набавката; датум на извршување на на-
бавката; број, датум и вредност на склучениот договор и 
податоци за склучени анекси на главниот договор. 

Податоците од регистарот за извршените набавки за 
секое тримесечје во календарската година, набавувачот-
корисник и единката корисник на средства од Буџетот на 
Република Македонија ги доставуваат до Министерството 
за финансии . 

Министерот за финансии го пропишува образецот и 
начинот на водењето на регистарот за извршените набав-
ки. 

 
2. Органи за спроведување на постапката  

за набавка 
 

Член 11 
Постапката за набавка ја спроведува комисија за на-

бавка (во натамошниот текст: комисија), што ја формира 
набавувачот. 

Комисијата од ставот 1 на овој член е составена од 
претседател и најмалку двајца членови и нивни заменици 
од редот на вработените кај набавувачот. 

Во работата на комисијата од ставот 2 на овој член, 
кога набавувачот е корисник и единка корисник на сред-
ства од Буџетот на Република Македонија, а кога набавка-
та се спроведува со отворен или ограничен повик, учес-
твува и еден овластен претставник од министерот за фи-
нансии без право на глас. 

Овластениот претставник од ставот 3 на овој член е 
должен да ја следи постапката за набавка и за истата ре-
довно да го информира Министерството за финансии. 

Покрај постојниот состав на комисијата, во зависност 
од природата и специфичноста на набавката, во работата 
на комисијата можат да бидат вклучени и други стручни 
лица. 

Во зависност од обемот, карактерот и специфичности-
те на набавките, набавувачите можат да формираат повеќе 
комисии. 

Претседател на комисијата е одговорното лице кај на-
бавувачот (функционерот, односно работоводниот орган), 
или лице овластено од него. 

Претседателот и членовите на комисијата и нивните 
заменици се именуваат за време од две години, но не по-
веќе од два мандата. 

Претседателот, членовите на комисиите и нивните за-
меници се одговорни доколку не ја почитуваат постапката 
и роковите утврдени со овој закон. 

 
Член 12 

Министерството за финансии организира обука за еду-
кација во врска со спроведувањето на постапките за јавни 
набавки. 

Обуката ја вршат лица определени од министерот за 
финансии. 

Програмата и начинот на спроведувањето на обуката 
од ставот 1 на овој член ги пропишува министерот за фи-
нансии. 

 
Член 13 

Како понудувачи не можат да се јават членовите на ко-
мисијата за набавки и одговорните и раководните лица кај 
набавувачот, како и членови на нивното потесно семејство 
во смисла на Законот за семејството. 

 
Член 14 

Набавувачот ќе ја поништи одлуката за набавка, до-
колку понудувачот даде директно или индиректно на чле-
новите на комисијата подарок во било каква форма или 
било каква услуга, која влијаела или можела да има влија-
ние во донесувањето на одлуката за набавка. 

 
3. Начини на спроведување на постапките  

за јавни набавки 
 

Член 15 
Набавка може да се спроведе со: 
 
-отворен повик; 
-ограничен повик; 
-прибирање на понуди и 
-непосредно спогодување. 
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Член 16 
Повикот за набавки со постапка на отворен и ограни-

чен повик, задолжително и истовремено се објавува во 
"Службен весник на Република Македонија" и во други 
средства за јавно информирање. Во услови на неистовре-
мено објавување на повикот важи рокот во повикот обја-
вен во последното средство за јавно информирање. 

Кога набавката се врши со одлука за меѓународен тен-
дер, набавувачот повикот го објавува и во средствата за 
јавно информирање во странство. 

 
 
А . Отворен повик 

Член 17 
Набавка со отворен повик е набавката кај која секој за-

интересиран понудувач може да поднесе понуда. 
Понудата во врска со отворениот повик може да биде 

доставена и од група на понудувачи. 
 
 

Член 18 
Набавка се врши задолжително преку отворен повик 

кога денарската противвредност на набавката е повисока 
од 52.000 евра, освен во случаите од член 48 на овој закон. 

Набавката може да се изврши со отворен повик и за 
набавка чија вредност е помала од износот утврден од ста-
вот 1 на овој член, ако така одлучи набавувачот. 

 
 

Член 19 
Огласот за отворениот повик содржи особено: назив, 

адреса и седиште на набавувачот; број на повикот; пред-
мет на набавката; количина; можност да се подели набав-
ката на делови, во зависност од видот на стоката, опрема-
та и услугата, рок и место на извршување на предметот на 
набавката; рок на прием на понуди; технички карактерис-
тики (технички спецификации) на стоките и услугите; ква-
литет и стандард; критериуми за избор на најповолен по-
нудувач и нивно рангирање и бодирање; рок и начин на 
плаќање и место, ден и час на одржувањето на јавното от-
ворање на понудите. 

 
Доколку според видот на набавката е потребна тендер-

ска документација, во огласот за отворениот повик од ста-
вот 1 на овој член се определува и местото и времето каде 
може истата да се подигне, како и висината на износот 
што евентуално за неа треба да се плати и начинот на пла-
ќањето. 

Тендерската документација од ставот 2 на овој член се 
изработува согласно со потребите на набавувачите усогла-
сени со пропишаните стандарди и правила за соодветните 
видови на набавки. 

Во огласот по отворениот повик и во тендерската до-
кументација набавувачот не смее дадените технички ка-
рактеристики на предметот на набавката да ги специфици-
ра на точно одредена марка, модел или тип. 

 
Член 20 

На отворениот повик крајниот рок за прием на понуда-
та определен од страна на набавувачот не може да биде 
покус од 36 дена од денот на објавувањето на отворениот 
повик. Во случај на забрзана постапка, рокот не може да 
биде покус од 15 дена, од денот на објавувањето на отво-
рениот повик. 

Набавувачот може, најмалку пет дена пред истекот на 
крајниот рок за прием на понудата, да го продолжи крај-
ниот рок, доколку еден или повеќе понудувачи го известат 
дека не се во можност да ги достават понудите до крајни-
от рок, што е резултат на објективни причини. Доколку 
набавувачот ги прифати објективните причини, го објаву-
ва продолжувањето на крајниот рок во средствата за јавно 
информирање согласно со членот 16 став 1 од овој закон. 

Во случај кога за набавката е потребно да се прегледа 
обемна техничка спецификација, посета на локација или 
инспекција на лице место, овие околности ќе се земат 
предвид при определувањето на роковите од ставовите 1 и 
2 на овој член. 

Понудите што ќе пристигнат кај набавувачот по утвр-
дениот краен рок за нивно пристигнување согласно со 
членот 55 на овој закон, ќе се сметаат за задоцнети и се 
враќаат на понудувачот. 

 
Член 21 

Карактеристиките за техничките спецификации   што 
понудувачот ги нуди во понудата за набавката, треба да се 
во согласност со стандардите на Република Македонија и 
со меѓународните стандарди кои се прифатени во Репуб-
лика Македонија. 

 
Член 22 

Пред одржувањето на јавното отворање, набавувачот 
ја утврдува максималната цена потребна за вкупната на-
бавка, над која не може да биде прифатена понудата. Во 
максималната цена се вклучуваат и трошоците за даноци, 
царини и други јавни давачки. 

 
Максималната цена од ставот 1 на овој член, во запе-

чатен коверт, се чува во тајност се до моментот на нејзи-
ното соопштување согласно со членот 33 став 9 на овој за-
кон. 

 
Член 23 

Комисијата ќе пристапи кон јавно отворање на пону-
дите, односно на ковертот со техничка документација, до-
колку на повикот бидат доставени најмалку три понуди. 

 
Комисијата ја проверува и констатира економската и 

финансиската состојба, како и техничката способност на 
понудувачот за извршување на предметот на набавката. 

 
Комисијата ќе пристапи кон јавно отворање на пону-

дите, односно на ковертот со финансиска документација, 
доколку најмалку две понуди имаат комплетна техничка 
документација. 

 
Член 24 

За својата финансиска и економска способност, пону-
дувачот обезбедува и доставува со понудата соодветен до-
кумент за бонитетот од Централниот регистар, во ориги-
нал или копија заверена кај нотар, како и потврда од Уп-
равата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и 
други јавни давачки. 

Содржината на документот за бонитет за домашниот 
понудувач ја пропишува министерот за финансии. 

Странско правно или физичко лице, кое се јавува како 
понудувач доставува ревизорски извештај од странска ре-
номирана ревизорска институција регистрирана за врше-
ње на ревизија. Ревизорскиот извештај содржи податоци 
за вкупното економско работење на странскиот понудувач 
во последните три години. 

 
Член 25 

Доказ за техничката способност на понудувачот може 
да се обезбеди преку: 

 
- список на главни испораки на стоки или извршени 

услуги во последните три години со износите, датумите и 
примачите; 

 
- опис на техничките постројки на понудувачот, мер-

ките што ги презел за обезбедување на квалитетот и ис-
тражувачки погони; 

- посочување на вклучени технички лица, особено на 
оние задолжени за контрола на квалитетот; 

- мостри, опис или фотографии на производот што 
треба да се набави, чија автентичност треба да се потврди, 
доколку тоа ќе го побара набавувачот; 

-сертификат од надлежна институција за контрола на 
квалитетот на производот, со кој се потврдува сообразнос-
та со дадените спецификации или стандарди за набавките 
и 

- каталози за основните технички карактеристики и 
упатства за ракување на техничките средства и опрема. 

Набавувачот во отворениот повик ќе специфицира кои 
докази за техничката способност сака да ги добие. 
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Член 26 
Од учество во отворениот повик се исклучува понуду-

вачот кој: 
а) е во стечај или е во процес на ликвидација, доколку 

неговото работење е под стечајна постапка и доколку му 
се суспендирани деловните активности во согласност со 
закон и 

б) со правосилна пресуда му е изречена мерка на без-
бедност-забрана за вршење на дејност. 

Набавувачот е должен од понудувачот да бара кон по-
нудата да достави доказ и тоа извод од судската евиденци-
ја не постар од шест месеци во оригинал или копија заве-
рена кај нотар, дека на него не се однесуваат ниту еден од 
случаите наведени во ставот 1 на овој член . 

 
Член 27 

Критериуми за избор на најповолен понудувач во за-
висност од видот на набавката можат да бидат: 

- само најниската цена, или 
- економски најповолната понуда во поглед на цената, 

рокот на испорака, начинот на плаќање, оперативни тро-
шоци, ефикасност, квалитет, естетски и функционални ка-
рактеристики, технички квалитети, постпродажни сервиси 
и пружање на техничка помош. 

Кога се определува за критериумите од ставот 1 алине-
ја 2 на овој член, набавувачот во отворениот повик ќе ги 
рангира и бодира сите критериуми што ќе ги применува 
при изборот на најповолен понудувач. 

 
Член 28 

Доколку одделна понуда содржи невообичаена ниска 
цена која значително отстапува од цените на другите по-
нудувачи, комисијата може да побара од понудувачот пис-
мено известување во кое ќе ги објасни причините за так-
вата цена од својата понуда. 

 
Ако понудувачот писмено не ја објасни причината за 

понудената цена од ставот 1 на овој член во рок од седум 
дена од денот на известувањето или ако комисијата не ги 
прифати неговите причини, тој ќе биде исклучен од пос-
тапката за избор на најповолен понудувач. 

 
Комисијата писмено ќе го извести понудувачот дека е 

исклучен од постапката со давање на образложение за 
причините на својата одлука и тоа известување ќе биде 
дел од документацијата на отворениот повик. 

 
Член 29 

Се забрануваат било какви преговори меѓу набавува-
чот и понудувачот, како и откривање пред трети лица на 
технички спецификации, информации во врска со цената 
и други пазарни информации. 

 
Член 30 

Во понудата по отворениот повик, понудувачот доста-
вува податоци за трето лице (подизведувач), за делот од 
понудата што го доверува за извршување со под договор 
на тоа лице. 

 
Член 31 

На јавното отворање на понудите присуствуваат: чле-
новите на комисијата на набавувачот во полн состав и 
претставниците на понудувачите. 

 
Претставниците на понудувачите треба на комисијата 

да и предадат писмено овластување од понудувачот за 
нивно учество на јавното отворање. 

 
Член 32 

Јавното отворање на понудите започнува на место и во 
време определено со отворениот повик. 

 
Член 33 

На јавното отворање на понудите, комисијата води за-
писник. 

Комисијата најнапред го констатира бројот на прис-
тигнатите понуди во утврдениот рок и присутните прет-
ставници на понудувачите. 

Комисијата проверува дали ковертите што ги содржат 
понудите не се евентуално оштетени или отворени. 

Комисијата јавно ги отвора понудите. 
Комисијата прво ги отвора ковертите со техничка до-

кументација, а потоа ковертите со финансиска документа-
ција (понуда) на понудувачите кај кои претходно е конста-
тирана комплетната техничка документација. 

Комисијата констатира дали со понудата се доставени 
сите придружни документи пропишани со овој закон и 
други документи што се бараат за отворен повик. 

Документите во понудата се обележуваат со архивски-
от број на понудата и реден број на документот. 

На јавното отворање на понудите комисијата ги сооп-
штува деловните имиња и седиштата на понудувачите, 
формалната комплетност на понудите и ги чита понудени-
те цени и битните елементи од отворениот повик. 

По завршување на читањето на податоците од ставот 7 
на овој член, комисијата го соопштува максималниот из-
нос на цената утврдена за набавката. 

На јавното отворање, комисијата ги исклучува: пону-
дите што не се комплетни како и за случаите од членот 14 
на овој закон и тоа се забележува во записникот, при што 
се наведува причината за исклучувањето и веднаш за тоа 
се информира овластениот претставник на понудувачот. 
Покрај овие податоци, комисијата во записникот ги внесу-
ва и евентуалните мислења и забелешки на присутните 
претставници од понудувачите, доколку се однесуваат на 
постапката на јавното отворање на понудите. 

 
Ако некој од членовите на комисијата или од овласте-

ните претставници на понудувачите не се согласува со те-
кот на постапката, ќе ја наведе причината за тоа, што ќе се 
констатира во записникот. 

 
Член 34 

При оценувањето на понудите, комисијата е самостој-
на и постапува според условите објавени во отворениот 
повик и според критериумите утврдени со овој закон. 

 
Комисијата ги оценува само оние понуди кои целосно 

ги исполнуваат условите од отворениот повик и го утвр-
дува рангирањето на понудите. 

 
Во случај ако не се исполнети предвидените услови од 

членот 23 став 1 на овој закон, отворениот повик се повто-
рува уште два пати и ако и по третиот пат не се исполнети 
предвидените услови од наведениот член, набавката може 
да се изврши со непосредно спогодување, по претходно 
прибирање на најмалку три понуди. 

 
Извештајот со рангираните понуди го потпишуваат си-

те членови на комисијата и тој со сите податоци, од пону-
дите се доставува до наредбодавецот, во рок кој не може 
да биде подолг од 30 дена од денот на јавното отворање на 
понудите. 

 
Извештајот особено содржи: име и адреса на набавува-

чот, предмет и вредност на набавката, имињата на понуду-
вачите што влегле во изборот и причините за нивниот из-
бор, имињата на одбиените понудувачи и причините за 
нивното одбивање и името на најповолниот понудувач и 
причините за изборот, а доколку се знае и името на подиз-
ведувачите. 

 
Извештајот, заедно со понудите или нивните делови, 

претставуваат деловна тајна до изборот на најповолниот 
понудувач. 

 
Наредбодавецот во рок кој не може да биде подолг од 

15 дена од денот на доставувањето на извештајот одлучу-
ва за избор на најповолен понудувач. 

 
Во случај наредбодавецот да не изврши избор на нај-

поволен понудувач во рок од ставот 7 на овој член, наба-
вувачот во рок од осум дена ги известува понудувачите 
дека не се врши избор на најповолен понудувач, без об-
врска да ги образложува причините за тоа. 
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Б. Ограничен повик  
Член 35 

Набавка преку ограничен повик се спроведува кога: 
- висината на набавката изнесува повеќе од 260.000 ев-

ра во денарска противвредност; 
- природата на предметот на набавка е сложена или е 

од посебна природа (од економски и безбедносни причи-
ни); 

- се постигнува поголема ефикасност и 
- времето за прегледување и оценување на големиот 

број понуди би било непропорционално со вредноста на 
набавките. 

Член 36 
Набавката преку ограничен повик се спроведува во 

две фази и тоа: 
1. Фаза на претквалификација со прибирање на тех-

ничка документација од понудувачи по пат на јавен повик 
и 

2. Фаза на прибирање на понуди од определен број на 
понудувачи кои се квалификувале во фазата на претквали-
фикација. 

 
Член 37 

Набавувачот објавува ограничен повик за прибирање 
на техничка документација согласно со членот 16 од овој 
закон. 

Рокот за прием на документацијата за учество на по-
нудувачите на ограничениот повик не може да биде покус 
од 21 ден од денот на објавувањето на повикот. Во случај 
на забрзана постапка рокот не може да биде покус од де-
сет дена од денот на објавувањето на ограничениот повик. 

 
Член 38 

Заради учество во постапката на ограничениот повик, 
набавувачот врши претквалификација на понудувачите, 
без присуство на нивни претставници. 

Претквалификација на понудувачите од ставот 1 на 
овој член се врши врз основа на оценка дали: 

- имаат потребен техничко-технолошки бонитет; 
- има економско-финансиски бонитет; 
- има потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки; 
- има расположлива опрема и други физички капаци-

тети потребни за реализирање на набавката; 
- има менаџерска способност; 
- има искуство и стручен кадар за извршување на на-

бавката; 
- има потврда од надлежен суд дека не е отворена пос-

тапка за стечај или ликвидација; 
- нема правосилна пресуда со која е изречена мерка за 

безбедност - забрана на вршење на дејност и 
- имаат документ за регистрација за вршењето на нив-

ната дејност. 
Исполнувањето на условите од ставот 2 на овој член 

се докажува со документи и податоци кои се приложуваат 
кон пријавата за понуда. 

Набавувачот ќе го исклучи понудувачот за кој ќе оцени 
дека доставените документи во врска со претквалификаци-
ите се лажни и неточни или некомплетни. 

 
Член 39 

Документацијата за ограничениот повик се доставува 
во затворен коверт. 

 
Член 40 

Во објавениот оглас за ограничен повик, набавувачот 
го утврдува начинот, местото и рокот за доставување на 
техничката документација за претквалификација и истиот 
е должен на барање на понудувачот да даде појаснување 
за елементите од објавениот ограничен повик. 

 
Член 41 

Набавувачот одлучува за квалификацијата на понуду-
вачот. 

При донесувањето на одлуката од ставот 1 на овој 
член, набавувачот ги оценува условите од членот 38 став 2 
на овој закон. 

Комисијата на набавувачот во рок од осум дена од де-
нот на завршувањето на рокот за доставување на докумен-
тацијата ги известува сите понудувачи што доставиле тех-
ничка документација за претквалификација, за понудува-
чите што се квалификувале и утврдува листа на понудува-
чи. 

Правото за понатамошно учество во фазата на приби-
рање на понуди ќе им биде дадено само на оние понудува-
чи чии квалификации ги задоволуваат барањата на наба-
вувачот. 

 
Член 42 

Набавувачот, до квалификуваните понудувачи од ут-
врдената листа, доставува писмено барање за поднесување 
на понуда, која содржи: 

- адреса на набавувачот; 
- повикување на објавениот повик; 
- предмет на набавката; 
- содржина на понудата; 
- критериумите за избор на најповолен понудувач и 

нивно бодирање; 
- крајниот рок за поднесување на понудата; 
- време и место за подигање и износот и условите за 

плаќање на тендерската документација и 
- местото, денот и часот на одржувањето на јавното 

отворање на понудите. 
 

Член 43 
Рокот за примање на понудите определен од набавува-

чот не може да биде покус од 21 ден од денот на испраќа-
њето на писменото барање. Во случај на итност, рокот за 
прием на понудата не може да биде покус од десет дена од 
денот на испраќањето на писменото барање. 

 
Член 44 

Одредбите од членовите 19 ставови 3 и 4, 24, 25, 32, 33 
и 34 на овој закон, соодветно се применуваат и на начинот 
на работата на комисијата при набавка со ограничен по-
вик. 

 
В. Набавка со прибирање на понуди 

 
Член 45 

Набавка со прибирање на понуди се врши кога вред-
носта на набавката е над 2.600 до 52.000 евра во денарска 
противвредност и кога набавувачот без присуство на прет-
ставници од понудувачите, одбира носител на набавка врз 
основа на барање за прибирање на понуди доставени од 
најмалку три понудувачи. 

 
Барањето за набавка со прибирање на понуди од ста-

вот 1 на овој член, набавувачот го објавува во средствата 
за јавно информирање, трговските публикации, списанија-
та и весниците. 

Рокот за доставување на понудите определен од стра-
на на набавувачот, не може да биде покус од десет дена од 
денот на објавувањето на барањето за прибирање на пону-
ди. 

Барањето за прибирање на понуди ги содржи подато-
ците од членот 19 на овој закон, освен податокот за место-
то, денот и часот на одржувањето на јавното отворање на 
понудите. 

 
Член 46 

Како придружна документација кон понудата од чле-
нот 45 став 4 на овој закон, понудувачот задолжително 
приложува: 

- извод од регистрација на дејноста; 
- документ за бонитет од Централниот регистар; 
- доказ дека не е отворена постапка за стечај или лик-

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

речена мерка на безбедност забрана на вршење на дејност 
и 

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

Документите од ставот 1 алинеи 3, 4 и 5 на овој член, 
не смеат да бидат постари од шест месеци. 
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Член 47 
Врз основа на одлуката од членот 8 на овој закон со 

која е утврдена постапката за набавка, комисијата може да 
достави барање за прибирање на понуди и од определен 
број на понудувачи што самата ќе ги определи, во рокот 
определен во објавеното барање од членот 45 на овој за-
кон. 

Понудувачите се должни своите понуди да ги достават 
до комисијата во рокот определен во барањето. 

Комисијата е должна во рок од 30 дена по пристигну-
вањето на понудите да ги разгледа и да изготви извештај 
со предлог за избор на најповолен понудувач. 

Одредбите од членовите 19 ставови 2, 3 и 4, 24, 25, 26 , 
33 и 34 на овој закон, соодветно се применуваат и на на-
чинот на работата на комисијата во случај на набавка со 
прибирање на понуди. 

 
Г. Набавка со непосредно спогодување 

 
Член 48 

Набавка со непосредно спогодување се врши кога 
вредноста на набавката е до 2.600 евра во денарска про-
тиввредност, при што набавувачот е должен да обезбеди 
понуди од најмалку три понудувачи и непосредно да пре-
говара за условите на понудата. 

Набавувачот може да врши набавки по пат на непос-
редно спогодување и во следниве случаи: 

-доколку предметот на набавката е достапен само од 
еден извор - непосреден производител во земјата или во 
странство, или понудувачот има авторско право, патент, 
лиценца и други права од индустриска сопственост, или 
понудувачот има ексклузивни права во однос на стоката, 
опремата и услугите, а не постои соодветна алтернатива 
или замена; 

- доколку набавувачот спровел три постапки по јавни 
набавки на кои не бил исполнет минимумот од потребен 
број на пријавени понудувачи; 

- во случај на набавка на дополнителни испораки зара-
ди стандардизација и потреба од компатибилност со пос-
тојната стока, опрема и услуги од првиот носител на на-
бавката, кои се наменети било како делумна замена или 
како проширување на постојните набавки, а промената на 
понудувачот би го обврзала набавувачот да земе стока, 
опрема или услуга која има поинаква техничка каракте-
ристика што би резултирало со неспојливост или поголе-
ми технички промени во работењето, односно одржување-
то; 

- кога се потребни дополнителни инвестициони и гра-
дежни работи, како и опрема за веќе договорена набавка, 
чија вредност на работата не е повисока од 20% од дого-
ворената набавка и каде неопходноста од неа се јавува 
пред завршувањето на изведбата од првобитниот договор 
и 

- се работи за набавка на материјални средства, опрема 
и вршење на услуги кои имаат крајна итност предизвикана 
од настани што не можеле да бидат предвидени. 

Член 49 
Во постапката со непосредно спогодување   се забра-

нува набавката за иста потреба да се реализира кај еден 
ист понудувач, во една иста календарска година. 

 
III. НАБАВКИ КАЈ ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И КАЈ 

ДРУШТВАТА ВО СОПСТВЕНОСТ  
НА ДРЖАВАТА 

 
Член 50 

При вршењето на набавките кај јавните претпријатија 
и кај друштвата во сопственост на државата, соодветно се 
применуваат одредбите од овој закон, доколку со овој дел 
од законот поинаку не е уредено. 

 
Член 51 

По исклучок од членот 50 на овој закон, набавувачите 
по пат на отворен и ограничен повик ќе вршат набавка чи-
ја проценета вредност не е помала од: 

а) 210.000 евра во денарска противвредност за набавки 
од понудувачи кои вршат дејност во врска со: 

- производството и транспортот на: електрична енер-
гија, гас или топлинска енергија и вода за пиење; 

- снабдување со вода за пиење, електрична енергија, 
гас или топлинска енергија до соодветните мрежи; 

- отстранување на отпадните води; 
- наводнување и одводнување; 
- истражување или вадење на нафта, гас, јаглен или 

други цврсти горива; 
- изградба на воздушни терминали, пристаништа 

(езерски или речни) или други транспортни терминали; 
- користење на мрежите наменети да дадат услуги во 

областа на: железничкиот  транспорт,  автоматските  сис-
теми,  трамваите, тролејбусите, автобусите и жичарите: 

б) 310.000 евра во денарска противвредност - за набав-
ки од понудувачи кои вршат дејност во врска со обезбеду-
вање на телекомуникациски услуги и 

в) 2.600.000 евра во денарска противвредност - за на-
бавки од понудувачи кои извршуваат јавни работи (из-
градба на патишта, пруги, хидро, односно термо централи 
и слично). 

 
Член 52 

Кога набавките од членот 51 се вршат со ограничен 
повик може да се применуваат следниве правила: 

- рокот за прием на барањето за учество во повикот не 
може да биде покус од 36 дена од датумот на објавување-
то на повикот; 

- рокот за прием на пријавите може да се утврди и со 
заемен договор меѓу набавувачот и избраните кандидати, 
под услов на сите понудувачи да им е дадено исто време 
да ги подготват понудите и истите да ги поднесат и 

- кога не е можно да се постигне договор за рокот на 
прием на пријавата, набавувачот ќе го определи рокот кој 
ќе изнесува најмалку 21 ден од денот на писменото бара-
ње за поднесување на понудата. 

 
Член 53 

Системот на квалификација во ограничениот повик се 
заснова на условите утврдени во членот 35 од овој закон, 
со исклучок на условот во поглед на висината на набавка-
та. 

 
Условите можат да се засноваат врз објективната пот-

реба на набавувачите за намалување на бројот на пријаве-
ните понудувачи на ниво кое е оправдано со потребата и 
да се постигне рамнотежа меѓу одделни карактеристики 
на постапката за доделување на набавката и средствата. 
Бројот на избраните кандидати мора да се земе предвид, 
заради потребата од обезбедување на соодветна конкурен-
ција. 

 
Набавувачот ги известува пријавените понудувачи за 

својата одлука во однос на квалификациите во разумен рок. 
Ако за донесување на одлуката за квалификација е потреб-
но време подолго од шест месеци од презентирањето на до-
кументацијата, набавувачот во рок од два месеци од доста-
вувањето на документацијата ќе го извести пријавениот по-
нудувач за причините со кои се оправдува подолгиот пери-
од и за датумот до кој неговата понуда ќе биде прифатена 
или одбиена. 

При  донесувањето  на  одлуката  за  квалификацијата, 
набавувачите не можат: 

- да им наметнуваат на некои понудувачи услови од 
административно-техничка или финансиска природа кои 
не им ги наметнуваат на другите понудувачи и 

- да бараат докази кои ги дуплираат објективно доказ-
ните материјали кои веќе ги имаат на располагање. 

Кандидатите чија квалификација е одбиена, се извес-
туваат за причината за одбивањето. Причините мораат да 
се засноваат врз условите за квалификација од ставот 1 на 
овој член. 

 
Член 54 

Набавувачите можат да користат постапка со непос-
редна спогодба во следните случаи: 

а) кога не се доставени пријави за набавки во постапки 
утврдени со овој закон; 
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б) кога набавката е стриктно наменета за целите на ис-
тражување, проучување или развој, а не за обезбедување 
на профит, односно вишок на средства од работењето; 

в) кога од технички или изведбени причини, или од 
причини во врска со заштитата на ексклузивното право, за 
застапување во Република Македонија, набавката може да 
ја изврши само определен носител на набавката; 

г) од причини на крајна итност предизвикани од наста-
ни што не можеле да бидат предвидени од набавувачите 
за роковите за отворена и ограничена постапка и истите не 
можеле да се испочитуваат; 

д) во случај на набавка за дополнителни испораки од 
првиот носител на набавката кои се наменети било како 
делумна замена или како проширување на постојните на-
бавки, кога промената на понудувачот би го обврзала на-
бавувачот да земе материјал кој има поинакви технички 
карактеристики што би резултирало со неспојливост или 
несразмерни технички промени во работењето и одржува-
њето; 

ѓ) за дополнителни работи или услуги што не биле 
вклучени во проектот кој првобитно бил доделен или во 
договорот првобитно склучен, но кој, поради непредвиде-
ните околности станале неопходни за извршување на на-
бавката, под услов: 

- таквите дополнителни работи или услуги да не мо-
жат технички или временски да се одвојат од главните на-
бавки без поголеми непогодности за набавувачот и пону-
дувачот, или 

- таквите дополнителни работи или услуги, иако мо-
жат да се одвојат од набавката, апсолутно да се неопходни 
за неговите основни фази на работење; 

е) во случај на набавка на нови работи кои се содржат 
од повторување на слични работи доверени на понудува-
чот на кој набавувачот порано му ја доделил набавката, 
под услов таквите работи да се во сообразност со основ-
ниот проект за кој дадената набавка била утврдена на от-
ворен повик; 

ж) за набавки кои треба да се доделат врз основа на 
рамковни договори и 

з) за поволни набавки кога постои можност да се обез-
бедат набавките со искористување на некоја посебна по-
волна можност што е достапна само за многу кратко вре-
ме по цена значително пониска од вообичаените пазарни 
цени. 

 
IV. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 

ПОНУДИТЕ ПРИ НАБАВКА 
 

Член 55 
Доставување на понудите при набавка се врши до на-

бавувачот преку пошта со предавање во архивата на наба-
вувачот или со предавање на комисијата на лице место, но 
најдоцна до денот и часот на јавното отворање на понуди-
те. 

 
Член 56 

Понудата и другата документација се доставуваат во 
затворен коверт, на кој во горниот лев агол треба да стои 
ознаката "не отворај" и бројот на повикот. 

 
Во средината на ковертот треба да биде назначена точ-

ната адреса на набавувачот. 
 
Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би 

можел да се идентификува испраќачот-понудувачот. 
 
Во затворениот коверт треба да има уште два затворе-

ни и запечатени коверти. 
Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата со фи-

нансиска документација и носи ознака "понуда", а другиот 
внатрешен коверт ја содржи техничката документација и 
носи ознака "документација" и точната адреса на испраќа-
чот - понудувачот. 

 
Член 57 

Понудата се доставува во еден оригинален примерок 
кој треба да биде заверен и потпишан од страна на одго-
ворното лице на понудувачот. 

Понудата треба да ги содржи сите податоци назначени 
во повикот. 

Во цената на понудените стоки и услуги со странско 
потекло, задолжително се внесува и износот на царински-
те и други давачки. 

 
V. ГАРАНЦИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО НАБАВКА 

 
Член 58 

За набавка со отворен и ограничен повик чија вред-
ност изнесува над 260.000 евра во денарска противвред-
ност, набавувачот задолжително треба да побара понуду-
вачите да дадат гаранција во вид на депонирани средства 
или банкарска гаранција. 

 
Набавувачот го утврдува износот на гаранцијата, кој 

не смее да биде помал од 5% од вкупната вредност на на-
бавката, во која е вклучена царината, данокот на додадена 
вредност и други јавни давачки. 

Документот со кој се докажува гаранцијата е дел од 
понудата. 

 
Член 59 

Гаранцијата од членот 58 на овој закон се наплатува во 
корист на набавувачот, ако понудувачот е повикан да 
склучи договор по извршен избор на најповолен понуду-
вач, а тој одбие да го стори тоа. 

 
Член 60 

Набавувачот е должен по завршувањето на постапката 
за набавка, на понудувачите кои учествувале во изборот 
на најповолен понудувач во рок од седум дена да им го 
врати депонираниот износ од гаранцијата, а на избраниот 
понудувач по склучувањето на договорот. 

 
VI. СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ 

 
Член 61 

По донесувањето на одлуката за избор на најповолен 
понудувач, набавувачот е должен по писмен пат, најдоцна 
во рок од седум дена да го извести понудувачот дека е из-
бран за најповолен понудувач. 

Известувањето од ставот 1 на овој член претставува 
потврда за понудувачот дека е дефинитивно утврден за 
носител на договорот. 

За изборот на најповолен понудувач, се известуваат и 
сите други понудувачи учесници во постапката во рокот 
од ставот 1 на овој член. 

Договор се потпишува во рок од седум дена по исте-
кот на рокот за поднесување на жалба, односно по конеч-
носта на одлуката по жалбата. 

Од страна на набавувачот, договорот го потпишува од-
говорното лице (функционерот, односно работоводниот 
орган) или лице овластено од него, а од страна на носите-
лот на набавката-овластен потписник. Договорот за наба-
вувачот-корисник на средства од Буџетот на Република 
Македонија го потпишува и овластено лице од министе-
рот за финансии, а за единките-корисници и од соодветни-
от надлежен орган на управата. Договорот кој не е потпи-
шан од сите наведени лица не предизвикува правно деј-
ство. 

Одредбите од ставот 5 на овој член се применуваат и 
при склучување на анекси на главниот договор. 

Заради водење на единствена евиденција на јавните 
набавки во Министерството за финансии, корисниците и 
единките корисници на средствата од Буџетот на Републи-
ка Македонија, се должни да достават примерок од склу-
чениот договор за јавни набавки, во рок од 15 дена од де-
нот на склучувањето на договорот. 

Одредбите од ставот 7 на овој член, се применуваат и 
при склучување на анекси на главниот договор и на дого-
ворите склучени кога набавката била извршена по пат на 
непосредно спогодување. 

 
Член 62 

Со склучување на Анекс на главниот договор, набавува-
чот не смее да ги менува цената, квалитетот и техничките 
карактеристики на предметот на набавката. 
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Член 63 
Набавките кај кои предметот на набавката се испора-

чува сукцесивно, а кога избраниот најповолен понудувач 
не го испорачува предметот на набавка согласно со дого-
ворот, набавувачот го раскинува договорот и може да 
склучи договор со второрангираниот понудувач или да 
спроведе нова постапка за набавка. 

 
Член 64 

Во договорот се предвидува полагање на кауции, га-
ранции и аванси, како средства за обезбедување на плаќа-
њето, како и условите и начинот за раскинување на дого-
ворот. 

Авансно плаќање се врши во услови кога на пазарот 
не може да се набават производи и услуги и кога со тоа се 
постигнува пониска продажна цена. 

За корисниците и единките корисници на средствата 
од буџетот, авансот не може да биде поголем од 30% од 
вредноста на договорот. 

 
VII. ИЗЈАВУВАЊЕ НА ЖАЛБА 

 
Член 65 

Незадоволниот учесник за изборот на најповолен по-
нудувач, може да изјави жалба до Комисијата за жалби по 
јавни набавки во рок од осум дена од денот на доставува-
њето на известувањето за најповолен понудувач. 

Жалбата од ставот 1 на овој член се доставува преку 
комисијата што ја водела првостепената постапка. 

Комисијата што ја водела првостепената постапка, 
жалбата со образложение по жалбените наводи и со копии 
од целокупната документација за водената постапка за 
јавните набавки, ја доставува до Комисијата за жалби по 
јавни набавки. 

Поднесувањето на жалба го задржува извршувањето 
на одлуката за избор на најповолен понудувач до право-
силноста на одлуката по жалбата. 

 
Член 66 

Комисијата за жалби по јавни набавки е должна во рок 
од 15 дена од приемот на жалбата да се произнесе во рам-
ките на жалбените наводи. 

Комисијата од ставот 1 на овој член, ќе ја отфрли жал-
бата ако жалбата е ненавремена, а доколку не ја отфрли, 
го зема предметот во решавање. 

 
Член 67 

Комисијата за жалби по јавни набавки ќе ја одбие жал-
бата како неоснована, кога: 

- ќе утврди дека постапката што му претходела на из-
борот на најповолен понудувач е спроведена согласно со 
овој закон, или 

- ќе најде дека во првостепената постапка имало не-
достатоци, кои битно не можеле да влијаат врз одлучува-
њето за избор на најповолен понудувач. 

 
Член 68 

Комисијата за жалби по јавни набавки ќе го поништи 
решението за избор на најповолен понудувач, ако утврди 
дека: 

 
- првостепениот орган погрешно ги оценил понудите и 

придружната документација, или 
 
- првостепениот орган извршил избор на најповолен 

понудувач со погрешна примена на критериумите за из-
бор на најповолен понудувач. 

Во случај на поништување на решението за избор на 
најповолен понудувач, Комисијата за жалби по јавни на-
бавки е должна да му укаже на првостепениот орган кои 
околности треба да ги има предвид во натамошното поста-
пување. Првостепениот орган е должен да постапи по ука-
жувањата и најдоцна во рок од 15 дена да изврши избор 
на најповолен понудувач, за што веднаш ја известува Ко-
мисијата за жалби по јавни набавки. 

 

Член 69 
Комисијата за жалби по јавни набавки ќе ја поништи 

спроведената постапка ако утврди дека првостепената ко-
мисија погрешно ги применила одредбите од овој закон 
при спроведувањето на постапката. 

Во случај на поништување на спроведената постапка, 
Комисијата за жалби по јавни набавки е должна да го из-
вести првостепениот орган и да му укаже кои околности 
треба да ги има предвид во натамошното постапување. 

 
Член 70 

Комисијата за жалби по јавни набавки, за својата одлу-
ка ги известува подносителот на жалбата и комисијата 
што ја водела првостепената постапка. 

Одлуката на Комисијата за жалби по јавни набавки е 
конечна.  

 
Член 71 

Комисијата за жалби по јавни набавки е составена од 
претседател и четворица членови и нивни заменици од ре-
дот на афирмирани и познати стручњаци (адвокати, нота-
ри, комерцијални ревизори, инженери и слично), кои ги 
именува и разрешува Владата на Република Македонија за 
период од две години, со право на повторен избор за уште 
две години. 

Членот на комисијата од ставот 1 на овој член не може 
да биде лице именувано од Собранието на Република Ма-
кедонија и од Владата на Република Македонија. 

Членот на комисијата од ставот 1 на овој член може да 
биде разрешен пред истекот на мандатот за кој е избран во 
случај на осуденост за кривично дело против имотот, во 
иста постапка како и за неговиот избор. 

Претседателот и членовите на Комисијата за жалби по 
јавни набавки, како и нивните заменици, за својата работа 
во Комисијата имаат право на надоместок кој го утврдува 
Владата на Република Македонија. 

 
Член 72 

Комисијата за жалби по јавни набавки донесува делов-
ник за својата работа, на кој согласност дава Владата на 
Република Македонија. 

 
Член 73 

Комисијата за жалби по јавни набавки е самостојна во 
својата работа и најмалку два пати во текот на годината ја 
информира Владата на Република Македонија за својата 
работа. 

 
VIII. НАДЗОР И КОНТРОЛА 

  
Член 74 

Надзор на спроведување на одредбите на овој закон 
врши Министерството за финансии. 

Работите на инспекцискиот надзор го вршат ревизори 
за контрола на буџетот и за јавните набавки во Минис-
терството за финансии. 

Ревизорите од ставот 2 на овој член вршат надзор во 
поглед на: 

- обезбедувањето на средства за набавка; 
- спроведувањето на постапките на набавките; 
- организирањето на органите за спроведување на на-

бавките; 
- евиденцијата на набавките; 
- оформување на документација за набавките и 
- реализација на договорите. 
 

Член 75 
Ревизорот од членот 74 став 2 на овој закон има служ-

бена легитимација чија форма и содржина и начинот на 
нејзиното издавање ја пропишува министерот за финан-
сии. 

Член 76 
Доколку во вршењето на надзорот ревизорот утврди 

неправилности и недостатоци во спроведувањето на пос-
тапката за набавки која е во тек, истите ќе ги констатира и 
со решение ќе ги одреди мерките и рокот за нивно отстра-
нување. 
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Доколку во определениот рок не се отстранат непра-
вилностите и недостатоците, ревизорот наредува запира-
ње на отпочнатата постапка за набавка. 

Против решението од ставот 1 на овој член, може да се 
изјави жалба до Комисијата за жалби по јавни набавки. 

 
Член 77 

Ако во вршењето на надзорот ревизорот утврди дека 
со повредата на постапката за набавки е сторен прекршок 
или кривично дело должен е без одлагање да поднесе ба-
рање, односно пријава за поведување на прекршочна, од-
носно кривична постапка. 

 
Член 78 

Контрола над користењето на средствата за набавки на 
набавувачите од членот 1 на овој закон се врши согласно 
со Законот за државната ревизија. 

 
 

IX. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ  
Член 79 

Со парична казна од 200.000 до 300.000 денари ќе се 
казни за прекршок правното лице-набавувач, освен држав-
ните органи и органите на единиците на локалната само-
управа, ако: 

 
- не формира орган за спроведување на постапка за на-

бавка (член 11 став 1); 
- не го објави повикот за набавка (член 16); 
- не ја утврди максималната цена и не ја зачува во тај-

ност (член 22); 
- изврши делење на јавна набавка (член 4) и 
- ако примерок од договорот и Анексот на главниот 

договор не бидат доставени во Министерството за финан-
сии во утврдениот рок (член 61 ставови 7 и 8). 

 
Член 80 

Со парична казна од 40.000 до 50.000 денари ќе се каз-
ни за прекршок одговорното лице во правното лице, ако: 

 
- донесе одлука за јавна набавка без да има претходно 

обезбедено средства за набавката (член 5); 
- не води регистар за извршените набавки и не достави 

податоци од регистарот до Министерството за финансии 
(член 10); 

- не ги почитува постапките и роковите утврдени со 
овој закон (член 11); 

- не ја поништи одлуката за набавка, доколку понуду-
вачот даде директно или индиректно на членовите на ко-
мисијата подарок во било каква форма, или било каква ус-
луга (член 14); 

- не ја запазува висината на вредноста на набавката за 
соодветниот вид на постапка за набавка (член 18, член 35 
став 1 алинеја 1, член 45 став 1, член 48 став 1 и член 51); 

- изборот на најповолен понудувач го изврши без да ја 
провери економската и финансиската состојба, како и тех-
ничката способност на понудувачот за извршување на 
предлогот на понудата (членови 23 став 2, 24 и 25); 

- ако од постапката за набавка не го исклучи понуду-
вачот (член 26 став 1 и член 38 став 4); 

- не постапува според условите објавени во отворени-
от повик и не ги запазува критериумите за избор на најпо-
волен понудувач (член 27 и член 34 став 1); 

- не го извести понудувачот дека е исклучен од пос-
тапката за набавка (член 28 став 3); 

- врши преговори со понудувачот, открива пред трети 
лица технички спецификации, информации во врска со це-
ната и други пазарни информации (член 29); 

- изврши набавка преку ограничен повик без да ја 
спроведе фазата на претквалификација (член 36); 

- не го утврди начинот, местото и рокот за доставува-
ње на техничката документација за претквалификација и 
не даде појаснување за елементите од објавениот ограни-
чен повик (член 40); 

- донесе одлука без да врши оцена на условите од чле-
нот 38 став 2 на овој закон (член 41 став 2); 

- не ги извести сите понудувачи што доставиле тех-
ничка документација за претквалификација, за понудува-
чите што се квалификувале (член 41 став 3). 

- во постапката со непосредно спогодување, набавката 
за истата потреба се реализира кај еден ист понудувач 
(член 49); 

- не донесе одлука за потребата од јавна набавка (член 
8); 

- дозволи во постапката за јавна набавка да учествува-
ат членови на комисијата, одговорни и раководни лица кај 
набавувачот и членови на нивното потесно семејство 
(член 13); 

- во огласот по отворениот повик и тендерската доку-
ментација ги специфицира техничките карактеристики на 
предметот на набавката на точно одредена марка, модел 
или тип (член 19 став 4) и 

- со склучување на Анекс на главниот договор ги из-
мени основните услови на понудата во поглед на цената, 
квалитетот и техничките карактеристики на предметот на 
набавката (член 62). 

 
Член 81 

Со парична казна од 40.000 до 50.000 денари ќе се каз-
ни за прекршоците од членот 80 на овој закон и службено-
то лице. 

 
X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 82 

Постапките за набавките отпочнати пред денот на вле-
гувањето во сила на овој закон, ќе бидат завршени во сог-
ласност со прописите што важеле пред влегувањето во си-
ла на овој закон. 

 
Член 83 

Подзаконските прописи утврдени со овој закон ќе се 
донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила 
на овој закон. 

Комисијата за жалби по јавни набавки, ќе се формира 
во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој 
закон. 

 
Член 84 

За спроведување на овој закон Владата може да донесе 
подзаконски прописи. 

 
Член 85 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон, прес-
тануваат да важат членовите 8, 9, 10, 11, 51, 52, 53, 56, 57 
и 58 од Законот за правата, обврските и одговорностите 
на републичките органи во поглед на средствата во оп-
штествена сопственост што тие ги користат ("Службен 
весник на СРМ" бр. 41/85 и 51/88). 

 
___________ 

 
322. 

 
Врз основа на член 91 од Уставот на Република Маке-

донија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
52/91) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Републи-
ка Македонија ("Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
"Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 19 март 2002 година, донесе 

 
 

О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ НА АМБАСАДА НА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА ВО ИСЛАМСКАТА РЕПУБЛИКА ИРАН, 

СО СЕДИШТЕ ВО ТЕХЕРАН 
 

Член 1 
Република Македонија отвора Амбасада во Исламска-

та Република Иран, со седиште во Техеран. 
 

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни работи 

на Република Македонија да ја спроведе оваа одлука. 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

 
Бр. 23-1324/1              Претседател на Владата 

19 март 2002 година               на Република Македонија, 
    Скопје                              Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
323. 

Врз основа на член 41 од Законот за Владата на Репуб-
лика Македонија ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 4 од Безбедносната спогодба ме-
ѓу Република Македонија и НАТО СГ/96/42(Е) од 
17.01.1996 година, Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 19 март 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН БЕЗБЕДНОСЕН  
АВТОРИТЕТ НА РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА  

ВО НАТО КОНТЕКСТ  
Член 1 

Со оваа одлука се основа Национален Безбедносен 
Авторитет во НАТО контекст ( во натамошниот текст: 
"Национален Безбедносен Авторитет на Република Ма-
кедонија") како стручна служба на Владата на Републи-
ка Македонија, за остварување на правата, обврските и 
овластувањата кои што произлегуваат од закони и до-
говори склучени помеѓу Република Македонија и НА-
ТО и се во функција на Министерството за одбрана на 
Република Македонија, Министерството за надворешни 
работи на Република Македонија, Министерството за 
внатрешни работи на Република Македонија, други ми-
нистерства, државни органи, организации и институции 
кои имаат контакт со класифицирани НАТО информа-
ции. 

 
Член 2 

Националниот Безбедносен Авторитет на Република 
Македонија ги врши работите што се однесуваат на:  

 
- организирање, подготвување и спроведување на без-

бедносни аранжмани сврзани со прием, класификација, 
размена, заштита и чување на информации и материјали 
помеѓу Република Македонија и НАТО; 

 
- организирање, подготвување и спроведување на без-

бедносни аранжмани сврзани со безбедноста на персона-
лот и сите други лица кои се во контакт или користат кла-
сифицирани НАТО информации; 

 
- изготвување планови, давање насоки и издавање без-

бедносни сертификати во НАТО контекст; 
 
- следење на остварувањето и унапредување на крип-

то-заштитата на информациите и материјалите разменети 
меѓу Република Македонија и НАТО; 

- организирање, подготвување и спроведување на без-
бедносни аранжмани сврзани со индустриската безбед-
ност и заштита на индустриските информации и материја-
ли разменети помеѓу Република Македонија и НАТО; 

- организирање, подготвување и спроведување на без-
бедносни аранжмани сврзани со акредитација на системи, 
машини и уреди на кои се користат или се обработуваат 
класифицирани НАТО информации; 

- ги координира работите и ги следи сите активности 
кои се преземаат од страна на министерствата, државните 
органи, организации и институции кои имаат контакти со 
класифицирани НАТО информации; 

- планира остварување на меѓународна соработка од 
доменот на безбедноста и заштитата на информациите и 
материјалите; 

- изготвува годишен план за соработка со НАТО. 

Член 3 
Националниот Безбедносен Авторитет на Република 

Македонија го претставува и со него раководи директор. 
 

Член 4 
Директорот на Националниот Безбедносен Авторитет 

на Република Македонија го именува и разрешува Влада-
та на Република Македонија. 

Директорот се именува за време од четири години. 
 

Член 5 
Директорот на Националниот Безбедносен Авторитет 

на Република Македонија е лично одговорен за својата ра-
бота и за работата на службата со која раководи пред Вла-
дата на Република Македонија. 

 
Член 6 

Во рамките на Националниот Безбедносен Авторитет 
на Република Македонија се организираат организациони 
облици за: 

 
- безбедна комуникација и заштита на информации 

разменети помеѓу Република Македонија и НАТО; 
- издавање на безбедносни сертификати; 
- информатичка безбедност и криптозаштита и про-

дукција на крипто-клучеви, и  
- индустриска безбедност. 
 

Член 7 
Националниот Безбедносен Авторитет на Република 

Македонија почнува со работа со денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука. 

Во рок од 30 дена од денот на именувањето на дирек-
торот ќе се донесат актите за организација и систематиза-
ција на работните места на Националниот Безбедносен 
Авторитет на Република Македонија. 

 
Член 8 

Финансиската, логистичката и просторната поддршка 
на Националниот Безбедносен Авторитет на Република 
Македонија до обезбедувањето на посебните простории и 
финансиски средства за работа од Буџетот на Република 
Македонија се обезбедува од средствата на Министерс-
твото за одбрана на Република Македонија. 

  
Член 9 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука Наци-
оналниот Безбедносен Авторитет на Република Македо-
нија ги презема: архивата, документацијата, опремата и 
средствата од Службата за реципрочна безбедност и заш-
тита на информациите разменети помеѓу Владата на Ре-
публика Македонија и НАТО, како и работници во соглас-
ност со актот за систематизација на работните места на 
Националниот Безбедносен Авторитет на Република Ма-
кедонија. 

 
Член 10 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, прес-
танува да важи Одлуката на Владата на Република Маке-
донија за основање на Службата за реципрочна безбед-
ност и заштита на информациите разменети помеѓу Вла-
дата на Република Македонија и Северно Атлантската До-
говорна Организација - НАТО, Дов. бр. 24/1 од 24.01.1996 
година. 

 
Член 11 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето 
во "Службен весник на Република Македонија". 

 
Бр. 23-25/1                           Претседател на Владата 

19 март 2002 година               на Република Македонија, 
     Скопје                             Љубчо Георгиевски, с.р. 
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324. 

Врз основа на член 81, став 4 од Законот за ветеринар-
ното здравство ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 28/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 19 март 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕС-
ТОКОТ ЗА УВЕРЕНИЕТО ЗА ЗДРАВСТВЕНА СОС-

ТОЈБА НА ЖИВОТНИТЕ И ЗА ВИСИНАТА НА НАДО-
МЕСТОЦИТЕ ЗА ВЕТЕРИНАРНО 
САНИТАРНИТЕ ПРЕГЛЕДИ 

 
Член 1 

Висината на надоместокот за уверението за здравстве-
на состојба на животните и висината на надоместоците за 
ветеринарно-санитарните прегледи се определува според 
Тарифата, која е составен дел на оваа одлука и е дадена во 
прилог. 

 
Член 2 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука прес-
танува да важи Одлуката за определување на висината на 
таксата за уверението за здравствена состојба на животни-
те и за висината на надоместоците за ветеринарно-санитар-
ните инспекциски прегледи ("Службен весник на СРМ" бр. 
25/87, 21/89, 39/89, 13/90 и "Службен весник на Република 
Македонија" бр. 21/92, 16/94 и 25/96). 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во "Службен весник на Република Македо-
нија". 

 
Бр. 23-1290/1              Претседател на Владата 

19 март 2002 година               на Република Македонија, 
    Скопје                              Љубчо Георгиевски, с.р. 

Т А Р И Ф А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА УВЕРЕНИЕТО 
ЗА ЗДРАВСТВЕНА СОСТОЈБА НА ЖИВОТНИТЕ И ЗА ВИ-
СИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ВЕТЕРИНАРНО-СА-

НИТАРНИТЕ ПРЕГЛЕДИ 
 

I 
За утврдување на здравствената состојба на животните 

од член 33 од Законот за ветеринарното здравство ("Сл. 
весник на РМ" бр. 28/98) држателот на животните плаќа 
надоместок по глава и тоа за: 

1. коњ, говедо, бивол, магаре, мазга  
и мула     250 денари 
2. ждребе, теле, биволче и прле  
до старост од 6 месеци   100 денари 
3. свиња над 30 кг. жива мера    30 денари 
4. свиња под 30 кг. жива мера и прасе   20 денари 
5. овца и коза      25 денари 
6. јагне и јаре      15 денари 
7. живина     1,5 денари 
8. пилиња до седумдневна возраст  
за 100 пилиња во пратка    10 денари 
9. питоми зајаци     30 денари 
10. дивеч:  
- перната      10 денари 
- ниска    150 денари 
- висока    300 денари 
11. кучиња     200 денари 
12. мачки    100 денари 
13. риба (конзумна, подмладок и икра)  
за 1 кгр.        2 денари 
14. за 1 кошница пчели    15 денари 
15. пчелни матици     30 денари 
 
За продолжување на важноста на уверението за 

здравствена состојба на животните се плаќа 50% од пред-
видениот надоместок во Тарифата за соодветниот вид жи-
вотни. 

 

За пренесување на сопственоста на уверението за 
здравствена состојба на животните при купопродажба се 
плаќа надоместок во висина од 50% од предвидениот из-
нос во Тарифата за соодветниот вид животни. 

 
II 

За ветеринарно-санитарниот преглед од член 34 став 1 
од Законот за ветеринарното здравство ("Сл. весник на 
РМ" бр. 28/98) надоместок се наплатува според вредноста 
на пратката, а врз основа на следните проценти: 

1. за копитари и говеда според вредноста  
на едно грло во пратката             0,4% 
2. за ждребиња, телиња и свињи според  
вредноста на едно грло во пратката            0,2% 
3. за овци, јагниња и прасиња според  
вредноста на едно грло во пратката          0,15% 
4. за живина според вредноста  
на една кокошка во пратката             0,4% 
5. за питоми зајаци според вредноста  
на еден зајак во пратката             0,4% 
6. за кучиња и мачки според вредноста  
на едно куче односно мачка во пратката           0,4% 
7. за останатите животни според  
вредноста на едно грло во пратката            0,5% 
8. за дивеч според вредноста на едно  
грло во пратката              0,4% 
9. за риба конзумна според вредноста  
на 1 кгр. во пратката              0,3% 
10. за риба за одгледување и икра  
според вредноста на 1 кгр. во пратката            0,15% 
11. за ракови, школки, полжави и жаби  
според вредноста на 1 кгр. во пратката            0,4% 
12. за месо и производи од месо според  
вредноста на 1 кгр. во пратката            0,3% 
13. за млеко според вредноста на 1 литар  
во пратката               0,3% 
14. за производи од млеко, сладолед и сл.  
според вредноста на 1 кгр. во пратката            0,3% 
15. за јајца и производи од јајца според  
вредноста на 1 јајце односно 1 кгр.  
производи од јајца во пратката             0,2% 
16. за мед и производи од мед според  
вредноста на 1 кгр. во пратката            0,2% 
17. за кожи сурови, солени и суви според  
вредноста на 1 кгр. во пратката            0,4% 
18. за суровини и отпадоци од животинско  
потекло според вредноста на 1 кгр.  
во пратката                0,1% 
19. за семе за вештачко осеменување  
на животни, јајце клетки и ембриони  
според вредноста на пратката             0,5% 
20. за добиточна храна и производи  
за исхрана на животните според  
вредноста на 1 кгр. во пратката            0,2% 
 
Вредноста на пратките под дел II врз основа на која се 

пресметува надоместокот за извршен ветеринарно-санита-
рен преглед се пресметува врз основа на податоците за 
вредноста според отпремнината на пратката, односно спо-
ред фактурата, а за терање пеш на животни според пазар-
ната вредност на едно грло. 

 
За индивидуални одгледувачи на животни вредноста 

на пратката се пресметува според пазарната вредност на 
едно грло. 

 
III 

За ветеринарно-санитарниот преглед од член 40 ставо-
ви 4 и 5 на Законот за ветеринарното здравство ("Сл. вес-
ник на РМ" бр. 28/98) се наплатува надоместокот од дел II 
на оваа тарифа при увоз наголемен за 50%, при извоз на-
мален за 50%. 

 
IV 

За ветеринарно-санитарниот преглед од член 54 став 1 
од Законот за ветеринарното здравство ("Сл. весник на 
РМ" бр. 28/98) се наплатува следниот надоместок: 
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А. Преглед на животни за колење, месо и производи 
од месо: 

 
1. За преглед на копитари и чапункари пред колење за-

едно со прегледот на месото од закланите животни, спо-
ред вредноста на животното            0,3% 

2. За преглед на живина и питоми зајаци пред колење 
со прегледот на месото од закланите животни, според 
вредноста на животното             0,3% 

а) за дивеч се наплатува предвидениот износ за соод-
ветен или сличен вид домашни животни. 

3. За производи од месо за 1 кг.            0,3%. 
Прегледот на производите од месо ги опфаќа прегле-

дот на суровините, контролата на процесот на изработка 
на производите и се врши на местото на производството и 
складирањето на производите од месо, односно во магаци-
ните и продавниците. 

Б. Преглед на млеко и производи од млеко: 
1. За преглед, односно контрола на местото на произ-

водство или складирање на 1 литар млеко    0,2% 
Надоместокот се наплаќа на местото на добивање, 

складирање односно преработка на млекото. 
2. Преглед и контрола на производи од млеко: 
За преглед односно контрола на производи од млеко 

по 1 кг               0,2% 
Преглед и контрола на производи од млеко се врши 

органолептички и со земање мостри за лабораториски 
преглед; 

- пред пуштање во продажба од мандрите, бачилата, 
конзумните млекарници и во складовите (ладилниците); 

- на пазарите и во продавниците, ако претходно не е 
извршен преглед на местото на производството или скла-
дирањето. 

 
V. Преглед и контрола на јајца и производи од јајца: 
1. за преглед односно контрола на местото на произ-

водство или складирање по едно јајце          0,15% 
2. за преглед на пазарите и во продавниците по едно 

јајце                0,2% 
Преглед и контрола на јајца и производи од јајца се 

врши: 
- пред пуштање во продажба на местото на производс-

твото или складирањето; 
- на пазарите или во продавниците, ако претходно не е 

извршена контрола, односно преглед на местото на произ-
водството или складирањето. 

 
Г. Преглед и контрола на риба и производи од риба: 
1. за преглед и контрола на риба и производи од риба 

по 1 кг               0,3% 
2. за преглед и контрола на риба за одгледување по 1 

кг              0,15% 
Преглед односно контрола на риба и производи од ри-

ба се врши на местото на уловот, складирањето или прера-
ботката, односно во текот на продажбата. 

 
Д. Преглед и контрола на мед и производи од мед: 
1. за преглед и контрола на мед и производи од мед 

според вредноста по 1 кг              0,2% 
Ѓ. Преглед и контрола на семе, јајце клетки и ембрио-

ни: 
1. за преглед и контрола на семе, јајце клетки и ембри-

они по вредноста на пратката                              0,2% 
Надоместокот за ветеринарно-санитарните прегледи 

од дел IV се пресметува по набавната нето вредност на 
животните за колење и животинските производи, односно 
по пазарните вредности на животните за колење и произ-
водите од животинско потекло, односно по пазарната 
вредност на животните за колење и животинските произ-
води од сопствено производство. 

За ветеринарно-санитарните прегледи од дел II, III и 
IV на оваа тарифа што се вршат ноќе, ако се обезбедени 
услови за ноќен преглед, надоместокот се зголемува за 
100%, а за прегледите што се извршени вон редовното ра-
ботно време, надоместокот се наголемува за 50%. 

Како ноќен преглед се смета прегледот извршен меѓу 
22 и 5 часот. 

За правни и физички лица, што работат во две или три 
смени, надоместокот од дел IV под А, Б и В на оваа тари-
фа не се зголемува за ветеринарно-санитарните прегледи 
што се вршат во редовното работно време односно ноќе. 

___________ 
325. 

Врз основа на член 30 од Законот за Буџетот на Репуб-
лика Македонија за 2002 година ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 106/2001), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 19.03.2002 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ДО ЛОКАЛ-
НИТЕ ЈАВНИ ГЛАСИЛА ЗА 2002 ГОДИНА  

1. Распределувањето на средствата - тековни трансфе-
ри до јавните гласила на локално ниво во износ од 16 ми-
лиони денари од разделот 193.01 на Агенцијата за инфор-
мации потставка 443814, се врши континуирано и во 12 
еднакви делови почнувајќи од јануари 2002 година. 

Трансферот на средствата ќе го врши Агенцијата за 
информации. Средствата се распределуваат на јавните ра-
диодифузни претпријатија што вршат дејност на локално 
ниво во следниве проценти/фиксни износи: 

- Тетово - 7,00%, односно 1.120.000 денари во фиксен 
износ; 

- Куманово и Прилеп по 6,40%, односно по 1.024.000 
денари; 

- Битола - 5,40% (864.000 денари); 
- Охрид, Струга, Струмица, Кочани, Кавадарци, Гевге-

лија и Гостивар по 4,50% (720.000 денари); 
- Делчево, Неготино, Штип, Велес и Кичево по 3,60% 

(576.000 денари); 
- Дебар - 2,30% (368.000 денари); 
- Берово, Пробиштип, Радовиш и Ресен по 2,15% 

(344.000 денари) и  
 
- Виница, Валандово, Кратово, Македонски Брод, Кру-

шево, Свети Николе, Крива Паланка и Демир Хисар по 
1,80%, односно по 288.000 денари. 

 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

 
        Бр. 23-327/1       Претседател на Владата 
19 март 2002 година               на Република Македонија, 
           Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

 
___________ 

326. 
Врз основа на член 17, став 1 од Законот за јавното 

правобранителство ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 47/97), а во врска со Одлуката за утврдување 
критериуми за определување на бројот на замениците на 
јавниот правобранител на Република Македонија и за оп-
ределување на бројот на замениците на јавниот правобра-
нител ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
57/97 и 3/98), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 19 март 2002 година, донесе 

 
 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕ-
НИЦИ НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО 

НА СКОПЈЕ И ГОСТИВАР   
1. Се огласува именување на еден заменик на јавниот 

правобранител на Република Македонија за подрачјето на 
Скопје и еден заменик на јавниот правобранител на Ре-
публика Македонија за подрачјето на Гостивар. 

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат ус-
ловите предвидени во член 18 од Законот за јавното пра-
вобранителство (државјанин на Република Македонија кој 
ги исполнува општите услови определени со Закон за зас-
новање на работен однос во државен орган, истакнат дип-
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ломиран правник со положен правосуден испит кој ужива 
углед за вршење на јавноправобранителската функција и 
работно искуство со потврдени резултати по положениот 
правосуден испит на правни работи над 3 години), прија-
вите со потребните документи да ги поднесат до Владата 
на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Македо-
нија и во дневниот печат.  "  
      Бр. 17-1483/1       Претседател на Владата 
19 март 2002 година               на Република Македонија, 
          Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
327. 

Врз основа на член 12, од Законот за концесија 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93), 
Владата на Република Македонија, на седницата  одржана 
на 19 март 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ  
ВО  ОВИШТАТА  ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Л 

1. На десетгодишно користење - концесија се дава ди-
вечот во ловиштата и тоа: 

- "Вртешка", "Козјак", "Габер", "Липов Дол", "Леско-
вица", "Драгоево", "Црешка", "Криви Дол" и "Балван" на 
Ловно-риболовното друштво "Штип" од Штип и 

- "Конечко" на Друштвото за лов, трговија и услуги 
"Сафари интернационал" Д.О.О. увоз-извоз од Скопје. 

2. Како почеток на користењето - концесијата на диве-
чот во ловиштата од точка 1 на оваа одлука ќе се смета де-
нот на потпишување на договорот. 

3. Во името на Владата на Република Македонија, до-
говорот за користење на дивечот во ловиштата ќе го пот-
пише министерот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

  
        Бр. 23-1101/1                      Претседател на Владата 
19 март 2002 година     на Република Македонија, 
            Скопје        Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
 

328. 
Врз основа на член 4, став 2 од Законот за концесии 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93 и 
40/99) и член 86, став 2 од Законот за минералните суро-
вини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
18/99), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 19 март 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ  НА ДЕ-
ТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕ-
РАЛНАТА СУРОВИНА - УКРАСЕН КАМЕН (КАЛ-
ЦИТСКИ МЕРМЕРИ) НА "НИКО ТРЕЈД" ДОО, 
СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ ВО АТАРОТ НА СЕ-
АТА КРАПА И МАРГАРИ,  ПРИЛЕПСКО Л  

1. На "НИКО ТРЕЈД" ДОО, Скопје се дава концесија 
за вршење на детални геолошки истражувања на минерал-
ната суровина - украсен камен (калцитски мермери) на ло-
калитетот во атарот на селата Крапа и Маргари, Прилеп-
ско, со следните координати:  

 
Точка бр. Координата х Координата ѕ 
Т-1 4.610.000,00 7.527.625,00 
Т-2 4.600.575,00 7.529.350,00 
Т-3 4.601.625,00 7.529.575,00 
Т-4 4.601.500,00 7.527.500,00 
Т-5 4.610.000,00 7.528.600,00 

 
Површината на просторот од став 1 на овој член изне-

сува Р=1,15 км2. 

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на 
оваа одлука е определено во Договорот за концесија сог-
ласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од 
точка 1 на оваа одлука е определена во Договорот за кон-
цесијата, согласно Одлуката за определување на критери-
уми за висината на надоместокот за концесии за вршење 
на детални геолошки истражувања и експлоатација на ми-
нералните суровини ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместокот е определен во Договорот за концесијата. 

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

6. Во име на Владата на Република Македонија, Дого-
ворот за концесија ќе го потпише министерот за економи-
ја по добиената согласност од Владата. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
дон ". ија 

 Бр. 23-1221/1                      Претседател на Владата 
20 март  2002 година     на Република Македонија, 
             Скопје        Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
329. 

Врз основа на член 9 од Законот за царинска тарифа 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96, 
45/97, 26/98, 15/2001 и 104/2001), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 19 март 2002 годи-
на, несе до 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

НОМЕНКЛАТУРАТА НА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА  
1. Во Законот за царинска тарифа ("Службен весник на 

Република Македонија" број 38/96, 45/97, 61/97, 26/98, 
15/2001 и 104/2001), во Глава 1, во Тарифниот број 0105, 
во тарифниот подброј 0105 11, текстот во наименувањето 
(колона 2) и тоа за: 

"---женски пилиња: 
0105 11 11 00 ----За приплод 
0105 11 19 00 ----Други 

---Други: 
0105 11 91 00 ----За приплод 
0105 11 99 00 ----Други", се менуваат и гласат: 
 
"---Дедовски и родителски женски пилиња: 
0105 11 11 00 ----Несилки 
0105 11 19 00 ----Други 
  ---Други: 
0105 11 91 00 ----Несилки 
0105 11 99 00 ----Други". 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
дон ". ија 
         Бр. 23-1263/1       Претседател на Владата 
19 март 2002 година     на Република Македонија, 
             Скопје        Љубчо Георгиевски, с.р. 

 
___________ 

330. 
Врз основа на член 36 став 3 и член 41 од Законот за 

Владата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 19 март 2002 го-
дин  донесе а, 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И 
ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА   
Член 1 

Во Одлуката за основање на Служба за општи и заед-
нички работи на Владата на Република Македонија 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 37/98, 
45/98, 28/99, 61/99, 21/2001 и 30/2001), член 4 став 1 се ме-
нува и гласи: 
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"Службата ги извршува следниве општи и заеднички 
работи: финансиско-материјални; примање, заведување, 
распоредување на пошта; дактилографски работи за пот-
ребите на Претседателот на Владата на Република Маке-
донија; стенографски работи; јазична редакција на тексто-
вите и материјалите (лекторирање); инвестиционо одржу-
вање на објектите и деловните простории што ги користат 
органите на управата и репрезентативните и резиденцијал-
ните објекти; набавка на мебел и опрема за наведените об-
јекти; воспоставување и одржување на внатрешни и над-
ворешни телефонски и телефакс врски во објектот на Вла-
дата на Република Македонија; ПП заштита; набавка на 
сакциско цвеќе и цветни аранжмани; печатење и умножу-
вање на материјали; доставување на пошта; превоз со мо-
торни возила и воздухоплови; угостителски услуги за пот-
ребите на Собранието на Република Македонија, Претсе-
дателот на Република Македонија, Владата на Република 
Македонија, како и за потребите на репрезентација на Ре-
публиката;  и други задачи од општ и заеднички карактер. 

Службата врз основа на договори со правни и физички 
лица го организира вршењето на следните општи и заед-
нички работи: дактилографски услуги; тековно одржува-
ње на објектите и деловните простории што ги користат 
органите на управата и репрезентативните и резиденцијал-
ните објекти; воспоставување и одржување на внатрешни 
и надворешни телефонски и телефакс врски; хортикултур-
но уредување на репрезентативните и резиденцијалните 
објекти, објектот на Владата на Република Македонија, 
Кабинетот на Претседателот на Република Македонија и 
органите на управата; обезбедување на објектите и ПП 
заштита; одржувањето на хигиената во работните просто-
рии кои ги користат органите на управата, репрезентатив-
ните и резиденцијалните објекти и други работи од општ 
и заеднички карактер." 

 
Во став 2 кој станува став 3 зборовите: "став 1" се за-

менуваат со зборовите: "од ставовите 1 и 2". 
Ставот 3 станува став 4.  
 

Член 2 
Во член 5 став 1 зборот "обврзуваат" се заменува со 

зборот "образуваат", а зборот "единици" се заменува со 
зборот "облици". 

Во ставот 2 зборот "единици" се заменува со зборот 
"облици". 

 
Член 3 

Во член 8 се додава нов став 2 кој гласи: 
"Средствата за услугите кои ќе се вршат врз основа на 

договори со правни и физички лица Службата ги обезбе-
дува од Буџетот на Република Македонија." 

 
Член 4 

Во член 9 став 1 зборовите: "тековно и" се бришат. 
Во став 2 зборовите: "и инвестиционото" се бришат, а 

зборот "извршува" се заменува со зборот "организира". 
 

Член 5 
Член 10 се менува и гласи: 
 
"За потребите на Кабинетот на Претседателот на Ре-

публика Македонија, Службата ги извршува услугите за 
стенографирање, превоз  со воздухоплови и патнички мо-
торни возила, угостителски услуги и користење на објек-
тите за репрезентација. 

 
Службата го организира извршувањето на работите и 

задачите за тековно и инвестиционо одржување на објек-
тите во кои е сместен и кои ги користи Претседателот на 
Република Македонија, опишани во член 9 став 2 од оваа 
одлука." 

 
По член 10 се додава член 10-а кој гласи: 
 

"Член 10-а 
Работите од член 9 став 2 и член 10 став 2 Службата ги 

организира врз основа на договори со правни и физички 
лица." 

Член 6 
Во член 12 зборовите: "угостителски услуги" се заме-

нуваат со зборовите: "услуги за". 
 

Член 7 
Член 13 се менува и гласи: 
 
"За потребите на Министерството за надворешни ра-

боти Службата ги извршува услугите за инвестиционо 
одржување на објектот кој го користи Министерството, 
превоз со воздухопловите и патничките моторни возила и 
користењето на објектите за репрезентација. 

Службата врз основа на договори со правни и физички 
лица, го организира извршувањето на услугите за тековно 
одржување на објектот кој го користи Министерството, 
занаетчиски услуги (водоинсталатерски,  машинобравар-
ски, парногреачки, молерофарбарски, ѕидарски),  одржу-
вање на лифтовите и апаратите за дојава на пожар и ПП 
заштита и одржување на автоматиката за регулација на 
уредот за климатизација. 

 
По барање на Министерството за надворешни работи 

Службата може да извршува и организира и други општи 
и заеднички услуги од нејзиниот делокруг, со надоместок 
и врз основа на договор склучен помеѓу Службата и Ми-
нистерството." 

 
Член 8 

Во член 14 став 1 по зборовите: "финансиско-матери-
јални услуги" запирката се заменува со точка, а зборовите 
до крајот на реченицата се бришат. 

Во став 3 по зборот "извршува" се додаваат зборовите: 
"и да организира". 

 
Член 9 

Во член 15 зборовите: "физичка култура" се заменува-
ат со зборот "наука", а зборовите "Завод за статистика" се 
заменуваат со зборовите: "Државниот завод за статисти-
ка". 

 
Член 10 

Во член 16 зборот "Дирекцијата", се заменува со збо-
рот "Бирото", а зборот "извршува" се заменува со зборови-
те: "го организира извршувањето на". 
 

Член 11 
Во член 17 зборовите: "Републичкиот завод" се заме-

нуваат со зборот "Бирото". 
 

Член 12 
Во член 19 зборовите: "за обнова и развој" се замену-

ваат со зборовите: "за развој и инвестиции". 
 

Член 13 
Во член 20 став 1 зборовите: "Архивот на Македонија" 

се заменуваат со зборовите: "Државниот архив на Репуб-
лика Македонија", а зборовите: "Републичкиот хидроме-
теоролошки завод" се заменуваат со зборовите: "Управата 
за хидрометеоролошки работи". 

 
Член 14 

По член 24 се додава член 24-а кој гласи: 
 

"Член 24-а 
Службата ги извршува услугите за печатење и умно-

жување на материјали за потребите на корисниците опре-
делени со оваа одлука со надоместок." 

 
Член 15 

Член 29 се менува и гласи: 
 
"Раководни државни службеници во Службата се: ра-

ководителите на сектори и раководителите на одделенија.  
Раководните државни службеници раководат со орга-

низационите облици и вршат работи што ќе им ги довери 
директорот. 

Заменикот на директорот го назначува и разрешува 
Владата на Република Македонија." 
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Член 16 
Во член 32 зборовите: "во согласност со Владата на 

Република Македонија, се заменуваат со зборовите: "по 
мислењето на Агенцијата за државни службеници". 

 
Член 17 

Службата ќе продолжи со извршувањето на услугите 
за тековно одржување, дактилографски услуги, оперирање 
со ТТ централи, одржување на хигиена и обезбедување и 
ПП заштита сé до склучувањето на договор со правни и 
физички лица кои ќе го преземат извршувањето на овие 
услуги. 

 
Член 18 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

 
       Бр. 23-1164/1       Претседател на Владата 
19 март 2002 година               на Република Македонија,  
           Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
331. 

Врз основа на член 9 од Законот за поттикнување на 
развојот на стопански недоволно развиените подрачја 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 2/94 и 
39/99, Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 19.03.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО 
РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1999 ДО 2003  

ГОДИНА 
 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на стопански недоволно 

развиените подрачја во Република Македонија во перио-
дот од 1999 до 2003 година ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 47/99) во Прилогот број 1 - Преглед на 
населените места кои имаат статус на рурални центри, по 
општина Вранештица, се додава нова општина Врапчиште 
24. Врапчиште. Наредните рурални центри се поместуваат 
за еден број. 

 
Во општина Старо Нагоричане, руралниот центар под 

реден број "93 Бајловце", се заменува со реден број "93 
Старо Нагоричане". 

 
Член 2 

Во прилогот број - 2 Преглед на населените места кои 
имаат статус на специфични подрачја во Република Маке-
донија, по општина Ѓорче Петров се додава нова општина 
Сарај, а во поглавјето ридско - планински се вклучуваат: 

 
"1. Грчец 
2. Крушопек 
3. Раовиќ" 
Во истата општина, во поглавјето изразито неразвиени 

се вклучуваат населените места од оваа општина: 
"1. Арнакија 
2. Бојане 
3. Буковиќ 
4. Копаница 
5. Крушопек 
6. Ласкарци 
7. Љубин 
8. Матка 
9. Паничари 
10. Сарај 
11. Семениште 
12. Чајлане 
13. Шишево" 

По општина Велес се додава нова општина Велешта, а 
во поглавјето изразито неразвиени се вклучуваат сите на-
селени места од оваа општина кои гласат: 

"1. Велешта 
2. Горно Татеши 
3. Добовјане 
4. Долно Татеши" 
Во општина Делчево, во поглавјето ридско - планин-

ски, после бројот 3 се додава нов број 4 кој гласи: 
"4. Разловци" 
По општина Илинден се додава нова општина Јегунов-

це, а во поглавјето изразито неразвиени се вклучуваат на-
селените места од оваа општина кои гласат: 

"1. Јанчиште 
2. Копанце 
3. Туденце 
4. Шемшево" 
Во општина Кичево во поглавјето ридско - планински, 

после бројот 2 се додава нов број 3 кој гласи: 
"3. Осој" 
По општина Крива Паланка се додава нова општина 

Кривогаштани, а во поглавјето ридско - планински, се 
вклучуваат населените места од оваа општина кои гласат: 

 
"1. Бела Црква 
2. Боротино 
3. Воѓани 
4. Врбјани 
5. Годивје 
6. Кореница 
7. Кривогаштани 
8. Крушеани 
9. Обршани 
10. Пашино Рувци 
11. Славеј" 
Во општина Маврови Анови, во поглавјето ридско - 

планински, по број 19, се додава нов број кој гласи:  
"20. Леуново" 
По општина Ново Село се додава нова општина Обле-

шево, а во поглавјето изразито неразвиени општини се 
вклучуваат населените места од оваа општина кои гласат: 

 
"1. Бања 
2. Бурилчево 
3. Кучичино 
4. Облешево 
5. Спанчево 
6. Теранци 
7. Уларци 
8. Чифлик" 
Во општина Петровец, во поглавјето изразито нераз-

виени, после број 6, се додаваат четири нови броја кои 
гласат: 

 
"7. Горно Коњари 
8. Долно Коњари 
9. Средно Коњари 
10. Сушица" 
Во општина Стар Дојран, во поглавјето изразито нераз-

виени, после број 3, се додава нов број 4 кој гласи: 
"4. Црничани" 
По општина Чегране, се додава нова општина Чеши-

ново, а во поглавјето изразито неразвиени подрачја се 
вклучуваат населените места од оваа општина кои гласат: 

 
"1. Врбица 
2. Лепопелци" 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

 
  Бр. 23-815/1                       Претседател на Владата 

19 март 2002 година               на Република Македонија, 
       Скопје                           Љубчо Георгиевски, с.р. 
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332. 

Врз основа на член 7, став 3 од Законот за извршување 
на Буџетот на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 106/2001), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 19 март 2002 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО 
ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕ-
ПУ ИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002  ГОДИНА БЛ 

Член 1 
Во посебниот дел на Буџетот на Република Македони-

ја за 2002 година кај сметката 637, Раздел 090.02 - Минис-
терство за финансии - функции на државата, во Програма 
12 - Функција се врши намалување на потставката 461112 
- Надомест за одземен имот во износ од 10.000.000 дена-
ри. 

 
Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија 

за 2002 година кај сметката 637, Раздел 130.01 - Министер-
ство за транспорт и врски, во Програма 11 - Администраци-
ја, се отвора нова потставка 461112 - Надомест за одземен 
имот во износ од 10.000.000 денари. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила  со денот на донесување-
то, а ќе се објави во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

 
  Бр. 23-1532/1                     Претседател на Владата 

19 март 2002 година               на Република Македонија, 
       Скопје                           Љубчо Георгиевски, с.р. 

 
___________ 

333. 
 
Врз основа на член 35 од Законот за Владата на Репуб-

лика Македонија ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 19 март 2002 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ  НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ 

НА НЕДВИЖЕН ИМОТ  
Член 1 

Правото на користење на недвижниот имот-касарната 
на Военото воздухопловство и противвоздушна одбрана 
(командна зграда, просторија за дежурна служба, 2 пави-
љона, хангари за возила, кујна и магацински простор), КП 
1271/1 КО Ќојлија, сопственост на Република Македонија, 
од досегашниот корисник Министерството за одбрана се 
пренесува на Министерството за внатрешни работи на Ре-
публика Македонија. 

Член 2 
Правото на користење на недвижниот имот - објекти 

се пренесува без надоместок. 
 

Член 3 
Примопредавањето на недвижноста опишана во член 1 

од Одлуката, да се изврши помеѓу Министерството за од-
брана и Министерството за внатрешни работи на Републи-
ка Македонија. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија". 
 
      Бр. 23-1488/1                 Заменик на 
19 март 2002 година              претседателот на Владата  

Скопје     на Република Македонија, 
     м-р Џевдет Насуфи, с.р. 

334. 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 59/2000, 112/2000  и 34/2001), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 15 март 2002 годи-
на, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДРЖАВЕН 
СЕКРЕТАР  ВО  МИНИСТЕРСТВОТО  ЗА  ЗЕМЈО-
ДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО  

1. Се разрешува д-р Ненад Георгиев од должноста др-
жавен секретар во Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, поради заминување на друга 
должност, заклучно со 14 март 2002 година. 

2. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Ре-
публика Македонија". 

 
     Бр. 17-1212/1       Претседател на Владата 
15 март 2002 година               на Република Македонија, 
         Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
335. 

Врз основа на член 14 од Законот за Фондот за земјо-
делство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
11/2002), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 15 март 2002 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ  

ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО  
1. За директор на Фондот за земјоделство - Скопје се 

именува д-р Ненад Георгиев, државен секретар во Минис-
терството за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

2. Именуваниот стапува на должност од 15 март 2002 
година. 

3. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Ре-
публика Македонија". 

 
     Бр. 17-1213/1       Претседател на Владата 
15 март 2002 година               на Република Македонија, 
         Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
336. 

Врз основа на член 13, став 1 од Законот за просторно 
и урбанистичко планирање ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 4/96, 28/97, 18/99 и 53/2001), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
19.03.2002 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ВО РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2002 ГОДИНА 
 
1. Во Буџетот на Република Македонија за 2002 годи-

на предвидени се средства за изработка на просторни пла-
нови во износ од 10.520.000 денари. 

 
2. Средствата од точка 1 од оваа програма ќе се корис-

тат за: 
 
2.1. Иновирање на текстот на Просторниот план на Ре-

публика Македонија          520.000 
 
2.2. Изработка на Нацрт-просторен план на регионот 

на сливното подрачје на река Треска со Измена и дополна 
на просторен план "Козјак"     3.500.000 

2.3. Просторен план на регионот на град Скопје - прог-
рамски дел         1.000.000 

2.4. Имплементација на Просторен план на Република 
Македонија        5.500.000 

2.4.1. Просторен план на Охридско-Преспанскиот ре-
гион           2.500.000 

2.4.2. Просторен информационен систем   2.000.000 
2.4.3. Просторни планови на општините     1.000.000 

 
   ВКУПНО:   10.520.000 



27 март 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 21 - Стр. 17 
 

3. Обезбедување на соодветни геодетски и други под-
логи за изработка на плановите, согласно оваа програма, е 
обврска на Јавното претпријатие за просторни и урбанис-
тички планови - Скопје. 

4. За начинот и динамиката на спроведување на оваа 
програма ќе се грижи Министерството за животна средина 
и просторно планирање кое во рамките на предвидените 
средства може да врши соодветни поместувања на плани-
раните износи. 

5. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

 
Бр. 23-1294/1              Претседател на Владата 

19 март 2002 година               на Република Македонија, 
     Скопје                             Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
337. 

Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од 
вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/00, 103/00 и 34/01), согласно Одлуката на Комисијата 
за хартии од вредност донесена, на седницата одржана на 
29.01.2002 година, Комисијата издава 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛ-
ГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  

1. На "Жито Битола" АД Битола се дава одобрение за из-
давање на долгорочни хартии од вредност - втора емисија на 
48.604 обични акции во вредност од 14.581.200 германски 
марки односно во денарска противвредност по средниот курс 
на НБРМ на 31.12.2001 година во износ од 454.479.000 дена-
ри. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обвр-
ски од хартиите од вредност во рокот и начинот предви-
ден со Законот и Одлуката за нивно издавање. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето и ќе се објави во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

 
Бр. 07-1152/10-2001     Комисија за хартии од вредност 

29 јануари 2002 година                        Претседател, 
                Скопје                             Никола Груевски, с.р. 

___________ 
338. 

Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од 
вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/00, 103/00, 34/01 и 4/02), согласно Одлуката на Комиси-
јата за хартии од вредност донесена, на седницата одржа-
на на 25.02.2002 година, Комисијата издава 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛ-
ГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  

1. На Мотор Коач Индустрија АД Скопје се дава одоб-
рение за издавање на долгорочни хартии од вредност - вто-
ра емисија на 11.968 обични акции во вредност од 5.984.000 
евра или во денарска противвредност од 371.008.000 дена-
ри, согласно Одлуката за зголемување на основната главни-
ца на друштвото со издавање на нови акции бр. 81/02 од 
08.02.2002 година. 

 
2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обвр-
ски од хартиите од вредност во рокот и начинот предви-
ден со Законот и Одлуката за нивно издавање. 

3. Издавачот на хартии од вредност е должен до Коми-
сијата за хартии од вредност да достави ревидирани го-
дишни финансиски извештаи во рок од 15 дена од денот 
на нивното изготвување. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето. 

5. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Ре-
публика Македонија". 

 
Бр. 07-141/5                 Комисија за хартии од вредност 

25 февруари 2002 година                  Претседател, 
            Скопје                                Никола Груевски, с.р. 

339. 
Врз основа на член 85 од Законот за стандардизација 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 23/95), 
министерот за економија, донесе  

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛНО АТЕСТИРАЊЕ (ХОМОЛОГАЦИЈА) НА 
ВОЗИЛАТА НА ТРКАЛА НА ОПРЕМАТА И ДЕЛО-

ВИ ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА  
Член 1 

Во Наредбата за задолжително атестирање (хомолога-
ција) на тркала на опремата и делови за моторни возила 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 84/2001) 
по членот 12 се додаваат четири нови члена 12-а, 12-б, 12-
в и -г кои гласат: 12 

"Член 12-а 
Хомологација на поедини карактеристики на единечно 

прегледано возило, на неговите делови и опрема може да 
врши стручна организација која треба да обезбеди: 

- доказ за судска регистрација на стручната организа-
ција за вршење на работи од областа на испитување на во-
зила; 

- доказ дека е овластена за вршење на технички прег-
леди на моторни и приклучни возила, согласно член 350 
од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, ос-
вен научно-истражувачка организација од областа на мо-
торните возила; 

- доказ за обезбеден систем за квалитет од серијата 
стандарди МКС ИСО 9000 - потврда за признавање на 
системот за квалитет издадена од Службата за стандарди-
зација и метрологија, вклучително и за областа на струч-
ниот преглед на возилата со извршен надворешен аудит 
(прием) за процедурата за која бара овластување, како и за 
потребната обученост на извршителите или е научно-ис-
тражувачка организација од областа на моторните возила; 

- доказ за обезбеден систем за организирање на дово-
лен број на испитни места во Република Македонија (ос-
вен за научно-истражувачките организации); 

- доказ дека на секое испитно место се обезбедени ус-
лови за вршење на работите хомологација на возилото со 
тркала од пренесеното јавно овластување во согласност со 
прописите и тоа: соодветен затворен работен простор во 
кој е можно да се вршат прегледите на возилата, а кој 
простор мора да ги задоволи условите во врска со надво-
решните димензии на возилата и во кое е овозможено неп-
речено работење на испитувачите кои вршат преглед на 
возилата и другите стручни и технички работи согласно 
постапката за хомологацијата, како и да располагаат со 
канцелариски простор соодветно опремен за водење на 
евиденција и архивирање на документацијата; и 

 
- доказ за вработување за секое испитно место по нај-

малку еден дипломиран машински или сообраќаен инже-
нер (VII степен ВСС) за вршење на стручни и технички 
работи во постапката за хомологација и по најмалку еден 
машински, сообраќаен или електротехничар (IV степен 
ССС) за помагање при прегледот и вршење на админис-
тративни работи. Вработените треба да имаат најмалку 
две години работно искуство од кои една година во облас-
та на прегледот на моторните возила како и извршен посе-
бен аудит за нивната обученост според одобрена програма 
за односните категории возила. 

 
Член 12-б 

Во Службата за стандардизација и метрологија во рок 
од 30 дена од поднесувањето на документите од член 12-а 
на оваа наредба комисиски се утврдува дали правното ли-
це е оспособено да ги: 

 
- врши стручните работи во постапката при хомолога-

ција на возилата на тркала; и 
 
- врши работи утврдени со Наредбата за задолжително 

атестирање (хомологација) на возилата на тркала, опрема-
та и деловите кои можат да се вградат и/или користат на 
возила на тркала ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 89/2000, 95/2001 и 99/2001) и другите подзакон-
ски акти, односно да располага со целокупната документа-
ција од прописи и бази на податоци што ја регулираат 
оваа област. 
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Образецот на изјавата на сообразност на единечно 
прегледано возило и образецот на потврдата на сообраз-
ност на единечно прегледано возило се дадени во прилог 
бр. 1 и бр. 2 на оваа наредба и се нејзин составен дел. 

Кога комисијата записнички ќе ја утврди оспособенос-
та на стручната организација, Службата за стандардизаци-
ја и метрологија ќе ја овласти стручната организација за 
вршење на стручни работи во постапката при хомологаци-
ја на определена категорија на моторни возила за едине-
чен преглед на тие возила. 

Член 12-г 
За трошоците во постапката за овластување на струч-

ната организација и за издавањето на документите се при-
менуваат одредбите на Одлуката за височината на надо-
местот за покривање на трошоците за испитување на про-
изводите и вршење дејствија во постапката ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 18/96) и истите ги 
сносува барателот". 

Доколку комисијата утврди дека стручната организа-
ција не ги исполнува условите од став 1 на овој член 
Службата за стандардизација и метрологија ќе и укаже на 
стручната организација да во рок од 90 дена ги отстрани 
утврдените недостатоци до кој рок постапката може да 
продолжи, во спротивно постапката на барателот се запи-
ра.  

Член 2  Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Македо-
нија". 

Член 12-в 
Овластената стручна организација по извршениот 

преглед на возилото му издава на подносителот на бара-
њето по еден оригинален примерок од потврдата за сооб-
разност и изјавата за сообразност на единечно прегледано 
возило со што се потврдува сообразноста на возилото со 
важечките технички прописи. 

 
Бр. 15-1367/2                        Министер, 

18 март 2002 година            м-р Бесник Фетаи, с.р. 
    Скопје 
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340. 

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, ка-
тастар и запишување на правата на недвижностите ("Сл. 
весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за ге-
одетски работи донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

Се става во примена установениот катастар на недвиж-
ности на катастарската општина Блатец-Општина Блатец. 

Катастарот на недвижностите се применува од денот 
на објавувањето на ова решение во "Службен весник на 
Република Македонија". 

Со денот на примената на катастарот на недвижности-
те од став 1 од ова решение, престанува да се применува 
катастарот на земјиштето установен според Законот за 
премерот и катастарот на земјиштето ("Сл. весник на 
СРМ" бр. 34/72 и 13/78). 

 
 Бр. 09-1344/1 

20 март 2002 година                                 Директор, 
    Скопје                                     Мирче Ѓорговски, с.р. 

___________ 
341. 

Врз основа на член 36 став 2 од Законот за девизно ра-
ботење ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
30/93, 40/96, 54/00 и 49/01) и член 64 став 1 точка 22 од 
Законот за Народна банка на Република Македонија 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 3/02), 
Советот на Народна банка на Република Македонија на 
21.03.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ПЛАЌАЊЕ ПРЕД УВЕЗУВАЊЕ НА СТО-

КИ И У ЛУГИ С 
1. Во Одлуката  за плаќање пред увезување на стоки и 

услуги ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
22/94, 7/97 и 35/97), во точката 2 по став 1 се додава нов 
став 2 кој гласи: 

 
"Увозот на услуги може да се плати пред нивното уве-

зување под услов да се врши авансно плаќање, најмногу 
до износот утврден во договорот со добавувачот на услу-
гата." 

 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во "Службен весник на Република Македонија". 
 
3. Се задолжува Дирекцијата за правни, организационо 

кадровски и публикациски работи да изготви пречистен 
текст на Одлуката за плаќање пред увезување на стоки и 
услуги ("Службен весник на РМ" бр. 22/94, 7/97, 35/97 и  
21/02).  
  О.бр. 02-15/184-2002                        Претседател 
  21 март 2002 година       на Советот на Народна банка 

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

___________ 
342. 

Врз основа на членовите 31 и 33 од  Законот за банки-
те ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00) 
и член 64 точка 22 од Законот за Народна банка на Репуб-
лика Македонија ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 3/02), Советот на Народна банка на Република 
Македонија на 21.03.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ИЗМЕНУВАЊЕ  И  ДОПОЛНУВАЊЕ  НА ОДЛУ-
КАТА ЗА  УТВРДУВАЊЕ  НА  МЕТОДОЛОГИЈАТА  
ЗА  КЛАСИФИКАЦИЈА  НА  АКТИВНИТЕ БИЛАН-
СНИ  И  ВОНБИЛАНСНИ ПОЗИЦИИ  НА БАНКИТЕ 
СПОРЕД СТЕПЕНОТ НА НИВНАТА РИЗИЧНОСТ    

1. Во Одлуката за утврдување на методологијата за 
класификација на активните билансни и вонбилансни по-
зиции на банките според степенот на нивната ризичност 
("Службен весник на РМ" бр. 50/01), се вршат следните 
измени и дополнувања: 

а) Точката 9 се брише. 
б) Во точка 16 став 1, по зборовите: "да ги прокнижи" 

се додаваат зборовите: "заедно со кредитните партии кои 
се однесуваат на коминтентот". 

в) Во точка 19, став 3 се менува и гласи: 
"Посебната резерва за обезбедување од потенцијални 

загуби кои произлегуваат од ризикот на земјата, се прес-
метуваат со примена на следните проценти: 0%, 10%, 
25%, 50%, 100%." 

По став 3, се додава нов став 4, кој гласи: 
"Стапката на ризик по одделни земји се презентира во 

посебна листа која се доставува од страна на Народна бан-
ка на Република Македонија." 

г) Во точка 20, алинеја 1 се менува и гласи: 
"- кога договорната рочност на депозит вложен во 

странска банка е до 3 месеци;" 
д) Точките: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 и 32 стануваат точки: 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30 и 31. 

 
2. Оваа одлука, влегува во сила со денот на објавува-

њето во "Службен весник на Република Македонија". 
 
3. Се задолжува Дирекцијата за правни, организацио-

но-кадрови и публикациски работи да изготви пречистен 
текст на Одлуката за утврдување на методологијата за 
класификација на активните билансни и вонбилансни по-
зиции на банките според степенот на нивната ризичност 
("С жбен весник на РМ" бр. 50/01 и 21/02). лу 
  О.бр. 02-15/185-2002                        Претседател 
  21 март 2002 година       на Советот на Народна банка 

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

___________ 
343. 

Врз основа на член 53 став 2 од Законот за девизно ра-
ботење ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
30/93, 40/96, 54/00 и 49/01) и член 23 од Законот за Народ-
на банка на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 3/02), Советот на Народна 
банка на Република Македонија на 21.03.2002 година, до-
несе  

О Д Л У К А 
ЗА НАЈМАЛИОТ  ОДНОСНО  НАЈГОЛЕМИОТ ИЗНОС НА  
ДЕВИЗИ КОЈ ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ ЗА  ВРШЕЊЕ  

ПЛАТЕН ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО И КРЕДИТНИ РАБО-
ТИ  СО СТРАНСТВО МОРААТ, ОДНОСНО МОЖА Т ДА  ГО 

ДРЖАТ  НА СМЕТКИТЕ  ВО  СТРАНСТВО ОД 
01.04.2002 ДО 30.06.2002 ГОДИНА    

1. На банките кои добиле овластување за вршење пла-
тен промет со странство и кредитни работи со странство 
до влегување во сила на оваа одлука, им се утврдува изно-
сот од УСД 64.718.000 како најмал износ на девизи кој 
мораат да го држат на сметките во странство и УСД 
97.077.000 како најголем износ кој можат да го држат на 
сметките во странство од 01.04.2002 до 30.06.2002 година. 

Поединечните износи за најмалиот, односно најголе-
миот износ на девизи кој овластените банки за вршење 
платен промет со странство и кредитни работи со стран-
ство мораат, односно можат да го држат на сметките во 
странство, гувернерот на Народна банка на Република Ма-
кедонија ќе ги утврдува со одлука за секоја банка поодел-
но. 

Одлуките на гувернерот од претходниот став се обвр-
зувачки во смисла на член 53  став 2 од Законот за девиз-
но работење. 

2. Банката што ќе добие овластување за вршење пла-
тен промет со странство и кредитни работи со странство, 
по влегувањето во сила на оваа одлука мора да држи 25% 
од капиталот потребен за добивање овластување за врше-
ње платен промет со странство и кредитни работи со 
странство, како најмал износ на девизи на сметките во 
странство. 
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Износот од став 1 од оваа точка банката е должна да го 
достигне во рок од 30 (триесет) дена од денот на добивање 
на овластувањето за вршење платен промет со странство и 
кредитни работи со странство. 

Поимот износ на девизи кој овластените банки за вр-
шење платен промет со странство и кредитни работи со 
странство мораат, односно можат да го држат на сметките 
во странство согласно оваа одлука, претставува износот 
на девизни средства во позиција пресметан според Одлу-
ката за начинот и условите на купопродажба на девизи ме-
ѓу правните лица во Република Македонија. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе 
се применува од 01.04.2002 година.  
   О.бр. 02-15/186-2002                        Претседател 
  21 март 2002 година       на Советот на Народна банка 

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

___________ 
344. 

Врз основа на точка 3 од Одлуката за изменување и 
дополнување на Одлуката за плаќање пред увезување на 
стоки и услуги "Службен весник на РМ" бр. 21/02), Дирек-
цијата за правни, организационо кадровски и публикаци-
ски работи во Народна банка на Република Македонија на 
21.03.2002 година, го утврди пречистениот текст на Одлу-
ката за плаќање пред увезување на стоки и услуги 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПЛАЌАЊЕ ПРЕД УВЕЗУВАЊЕ НА СТОКИ   И 
УСЛУГИ (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 

 
1. Со оваа одлука се утврдуваат условите кога овласте-

ните банки вршат плаќање на увоз на стоки и услуги пред 
нивното увезување. 

 
2. Увозот на стоките може да се плати пред нивното 

увезување, ако се увезува материјал за репродукција за 
познат производител, опрема и резервни делови за инвес-
тиционо одржување на опремата под услов да се врши 
авансно плаќање најмногу до износот утврден во дого-
ворот со добавувачот. 

 
Увозот на услуги може да се плати пред нивното уве-

зување под услов да се врши авансно плаќање, најмногу 
до износот утврден во договорот со добавувачот на услу-
гата. 

 
3. Без ограничување може да се вршат авансни плаќа-

ња врз основа на користење на странски кредити за плаќа-
ње на увоз на стоки и услуги и плаќањето на стоки за ши-
рока потрошувачка од витално значење за снабдување на 
населението утврдени со акт на надлежен државен орган 
на управата. 

4. Пречистениот текст на горецитираната одлука ги 
опфаќа Одлуката за плаќање пред увезување на стоки и 
услуги ("Службен весник на РМ" бр. 22/94) и Одлуките за 
изменување и дополнување на Одлуката за плаќање пред 
увезување на стоки и услуги ("Службен весник на РМ" бр. 
7/97, 35/97 и 21/02) во кое е означено времето на нивното 
влегување во сила. 

 
 О.бр.02-15/184-2002/1    Дирекција за правни, организационо 
21 март 2002 година     кадровски и публикациски работи 
             Скопје                                       Директор, 
                                                    Снежана Бундалеска, с.р.           

5. Паричните средства и салда на банката кај Народна 
банка на Република Македонија, нематеријалните вложу-
вања, природните богатства, средствата за работа, залихи-
те и основните средства претставуваат актива која не се 
класифицира од страна на банката. 

___________ 
345. 

Врз основа на точка 3 од Одлуката за изменување и 
дополнување на Одлуката за утврдување на методологија-
та за класификација на активните билансни и вонбилан-
сни позиции на банките според степенот на нивната ри-
зичност ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Дирекцијата 
за правни, организационо кадровски и публикациски ра-
боти во Народна банка на Република Македонија на 
21.03.2002 година, го утврди пречистениот текст на Одлу-
ката за утврдување на методологијата за класификација на 
активните билансни и вонбилансни позиции на банките 
според степенот на нивната ризичност 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА КЛАСИ-
ФИКАЦИЈА НА АКТИВНИТЕ БИЛАНСНИ И ВОНБИ-
ЛАНСНИ ПОЗИЦИИ НА БАНКИТЕ СПОРЕД СТЕ-

ПЕНОТ НА НИВНАТА РИЗИЧНОСТ  
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)  

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 
1. Со оваа одлука се пропишува методологијата за кла-

сификација на активните билансни и вонбилансни пози-
ции на банката, од аспект на загубата која може да наста-
не во случај комитентот да не ги исполни своите обврски 
спрема банката. 

2. Во врска со спроведувањето на одредбите на оваа 
одлука, банката е должна да воспостави систем за иденти-
фикување, мерење, следење и контрола на кредитниот ри-
зик и ризикот на земјата на кои таа е изложена во своето 
работење. 

Под кредитен ризик во смисла на оваа одлука се под-
разбира неможноста комитентот делумно или во целост да 
ги измири своите обврски кои произлегуваат од склучени-
от договор за кредитна изложеност со банката или истите 
да не ги измирува во договорените рокови. 

Ризикот на земјата ги рефлектира потенцијалните за-
губи кои можат да произлезат од општите состојби во зем-
јата на комитентот. Ризикот на земјата се манифестира во 
следните облици: а) странска државна власт не ги испол-
нува своите обврски (ризик на суверенитет); б) странска 
државна и јавна власт поставува рестрикции при трансфе-
рот на средства од страна на свои резиденти заради регу-
лирање на своите обврски спрема странски доверители 
(ризик на трансфер); в) значителен број на должници во 
поодделна земја не ги исполнува своите обврски како ре-
зултат на јасно препознатлива причина, на пр. природни 
непогоди, војна, политички и социјални потреси во земја-
та итн. (колективен ризик на должниците). 

 
3. Банката е должна да ги класифицира активните би-

лансни и вонбилансни позиции во групи според степенот 
на нивната ризичност и да изврши проценка на износот на 
потенцијалните загуби. 

4. Кредитната изложеност, која е предмет на класифи-
кација од страна на банката, во смисла на одредбите на 
оваа одлука ги опфаќа:  

а) Активните билансни побарувања врз основа на: дос-
тасани и недостасани краткорочни и долгорочни кредити, 
нефункционалните побарувања, побарувањата од Репуб-
лика Македонија и Народна банка на Република Македо-
нија, платени гаранции, акредитиви, авали и други билан-
сни побарувања настанати по основ на вонбилансна изло-
женост на банката, други достасани побарувања, пресме-
тани камати, надоместоци, провизии, депозити кај домаш-
ни и странски банки, пласмани во хартии од вредност, ка-
питални вложувања во домашни и странски банки и други 
правни лица и други побарувања кои можат да се распре-
делат по поединечни должници; 

 
б) Активните вонбилансни позиции врз основа на: из-

дадени непокриени гаранции, отворени непокриени акре-
дитиви, авали, акцепти на банката, непокриени чинидбени 
гаранции и други облици на вонбилансни позиции, кои 
претставуваат потенцијална обврска за банката. 

 

 
6. Комитент во смисла на оваа одлука претставува ко-

рисник на кредит или друг облик на кредитна изложеност, 
одобрен од страна на банката, при што под поединечен 
комитент се подразбираат сите правни и физички лица 
кои согласно Законот за банките ("Сл. весник на РМ" бр. 
63/2000) и Одлуката за дефинирање и начинот на утврду-
вање на поврзани субјекти во согласност со Законот за 
банките ("Сл. весник на РМ" бр. 28/2001) се сметаат за по-
врзани. 
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II. КЛАСИФИКАЦИЈА НА КРЕДИТНА ИЗЛОЖЕНОСТ 
 
7. При оценка на ризичноста на кредитната изложе-

ност спрема комитентот, банката е должна да го има во 
предвид следното: 

- оценка на финансиската состојба и перспективата на 
комитентот, преку соодветна анализа на неговите финан-
сиски и други извештаи; 

- проценка на веројатноста дека употребата на средс-
твата според договорената намена на кредитот или друг 
облик на кредитна изложеност ќе предизвика готовински 
прилив кај комитентот во обем и динамика што ќе одгова-
ра на договорениот начин на отплата на обврските; 

- оценка на видот, вредноста и квалитетот на обезбеду-
вањето; 

- оценка на кредитната историја на комитентот, преку 
проверка на способноста за сервисирање на обврските 
спрема банката (доколку комитентот претходно користел 
кредити или други облици на кредитна изложеност во 
банката); 

- карактерот на комитентот, односно неговите статус-
ни, економски и финансиски особености, составот на ор-
ганите на управување и раководење на комитентот; 

- вкупната кредитна изложеност и просечната ризична 
класификација на комитентот спрема банкарскиот систем 
на Република Македонија (извор на податоци: Централен 
кредитен регистар). 

8. Банката е должна да изврши класификација на кре-
дитната изложеност спрема секој поединечен комитент. 

9. Во случај кога кредитната изложеност спрема коми-
тентот е делумно покриена со обезбедување, можно е кла-
сифицирање на покриениот и непокриениот дел од кре-
дитната изложеност во две различни ризични категории. 

10. Во случај кога комитентот е странско лице, при 
класификацијата на комитентот според нивото на кредит-
ниот ризик, дополнително треба да се земе во предвид и 
ризикот на земјата. 

11. Врз основа на примена на објективните и субјек-
тивните мерила за класификација утврдени со оваа одлу-
ка, кредитната изложеност на банката се класифицира во 
следните ризични категории: А, Б, В, Г и Д. 

а) Во ризична категорија "А" се класифицираат: 
- Побарувањата од Народна банка на Република Маке-

донија и Република Македонија; 
- Кредитна изложеност спрема комитент кој своите об-

врски спрема банката ги извршува во рокот на достаса-
ност или со задоцнување најмногу до 15 дена; 

- Кредитна изложеност која е целосно обезбедена со 
првокласни инструменти за обезбедување, дефинирани во 
точка 14 од оваа одлука. 

 
б) Во ризична категорија "Б" се класифицираат: 
- Кредитна изложеност спрема комитент, за кој банка-

та врз основа на проценка на кредитната способност оце-
нува дека паричните приливи ќе бидат доволни за редовно 
измирување на достасаните обврски, без оглед на прика-
жаните моментални финансиски слабости, со тоа што не 
постојат знаци за натамошно влошување на состојбата на 
комитентот; 

- Кредитна изложеност спрема комитент кој своите об-
врски најчесто ги извршува со задоцнување до 30 дена или 
со исклучок од 31 до 90 дена, доколку доцнењето е само 
повремено во интервалот од 31 до 90 дена. 

 
в) Во ризичната категорија "В" се класифицираат:  
- Кредитна изложеност спрема комитент за кој е утвр-

дено и оценето дека има неадекватен паричен тек кој би 
му овозможил исполнување на своите обврски во рокот на 
достасување; 

 
- Кредитна изложеност спрема комитент кој е неадек-

ватно капитализиран; 
 
- Кредитна изложеност спрема комитент со неадекват-

на рочна структура на активата и пасивата, т.е. недоволно 
долгорочни извори на средства за финансирање на долго-
рочни активности на комитентот; 

- Кредитна изложеност спрема комитент за кој банката 
не располага со задоволителни информации, односно ја не-
ма потребната документација за водење на кредитните до-
сиеја согласно точка 21 од оваа одлука; 

- Кредитна изложеност спрема комитент на кој му се 
реструктуирани обврските или се извршени други пролон-
гирања на отплатата на кредитот или другите облици на 
кредитна изложеност заради посериозни финансиски теш-
котии; 

- Кредитна изложеност спрема комитент за кој е извр-
шено плаќање по издадените акредитиви, гаранции, авали 
или други форми на гаранција (емство); 

- Кредитна изложеност спрема комитент кој најчесто 
ги извршува своите обврски со задоцнување од 31 до 90 
дена или со исклучок од 91 до 180 дена, доколку доцнење-
то е само повремено во интервалот од 91 до 180 дена; 

г) Во ризичната категорија "Г" се класифицираат: 
- Кредитна изложеност спрема комитент кој е нелик-

виден и несолвентен; 
- Кредитна изложеност спрема комитент чии довери-

тели ги отпишале своите побарувања од него; 
- Кредитна изложеност спрема комитент во санација; 
- Кредитна изложеност спрема комитент за кој до над-

лежниот суд е поднесен предлог за воведување на постап-
ката за ликвидација или стечај и од кој банката оправдано 
очекува делумна наплата на своите побарувања по плас-
маните; 

- Кредитна изложеност спрема комитент која е со 
спорна правна основа; 

- Кредитна изложеност спрема комитент кај кој напла-
тата на долговите зависи од активирањето на инструмен-
тите за обезбедување; 

- Кредитна изложеност каде постојат очекувања дека 
банката ќе наплати само дел од своите побарувања спрема 
комитентот; 

- Кредитна изложеност спрема комитент кој своите об-
врски најчесто ги извршува со задоцнување од 91 до 180 
дена или со исклучок од 181 до 365 дена, доколку доцне-
њето е само повремено во интервалот од 181 до 365 дена. 

д) Во ризична категорија "Д" се класифицираат: 
- Кредитна изложеност спрема комитент кој своите об-

врски ги извршува со задоцнување подолго од 365 дена 
или воопшто не ги извршува; 

- Кредитна изложеност спрема комитент во стечај или 
ликвидација; 

- Кредитна изложеност спрема комитент која е пред-
мет на судски спор и истовремено не е обезбедена со ква-
литетен инструмент за обезбедување; 

- Комитент со недефиниран правен статус; 
- Кредитна изложеност спрема комитент за кого пос-

тојат цврсти очекувања дека банката нема да биде во мож-
ност да ги наплати своите побарувања од комитентот. 

12. При класификација на кредитната изложеност 
спрема физички лица се имаат во предвид и следните ме-
рила: 

 
а) Изворите на приходи од кои може да се плати об-

врската; 
б) Стабилност на изворите на приходи; 
в) Вкупната финансиска моќ на комитентот; 
г) Интегритет на комитентот. 
 
13. Првокласни инструменти за обезбедување, како и 

кредитна изложеност обезбедена со првокласни инстру-
менти, во смисла на оваа одлука се сметаат: 

 
а) Кредитна изложеност обезбедена со паричен депо-

зит или парични средства во депо, до износот на парични-
от депозит, односно на паричните средства во депо, при 
што потребно е да бидат истовремено исполнети следните 
услови: 

 
- рокот на достасување на паричниот депозит е една-

ков или подолг од рокот на достасување назначен во дого-
ворот за кредитна изложеност, односно паричните сред-
ства во депо можат да се повлечат само под услов кредит-
ната изложеност на банката да биде целосно затворена; 
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- постои писмен документ со кој се потврдува намена-
та на депозитот, односно на паричните средства во депо, 
како средство за обезбедување на кредитната изложеност; 

- во случај на активирање на обезбедувањето, банката 
е единствен корисник на депозитните средства, односно 
на парични средства во депо; 

- активирањето на обезбедувањето да настане во усло-
ви кога комитентот не ги исполнува своите обврски кои 
произлегуваат од договорот за кредитна изложеност. 

б) Хартии од вредност на Република Македонија и На-
родна банка на Република Македонија и Владите и цен-
тралните банки на земјите членки на Европската Унија, 
Швајцарија, Канада, Јапонија и САД; 

в) Неотповикливи гаранции или супергаранции изда-
дени од домашни или првокласни странски банки, кои ги 
содржат зборовите: "на прв повик" или "без приговор"; 

г) Безусловни гаранции плативи на прв писмен повик 
издадени од Република Македонија и Владите и централ-
ните банки на земјите членки на Европската Унија, Швај-
царија, Канада, Јапонија и САД. 

Кредитната изложеност која што во целост е обезбеде-
на со инструментите наведени во подточките од а) до г) од 
првиот став на оваа точка се класифицираат во ризична 
категорија "А" се до активирањето на инструментот, под 
услов активирањето да не е во рок подолг од 30 дена по 
рокот на достасување на побарувањата. 

14. За првокласна банка, во смисла на оваа одлука, се 
смета онаа банка, која согласно кредитниот рејтинг сис-
тем на една од следните агенции: Моодѕ'с, Стандард & 
Поор'с, Фитцх ИБЦА и Тхомпсон Банк Њатцх е оценета 
најмалку со БББ- (согласно рејтингот на Стандард & По-
ор'с, Фитцх ИБЦА и Тхомпсон Банк Њатцх) или со Баа3 
(согласно рејтингот на Моодѕ'с). 

15. Кредитите класифицирани во ризичните категории 
"Г" и "Д" или кредитите кај кои каматата не е наплатена 
подолго од (90) дена сметано од денот на достасувањето, 
банката е должна да ги евидентира (да ги прокнижи заед-
но со кредитните партии кои се однесуваат на комитен-
тот) на посебно книговодствено конто како нефункцио-
нални кредити, а каматата се евидентира на книговодстве-
но конто за нефункционална камата. 

Кредитите на еден комитент можат да се исклучат од 
категоријата на нефункционални кредити само доколку 
сите достасани побарувања по тие кредити се наплатени. 

 
III. УТВРДУВАЊЕ НА ПОТЕНЦИЈАЛНИТЕ 

ЗАГУБИ НА БАНКАТА  
16. Посебната резерва за обезбедување од потенцијал-

ни загуби на банката кои произлегуваат од кредитниот ри-
зик, врз основа на класифицирање на кредитната изложе-
ност во смисла на одредбите на оваа одлука, се пресмету-
ваат со примена на следните проценти: 

 
- 0% од вкупната кредитна изложеност класифицирана 

во ризичната категорија "А"; 
 
- 10% од вкупната кредитна изложеност класифицира-

на во ризичната категорија "Б"; 
 
- 25% од вкупната кредитна изложеност класифицира-

на во ризичната категорија "В"; 
 
- 50% од вкупната кредитна изложеност класифицира-

на во ризичната категорија "Г"; 
 
- 100% од вкупната кредитна изложеност класифици-

рана во ризичната категорија "Д". 
 
17. Банката може по сопствена оценка за кредитната 

изложеност класифицирана во ризична категорија "А" да 
пресмета потенцијални загуби во висина од 2%. 

 
18. При оценка на ризикот на земјата, банката пресме-

тува потенцијални загуби во однос на кредитната изложе-
ност на комитент-странско лице најмалку во висина на 
процентот утврден за земјата од каде потекнува комитен-
тот. 

 

При оценка на ризикот на земјата поврзан со изложе-
носта спрема комитент-странска банка, која претставува 
филијала на друга странска банка, се зема предвид утврде-
ниот ризик на земјата каде е седиштето на матичната бан-
ка. 

Посебната резерва за обезбедување од потенцијални 
загуби кои произлегуваат од ризикот на земјата, се прес-
метува со примена на следните проценти: 0%, 10%, 25%, 
50%, 100%. 

Стапката на ризик по одделни земји се презентира во 
посебна листа која се доставува од страна на Народна бан-
ка на Република Македонија. 

19. Одредбите од точка 18 од оваа одлука, не се при-
менуваат за следните случаи: 

- кога договорната рочност на депозит вложен во 
странска банка е до 3 месеци; 

- за кредитна изложеност спрема странски првокласни 
банки, дефинирани во точка 14 од оваа одлука; 

- за кредитна изложеност спрема меѓународни финан-
сиски институции, дефинирани во точка 6 од Одлуката за 
методологијата на утврдување на ризично пондерираната 
актива на банките ("Сл. весник на РМ" бр. 50/2001). 

20. При пресметување на потенцијалните загуби во од-
нос на кредитната изложеност спрема комитент-странско 
лице, се собираат потенцијалните загуби кои произлегува-
ат од кредитниот ризик и ризик на земјата, со тоа што 
нивниот вкупен износ не може да изнесува повеќе од из-
носот на кредитната изложеност спрема комитентот. 

 
IV. ВОДЕЊЕ НА КРЕДИТНИТЕ ДОСИЕЈА 

 
21. Банката обезбедува информации и документација за 

должниците најмалку во обем кој ќе биде пропишан од 
страна на Народна банка на Република Македонија со 
Упатството за водење на кредитните досиеја. 

 
V. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 

 
22. Одборот за раководење со ризикот во банката тре-

ба да воспостави адекватни политики и процедури за 
оценка на кредитните изложености на банката и нивното 
управување. 

Заради спроведување на оваа одлука, банките се дол-
жни: 

- Да го развијат системот на внатрешна контрола и из-
вестување кој ќе утврди соодветна употреба на мерилата 
за класифицирање на кредитната изложеност; 

- Да се овозможи непречено функционирање на систе-
мите на внатрешна контрола и непречено извршување на 
задачите и активностите од страна на внатрешната и над-
ворешната ревизија; 

- Да го развијат системот за постојано следење на кре-
дитниот ризик; 

- Да се донесат сметководствени практики и процеду-
ри потребни за имплементација на оваа одлука; 

- Да донесат кредитна политика и истата да ја усогла-
сат со стопанските и пазарните промени во земјата; 

- Да донесат политика за управување со ризикот на 
земјата. 

 
23. Со примена на мерилата пропишани со оваа одлу-

ка, банката најмалку тримесечно ја класифицира кредит-
ната изложеност спрема сите должници. При одобрување 
на одреден облик на кредитна изложеност, банката е дол-
жна да ја класифицира ризичноста на кредитната изложе-
ност спрема тој комитент. 

 
24. Народна банка на Република Македонија најмалку 

еднаш во текот на 18 месеци ја проверува класификација-
та извршена од страна на банката, преку непосреден над-
зор. 

25. Врз основа на перманентен супервизорски надзор, 
Народна банка на Република Македонија може да и нало-
жи на банката да изврши измена на ризичната категорија 
на одредени должници. 
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VI. ИЗВЕСТУВАЊЕ НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
26. Банките составуваат извештај за спроведувањето 

на оваа одлука според книговодствената состојба на 
31.03., 30.06., 30.09. и 31.12. и го доставуваат до Народна 
банка на Република Македонија. 

Рокот за доставување на извештајот со состојба  на 
30.06. и 31.12. е 5 работни дена по истекот на рокот за 
доставување на периодичната пресметка или годишната 
сметка. 

Рокот за доставување на извештајот со состојба  на 
31.03. и 30.09. е 15 работни дена по истекот на периодот 
за кој се доставува извештајот. 

27. На посебно барање на Народна банка на Република 
Македонија, банката е должна да изготви извештај со сос-
тојба на друг ден и во друг рок кои се различни од состој-
бата и рокот наведени во точка 26 од оваа одлука. 

28. Првиот извештај од точка 26 од оваа одлука, бан-
ката е должна да го изготви со состојба на 31.03.2002 го-
дина и да го достави до Народна банка на Република Ма-
кедонија најдоцна до рокот утврден во точка 26 од оваа 
одлука. 

29. Народна банка на Република Македонија го пропи-
шува Упатството и образецот на извештајот за спроведу-
вањето на оваа одлука. 

30. Одредбите на оваа одлука што се однесуваат на 
банките се применуваат и на штедилниците. 

31. Пречистениот текст на горецитираната Одлука ги 
опфаќа Одлуката за утврдување на методологијата за кла-
сификација на активните билансни и вонбилансни пози-
ции на банките според степенот на нивната ризичност 
("Службен весник на РМ" бр. 50/2001) и Одлуката за из-
менување и дополнување на Одлуката за утврдување на 
методологијата за класификација на активните билансни и 
вонбилансни позиции на банките според степенот на нив-
ната ризичност ("Службен весник на РМ" бр. 21/02) во кои 
е означено времето на нивното влегување во сила. 

 
О. бр. 02-15/185-2002/1                Дирекција за правни, 
  21 март 2002 година             организационо кадровски  
            Скопје                             и публикациски работи 
                      Директор, 
        Снежана Бундалеска, с.р. 
__________________________________________________ 
Огласен дел 

 
С У Д С К И     О Г Л А С И 

 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, судски бр. IV. СИ. бр. 

514/2002, доверителот ЛУЕНА ХОЛДИНГ ЛТД Никозија 
Кипар и должникот АД "ЦЕНТРО" увоз-извоз од Скопје, на 
ден 11.03.2002 година по одржаното рочиште пред судот 
склучија судска спогодба за обезбедување на парично поба-
рување со пренос на право кое се состои од удели, сопстве-
ност на должникот, со која на доверителот му се пренесува-
ат правата на удели кои должникот ги има во: Друштвото за 
производство, промет и услуги "ИМОБИЛИЈАРЕ ЦЕН-
ТАР" ДООЕЛ од Скопје, во вкупен износ од 33.170.000,00 
денари или 544.207,64 евра, кој износ е утврден од овластен 
проценител и Друштвото за производство, промет и услуги 
"ИМОБИЛИЈАРЕ МАРКЕТ" ДООЕЛ од Скопје, во вкупен 
износ од 14.728.300,00 денари или 241.645,61 евра, кој из-
нос е утврден од овластен проценител. 

Вкупниот износ на удели изнесува 47.898.300,00 дена-
ри или 785.853,25 евра. 

Преносот на уделите е извршен заради обезбедување 
на паричното побарување кое доверителот го има према 
должникот, а утврдено со правосилно решение на Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје IV. СИ. бр. 7778/1999 од 
14.07.2000 година. 

 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, IV. СИ. бр. 

514/2002.             (7310) 
 

Пред овој суд е покрената процесна постапка за раски-
нување на договор за доживотна издршка по тужбата на 
тужителот Ѓоргиевски Илија од Скопје, против тужениот 
Ѓоргиевски Јовица од Скопје, со живеалиште во Републи-
ка Полска-Варшава со непозната адреса. 

 
Согласно член 78 и 80 од ЗПП на тужениот му се пос-

тавува привремен застапник. За привремен застапник се 
поставува Радмила Василевска Шишковска од Скопје, да 
го застапува тужениот во постапката се додека тужениот 
или неговиот полномошник не се појават во судот, однос-
но додека Центарот за социјална работа не го извести су-
дот дека на тужениот му е поставен старател. 

 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, VI. П. бр. 

2992/2001.             (7380) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека по 

предметот XI. П. бр. 2321/2001 за развод на брак по туж-
бата на тужителот Сала Шабани од Скопје, ул. "Стојна 
Стевкова" бр. 195, против тужената Вотиме Шабани со 
иста адреса, сега со непозната адреса на живеење. Вред-
носта на спорот е 1.000,00 денари. Во смисла на член 78 и 
79 од ЗПП на тужената, која е со непозната адреса í е пос-
тавен привремен застапник адвокатот Драган Деспотов-
ски, ул. "Васил Левски" бр. 18, Скопје, сé додека тужена-
та или нејзин полномошник не се појават пред судот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, VI. П. бр. 
2321/2001.             (7447) 

___________ 
 

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, преку судијата 
Лилјана Кацарска се води постапка за физичка делба на 
недвижност на КП бр. 254/1 и 254/2 на КО Ѓ. Петров во 
м.в. "Лака" по предлогот на предлагачот Петрушева Олги-
ца од Скопје, против тужените Алиев Фејзулов Гани и 
Алиев Фејзулов Рамадан со непозната адреса на живеење. 

Бидејќи тужените се со непозната адреса, за привре-
мен застапник им е поставена Љубица Спасовска, адвокат 
од Скопје. Привремениот застапник во постапката ги има 
сите права и должности на застапник, кој ќе ги врши сé 
додека тужените или нивниот полномошник не се појават 
пред судот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ВПП. бр. 33/2001.
                             (7455) 

___________ 
 

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, поднесена е 
тужба за развод на брак од тужителката Марија Цекова од 
Скопје, против тужениот Илија Цеков од Скопје, сега со 
непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Илија Цеков да се јави во Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот или да одреди полномошник, кој пред 
судот ќе ги штити неговите интереси. Во спротивно, на 
тужениот ќе му биде одреден привремен застапник, кој ќе 
го застапува пред судот до правосилното окончување на 
постапката. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XVIII. П. бр. 
469/2001.                            (7497) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека по 
предметот XI. П. бр. 2255/2001 за развод на брак по туж-
бата на тужителот Златко Живковски, ул. "Разловечко вос-
тание" бр. 4/7-12, Скопје, против тужената Спасенка Жив-
ковска, ул. "Војдан Чернодрински" бр. 1/3-1, Скопје, сега 
со непозната адреса на живеење. Во смисла на член 78 и 79 
од ЗПП на тужената, која е со непозната адреса í е поста-
вен привремен застапник адвокатот Драган Деспотовски од 
Скопје, сé додека тужената или нејзин полномошник не се 
појават пред судот. 

 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XI. П. бр. 

2255/2001.             (7586) 
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Пред овој суд е поведена граѓанска постапка за развод 
на брак по тужбата на тужителката Чикова Славица од 
Скопје, ул. "Иван Аговски" бр. 8/4-16, против тужениот Чи-
ков Ташо од Скопје, со непозната адреса.  

Се повикува тужениот Чиков Ташо да се јави во судот 
или да постави полномошник, кој ќе ги застапува негови-
те интереси во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. 
Во спротивно, неговите интереси во постапката ќе ги зас-
тапува привремениот старател Јанакиевска Македонка, 
адвокат од Скопје, ул. "Пролет" бр. 16/2-27, поставена со 
решение на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална рабо-
та на град Скопје бр. 3020-87 од 11.02.2002 година, сé до 
правосилното окончување на постапката, односно сé до-
дека тужениот или неговиот полномошник не се јават во 
судот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XX. П. бр. 
2814/2001.             (7774) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека по 

предметот ЏИ.П. бр. 2389/99 по тужба на тужителот ште-
дилница "Фершпед" - Скопје, против тужениот Штерјо 
Костов, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 1/17 - Скопје, а сега со 
непозната адреса за долг, вредност 44.753,00 денари. Во 
смисла на чл. 78 и 79 од ЗПП, на тужениот кој е со непоз-
ната адреса му е поставен привремен-застапник - адв. Дра-
ган Деспотовски, ул. "Васил Левски" бр. 18-Скопје, се до-
дека тужениот или негов полномошник не се појават пред 
судот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (8192) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I-Скопје преку претседателот 

на советот Светлана Трајчевска, по правната работа на ту-
жителот Хенрик Кваден со престојувалиште во Скопје на 
ул. "К.Ј.Питу" бр. 15/3-9, против тужениот Горан Стрезов-
ски од Скопје, сега со непозната адреса, за долг, вредност 
1.252.000,00 денари. На тужениот Горан Стрезовски му е 
поставен привремен застапник во спорот согласно чл. 78 
ст 2 т. 4 од ЗПП, адвокат Весна Деловска. 
Привремениот застапник во оваа постапка ги има сите 

права и должности на законски застапник кој ќе ги врши 
се додека тужениот, или неговиот полномошник не се по-
јават пред судот.  
Од Основниот суд Скопје I-Скопје.                     (8084) 

___________  
Пред Основниот суд Скопје I - Скопје поднесена е 

тужба од тужителот Слободан Ивановски од Скопје, ул. 
"Бојмија" 6/27, за долг од 244.905,20 денари, против туже-
ните Зоран Цибрев и Владан Цибрев, двајцата од Скопје, 
сега со непозната адреса на живеење. 

Се повикуваат тужените Зоран и Владан Цибрев да се 
јават во Основниот суд Скопје I - Скопје, во рок од 30 де-
на по објавувањето на огласот или да одредат полномош-
ник кој пред судот ќе ги штити нивните интереси. Во 
спротивно, на тужените ќе им биде одреден времен зас-
тапник кој што ќе ги застапува пред судот до правосилно-
то окончување на постапката. 

Од Основниот суд Скопје I-Скопје.                   (8189)    
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Основниот суд Скопје II - Скопје, преку судијата Ли-
дија Тасева, како претседател на совет се води постапка за 
развод на брак по тужбата на тужителката Вита Стојевска 
од Скопје, ул. "Видое Смилевски Бато" бр. 15-2/26, заста-
пувана од адвокатката Виолета Дангова од Скопје, против 
тужениот Симеон Стојевски од Скопје, сега со непознато 
живеалиште. 

Со решение на ЈУ Меѓуопштински центар за социјал-
на работа на град Скопје-Скопје бр. 3020-99 од 25.02.2002 
година врз основа на член 78 од ЗПП, поставена е адвокат-
ката Багеска Љиљана од Скопје, ул. "Рузвелтова' бр. 46/2-
9 за привремен застапник-посебен старател на тужениот 
Симеон Стојевски од Скопје, сега со непозната адреса на 
живеење, а во постапката која се води пред овој суд по 
тужбата на тужителката Вита Стојевска од Скопје. 

Со истото решение одредено е дека посебниот стара-
тел ќе го застапува тужениот во постапката и ќе ги штити 
неговите интереси во постапката. 

Овој оглас да се објави во "Службен весник на РМ" и 
преку огласна табла на судот. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VII. П. бр. 
217/2002.             (7777) 

___________ 
 
Пред Основниот суд Скопје II - Скопје се води постап-

ка по тужба на тужителот Стоилова Даница од Скопје 
против тужениот Стоилов Драган со непозната адреса на 
живеење. 

Се повикува Стоилов Драган да во рок од  30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас се јави во судот или 
на судот му ја достави својата адреса на живеење, а во 
спротивно неговите интереси во постапката ќе ги застапу-
ва привремениот старател адвокатот Мирче Ристовски од 
Скопје кој што е определен со Решение од МЦСР Скопје 
од 18.01.2002 г., се до неговото јавување. 

Од Основниот суд Скопје II-Скопје.                 (8085) 
___________ 

 
Пред овој суд во тек е постапка по тужбата на тужите-

лот Јавно претпријатие за телекомуникации "Македонски 
Телекомуникации" - Скопје против тужениот Видовиќ 
Звонко сега со непозната адреса на живеење за долг.  

Со решение на Меѓуопштинскиот центар за социјална 
работа на град Скопје бр. 3020-21 од 21.01.2002 година за 
посебен старател на тужениот Видовиќ Звонко со непоз-
ната адреса на живеење е поставен Киро Доневски адво-
кат од Скопје, улица "Јужноморавски бригади" бб. Посеб-
ниот старател ќе го застапува тужениот пред судот и ќе ги 
штити неговите интереси во поведената постапка се доде-
ка тужениот или неговиот полномошник не се јават пред 
судот, а до правосилното окончување на спорот. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.          
 

ОСНОВЕН СУД ВО БЕРОВО 
Пред овој суд се води спор за нарушено владеење по 

тужбата на тужителот Стојан Чапевски од Делчево, про-
тив тужениот Јордан Маноловски од с. Митрашинци, сега 
со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Јордан Маноловски од с. Мит-
рашинци во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да 
се јави во судот или да назначи свој полномошник. Докол-
ку во истиот рок не се јави или не одреди свој полномош-
ник, на тужениот ќе му биде поставен привремен застап-
ник од редот на стручните соработници при овој суд, кој 
ќе ги застапува неговите интереси сé до окончувањето на 
постапката. 

Од Основниот суд во Берово, П. бр. 351/2001. 
                                                           (7581)  

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред Основниот суд во Гостивар заведен е спор П. бр. 

246/2002 за утврдување на право на сопственост, врз осно-
ва на усмен договор за купопродажба на тужителот Сеха-
дини Гази од с. Неготино преку полномошникот Неџат 
Мемеди, адвокат од Гостивар, против тужениот Алановиќ 
Добривој од СР Југославија. 

Бидејќи тужениот Алановиќ Добривој е со непозната 
адреса во СР Југославија, за привремен застапник му е 
поставен Бесим Реџепи, адвокат од Гостивар, кој ќе го зас-
тапува тужениот сé додека не се појави пред судот, однос-
но додека органот за старателство не го извести судот де-
ка му поставил старател. 

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 246/2002. 
                                                           (7513) 

  
ОСНОВЕН СУД ВО ДЕЛЧЕВО 

 
Пред Основниот суд во Делчево е поведена постапка 

за докажување на смртта на противникот Ѓоргиевски Еф-
рем од с. Драмче, заведена под ВПП. бр. 4/2001 по пред-
логот од предлагачот Бранко Димитровски од с. Драмче, 
делчевско. 
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Се повикува Ѓоргиевски Ефрем од с. Драмче, кој на-
водно починал на 17.09.1948 година да се јави пред судот 
во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот во 
"Службен весник на РМ" и на огласната табла на овој суд. 
Истовремено се повикува и секој оној кој знае за неговиот 
живот, да се јави во овој суд. По истекот на рокот, судот 
ќе донесе одлука по предлогот за докажување на смрт. 

Од Основниот суд во Делчево, ВПП. бр. 4/2001. 
                                                           (7703) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ 

 
Пред Основниот суд во Кочани се води спор за раски-

нување на договор за подарок и отповикување на дар по 
тужбата на тужителот Латифов Бари од Кочани, ул. "Стив 
Наумов" бр. 44, против тужената Бајрамова Б. Елзина од 
Кочани, ул. "Стив Наумов" бр. 44, сега со непозната адре-
са на живеење во Германија. Вредноста на спорот е 
10.000,00 денари. 

Се повикува тужената Бајрамова Б. Елзина од Кочани, 
сега со непозната адреса на живеење во Германија, во рок 
од 30 дена од објавувањето на огласот, да се јави во Ос-
новниот суд во Кочани или да постави свој полномошник, 
кој ќе ги штити нејзините права и интереси. Во спротивно 
ќе í биде поставен привремен застапник, кој ќе ги штити 
нејзините права и интереси до правосилното окончување 
на постапката. 

Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 119/2002. 
                                                           (7431) 

___________  
Пред Основниот суд во Кочани се води спор за развод 

на брак по тужбата на тужителот Куртишов Зесур преку 
полномошникот адвокат Софија Нацева од Штип, против 
тужената Куртишова Суада од Кочани, привремено во 
странство со непозната адреса. Вредноста на спорот е 
60.000,00 денари. 

Се повикува тужената Куртишова Суада од Кочани, 
сега со непозната адреса во странство, да се јави во Ос-
новниот суд во Кочани во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето на огласот или да постави свој полномошник, 
кој ќе ги штити нејзините права и интереси. Во спротивно, 
ќе и биде поставен привремен застапник Сузана Спасова, 
стручен соработник во Основниот суд во Кочани, дипл. 
правник со положен правосуден испит, која ќе ги штити 
нејзините права и интереси до правосилното окончување 
на постапката. 

Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 96/2002. 
                                                           (7583)  

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
 
Пред овој суд е заведен парничен предмет за развод на 

брак по тужбата на тужителот Љимани Наил од с. Отља, 
Липково, против тужената Мелек Љимани од Скопје, сега 
со непозната адреса. 

На тужената Мелек Љимани мом. Кадриовска í се 
поставува привремен застапник адвокатот Жикица Стоил-
ковиќ од Куманово, да ја застапува тужената пред судот 
до правосилноста на постапката или до нејзино појавува-
ње пред судот. 

Од Основниот суд во Куманово, II. Л. бр. 522/2002. 
                                           (7456) 

___________  
Пред овој суд е заведен парничен предмет по тужба на 

тужител Јусуфи Муамет од с. Липково, против тужената 
Елизабет Хазири - Јусуфи од Минхен - Германија со не-
позната адреса за развод на брак. На тужената се поставу-
ва времен застапник адвокат Часлав Костовски од Кума-
ново да ја застапува тужената до окончување на постапка 
или до нејзино појавување пред судот. 

Од Основниот суд во Куманово, II.Л.619/2002. 
                                                                                   (8190) 

___________  
Пред овој суд е поведена постапка по тужба на тужи-

тел Идает Алитовска мом. Рашити од Куманово против 
тужениот Рамиз Алитовски од Куманово со непозната ад-
реса на живеење, за развод на брак. 

Бидејќи за тужениот Рамиз Алитовски судот е извес-
тен од МВР СВР Куманово дека истиот е отселен со него-
вата фамилија некаде во странство, не биле во можност да 
дознаат во која земја. На тужениот за привремен застап-
ник му се назначува Мирјана Стојаковска адвокат од Ку-
маново. Застапникот ќе го застапува тужениот во оваа 
постапка се додека тужениот или неговиот полномошник 
не се појават пред судот, односно додека Центарот за со-
цијална работа не го извести судот дека назначил стара-
тел. 

Од Основниот суд во Куманово.                        (8191) 
___________  

Пред Основниот суд во Куманово се води парнична 
постапка по тужба на тужителот Ејуп Мемети од Кумано-
во, ул. "Димитрије Туцовиќ" бр. 24, против тужениот Ха-
лиловиќ Ризван од Куманово сега со непозната адреса на 
живеење, за утврдување на сопственост. 

Со оглед дека тужениот е со непознато престојува-
лиште судот му поставува привремен застапник и тоа Бе-
џет Елези адвокат од Куманово кој ќе го застапува туже-
ниот во постапката се додека тужениот или неговиот пол-
номошник не се појават пред судот односно додека Цента-
рот за социјални работи не го извести судот дека назначил 
старател. 

Од Основниот суд во Куманово.                        (8193) 
___________ 

 
Пред овој суд е поведена постапка за развод на брак 

по тужбата на тужителот Сенад Маликовик од Куманово, 
против тужената Магдалена Маликовик од Куманово, сега 
со непозната адреса на живеење. Од страна на судот како 
привремен застапник на тужената се назначува Момчило 
Доцевски, адвокат од Куманово кој ќе ја застапува туже-
ната, се додека тужената или нејзиниот полномошник не 
се појават пред овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово, П. бр. 651/2002.          
 

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

тужбата на тужителот Ајнур Шерифовски од Прилеп, про-
тив тужената Сенија Шерифовска од Прилеп, со непозна-
та адреса на живеење. 

Се повикува тужената во рок од 15 дена од објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ" да се јави во су-
дот или да ја достави точната адреса на живеење, за да мо-
же да í се достави покана и тужба за спроведување на пос-
тапката или во определениот рок да назначи полномошник 
и за тоа да го извести судот. Доколку во определениот рок 
не се јави или не се назначи полномошник, ќе í биде поста-
вен посебен старател. 

Од Основниот суд во Прилеп, П. бр. 146/2002. 
                                                           (7510) 

___________  
Пред Основниот суд во Прилеп е заведен спор за 

развод на брак по тужбата на тужителот Јусуф Џемаило-
ски од Прилеп на ул. "Беровска" бр. 166-А, против туже-
ната Мевледе Џемаилоска од Прилеп со непозната адреса. 

Се повикува тужената Мевледе Џемаилоска во рок од 
30 дена по објавувањето на овој оглас во "Службен весник 
на РМ" да се јави во судот или пак да ја достави својата 
адреса во судот или да определи свој полномошник кој ќе 
ја застапува до правосилното окончување на постапката. 

Доколку тужената тоа не го стори во наведениот рок 
ќе и биде поставен посебен старател кој ќе ги застапува 
нејзините права и интереси до нејзиното окончување на 
постапката. 

Од Основниот суд во При еп.                            (8116) л  
ОСНОВЕН СУД ВО РАДОВИШ 

 
Пред Основниот суд во Радовиш во тек е спор за раз-

вод на брак по тужбата на тужителката Арифова Јасима 
од Радовиш, ул. "Корчо Маало" бр. 78, против тужениот 
Арифов Ердал од Радовиш, сега со непозната адреса на 
живеење. 
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Се повикува тужениот Арифов Ердал во рок од 30 де-
на по објавувањето на огласот да се јави во овој суд или 
да достави точна адреса или назначи свој полномошник. 
Во спротивно, судот по службена должност на тужениот 
ќе му постави привремен застапник Ристова Мирјана, 
стручен соработник со положен правосуден испит од Ра-
довиш, која ќе ги застапува интересите на тужениот пред 
овој суд сé до правосилното завршување на постапката 
или додека полномошникот на тужениот не се појави пред 
овој суд. 

Од Основниот суд во Радовиш, П. бр. 48/2002. 
  

                                                          (7701) 
ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 

 
Пред овој суд по тужбата на тужителот Методија Зла-

танов од с. Смолари се води спор, против Динев Асен од 
с. Дабиља бр. 42. 

За привремен застапник на тужениот Динев Асен од с. 
Дабиља бр. 42, сега со непозната адреса на живеење, по 
предметот П. бр. 829/98 за наплата на долг по тужбата на 
тужителот Китанов Киро од с. Смолари, се назначува То-
ни Делев, стручен соработник при Основниот суд во 
Струмица. 

Привремениот застапник ќе го застапува тужениот сé 
додека тужениот не се појави пред судот или не постави 
полномошник. Се повикува тужениот да се јави во рок од 
15 дена од денот на објавувањето на огласот.  

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 829/1998. 
                                                           (7705) 

___________ 
 

Пред овој суд по тужбата на тужителот Киро Китанов 
од с. Смолари се води спор, против Динев Асен од с. 
Дабиља бр. 42. 

За привремен застапник на тужениот Динев Асен од с. 
Дабиља бр. 42, сега со непозната адреса на живеење, по 
предметот П. бр. 830/98 за наплата на долг по тужбата на 
тужителот Златанов Методија од с. Смолари, се назначува 
Тони Делев, стручен соработник при Основниот суд во 
Струмица. 

Привремениот застапник ќе го застапува тужениот сé 
додека тужениот не се појави пред судот или не постави 
полномошник. Се повикува тужениот да се јави во рок од 
15 дена од денот на објавувањето на огласот.  

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 830/1998. 
                                                           (7717) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Струмица се води постапка 

Впп. бр. 28/2001 за прогласување исчезнато лице за умрено 
по предлог на предлагачот Монев Глигор од Струмица.  
Се повикува лицето Монев Ванчо Митко од Струмица, 

ул. "Прохор Пчински" бр. 19, како и сите други лица што 
знаат за неговиот живот, да се јават во Основниот суд 
Струмица во рок од 3 месеци од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ". 
Лицето Монев Ванчо Митко е роден на 27.01.1952 г. во 

Струмица, во текот на месец мај 1969 г. заминал во Фран-
ција, во 1971 г. се вратил за да отслужи воен рок. Во 1972 
г. заминал за Германија а во јуни 1973 г. отишол во Авс-
трија. 

Предлагачот во вонпроцесната постапка што се води 
пред овој суд Впп. бр. 28/2001 за прогласување на повику-
ваното лице за умрено е брат на исчезнатото лице и се ви-
ка Монев Глигор од Струмица кој последен пат го видел 
својот брат во месец април 1974 г. во Франција во Париз, 
со кој подоцна телефонски контактирале за да во месец 
ноември 1974 г. се изгуби секаков знак за живот за лицето 
Монев Митко од Струмица. 

Од Основниот суд во Струмица, Впп.бр. 28/2001.  
         (8169) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово се води вонпарнична 

постапка за докажување на смртта на лицето Фетаи Џела-
дин Амит од с. Џепчиште, по предлогот на предлагачот 
Саќип Амид Џеладини. 

Се повикува лицето Фетаи Џеладин Амит од с. Џеп-
чиште, во рок од 15 дена по објавувањето на огласот да се 
јави во Основниот суд во Тетово или секој друг што знае 
за неговиот живот. Во спротивно, судот на лицето Фетаи 
Амит ќе му постави привремен старател и врз доказите 
што располага ќе ја утврди неговата смрт. 

Од Основниот суд во Тетово, Р. бр. 187/2002. 
                                                           (7587) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Тетово се води спор за исплата 

на долг по тужбата на Самка Ибраимовски од Тетово, про-
тив тужениот Ферид Јашаревиќ од Тетово, сега во СРЈ. 

Се повикува тужениот Ферид Јашаревиќ, сега со не-
позната адреса во Ваљево, СРЈ, во рок од 30 дена од обја-
вувањето на огласот да се јави во Основниот суд во Тето-
во или да одреди полномошник. Во спротивно, преку Цен-
тарот за социјална работа во Тетово ќе му биде одреден 
привремен застапник, кој ќе го застапува до правосилното 
завршување на спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 21/2002. 
                                                           (7699) 

___________ 
 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
развод на брак по тужбата на тужителот Бурим Идризи од 
с. Теново, тетовско, против тужената Дашмире Идризи 
моминско Алими од с. Теново, родена во Гостивар, пред 
бракот живеела во с. Чегране, сега со непозната адреса во 
Швајцарија. 

Се повикува тужената Дашмире Идризи род. Алими, 
во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас да се јави 
во судот, да достави своја точна сегашна адреса или ов-
ласти свој полномошник. Во спротивно, судот преку Цен-
тарот за социјална работа ќе ñ определи привремен стара-
тел, кој ќе ја застапува во постапката до нејзино правосил-
но окончување. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 93/2002. 
                                                           (7721) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Тетово, во тек е постапка за 

развод на брак по предлог-тужбата на тужителката Мери-
та Емри Шабани родена Ибрахими од село Лисец, против 
тужениот Реси Рами Шабани од село Лисец. 

Се повикува тужениот Реси Рами Шабани од село Ли-
сец сега со непозната адреса да  се јави во Основниот суд 
Тетово или да одреди полномошник во рок од 15 дена по 
објавувањето на огласот,  во спротивно судот ќе му поста-
ви времен старател кој ќе го заштитува него до окончува-
ње на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово.                (8118) 
___________ 

 
Пред Основниот суд во Тетово се води постапка пора-

ди измена на одлука за чување и воспитување на малолет-
но дете по тужба на тужителот Енвер Елмази од с. Џеп-
чиште, Тетово, против тужената Амила Елмази од с. Џеп-
чиште, а сега со непознатата адреса. 

 
Бидејќи тужената Амила Елмази е со непозната адре-

са, за истата да биде објавен оглас во "Службен весник на 
РМ" да во рок од 15 дена од објавувањето на огласот се ја-
ви во судот, или да одреди свој полномошник, а по проте-
кот на овој рок, на истата ќе и биде поставен времен ста-
рател преку Центарот за социјална работа - Тетово, кој ќе 
ги застапува нејзините интереси се до окончување на пос-
тапката. 

 
Од Основниот суд во Тетово.                            (8117) 
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ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП 
Пред Основниот суд во Штип е поведена постапка за 

развод на брак по тужбата на тужителот Шенол Демиров 
од Штип, против тужената Васвие Демирова од Штип, се-
га со непозната адреса во Германија. 

Се повикува тужената, во рок од 30 дена од објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ"  да се јави во 
судот или да си постави полномошник, кој ќе ги застапува 
нејзините интереси во постапката. Во спротивно, интере-
сите на тужената ќе ги  застапува привремен застапник 
поставен од судот. 

Од Основниот суд во Штип, П. бр. 61/2002. 
                                                           (7537) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Штип се води спор за развод 

по тужба на тужителката Весна Панева од Штип, против 
Панев Тони со непозната адреса. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена да се јави во 
судот и да достави своја адреса или да постави свој полно-
мошник. 

Доколку во одредениот рок тужениот не се јави судот 
по службена должност ќе постави привремен застапник 
кој ќе го застапува во постапката до окончување на спо-
рот. 

Од Основниот суд во Штип.                               (8115) 
__________________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 

РЕГИСТАР 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. 

бр. 50/2002 од 19.02.2002 година, во регистарската влошка 
бр. 1-729-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената 
на својство на лице за застапување на  Јавната установа за 
деца- Детска градинка "Ангел Шајче" - Куманово ул. "Мо-
ша Пијаде" бб, Куманово. 

Се брише Гордана Божиновска - вршител на должност 
- директор без ограничување. 

Се запишува Гордана Божиновска - директор без огра-
ничување. 

Пречистен текст - Гордана Божиновска директор без 
ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 50/2002.                    

(5856)          
                                                       Дејноста се проширува со: 01.41/2, 45.11, 45.12, 

45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45. ___________ 

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

бр. 1912/2002 од 11.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02016637?-4-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар запишувањето на Одлуката за промена на члено-
ви  на ЗУС акционерско друштво за производство, тргови-
ја и услуги увоз-извоз Скопје ул. "Венијамин Мачуков-
ски" бр. 6, Скопје. 

Се разрешуваат членовите на надзорниот одбор и се 
именуваат нови членови. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1912/2002.                                                                       (7755)          
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. 

бр. 46/2002 од 12.02.2002 година, во регистарската влошка 
бр. 1-574-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената 
на својство на лице за застапување на Јавната установа за 
деца - Детска градинка "Детска радост" Скопје ул. "Бап-
чар" бр. 2. 

Се брише: Славица Благоеска - вршител на должност 
директор без ограничувања. Се запишува: Славица Благо-
еска - директор без ограничувања. Пречистен текст: Сла-
вица Благоеска - директор без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 46/2002.      

(4734)            
                                                                     

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 
бр. 1029/2002 од 14.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02004451?-3-03-001, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на назив на подружница на Акционер-
ско друштво за производство, промет и услуги ХЕЛМА-
ТЕКС извоз-увоз АД, Скопје ул. "29-ти Ноември" бр. 42/1-
2, подружница 1 Струмица ул. "Климент Охридски" бр. 
105. 

 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 
бр. 4289/2001 од 13.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02000818?-000-01, го запиша во трговскиот ре-
гистар бришењето на трговец поединец Валентино Јосип 
Шиколе трговец на мало "ВАЛЕНТИНО" ТП Скопје ул. 
"Московска" бр. 7 лок.15. 

Бришење на фирма трговец поединец: Валентино Јо-
сип Шиколе трговец на мало "ВАЛЕНТИНО" ТП Скопје 
ул. "Московска" бр. 7 лок.15. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

4289/2001.                                                                       (4735)            
___________ 

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

бр. 806/2002 од 28.01.2002 година, во регистарската влош-
ка бр. 7-02001896-017-09, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на лице овластено за застапување на под-
ружница на Јавно претпријатие за стопанисување со шуми 
"Македонски шуми" П.О. Скопје ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 
15 А ПОДРУЖНИЦА ШУМСКО СТОПАНСТВО "ПЛАЧ-
КОВИЦА" - Радовиш  бул."Едвард Кардељ" бб. 

Промена на лице овластено за застапување: 
 Да се брише - Јованче Ставрушов раководител - ди-

ректор со ограничени овластувања на износ од 60.000,00 
денари, а над тој износ потребна е согласност од директо-
рот. 

Да се запише - Јован Иротов раководител - директор 
со ограничени овластувања на износ од 60.000,00 денари, 
а над тој износ потребна е согласност од директорот на 
Ј.П. 

Пречистен текст - Јован Иротов раководител - дирек-
тор со ограничени овластувања на износ од 60.000,00 де-
нари, а над тој износ потребна е согласност од директорот 
на Ј.П. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

806/2001.                                                                         (4736)            
___________ 

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

бр. 1206/2002 од 11.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02036014?-3-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар проширувањето на дејноста на Трговското друш-
тво за вработување на инвалидни лица за производство на 
електрични апарати за домаќинствата промет на големо и 
мало и услуги ГРОС-КОМЕРЦ ДОО експорт-импорт ул. 
"Сава Ковачевиќ" бр. 21 а Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1206/2002.                                                                       (4737)            

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

бр. 56/2002 од 14.02.2002 година, во регистарската влошка 
бр. 1-70057-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар проме-
ната на директор на Приватната здравствена организација-
ординација по општа медицина и специјалистичка орди-
нација по неврологија и психијатрија ЦЕНТАР ЗА СЕ-
МЕЈНО ЗДРАВЈЕ-ХЕЛИО МЕДИКА бул. "Јане Сандан-
ски" бр. 59/Б10-2 Скопје. 

 
Се брише Јасмина Крстева - директор без ограничува-

ње. Се запишува Адријана Пешевска - директор без огра-
ничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 56/2002.                            

(4738)            
___________ 
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Промена на назив на подружница на: Акционерско 
друштво за производство, промет и услуги ХЕЛМАТЕКА 
извоз-увоз АД, Скопје ул. "29-ти Ноември" бр. 42/1-2. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1029/2002.                                                                       (4739)           Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
263/2002.                                                                         (4743)            ___________ 

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

бр. 4677/2001 од 12.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02025158?-8-03-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на фирма, седиште, зголемување на 
основната главница на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги МАГНЕТИК Љубомир ДООЕЛ Скопје ул. 
"Петар Дељан" бр. 7/2-4, Скопје. 

 
Се врши промена на фирмата и седиштето, па во идни-

на ќе гласи: Друштво за производство, трговија и услуги 
МАГНЕТИК ДООЕЛ Скопје ул. "Васил Главинов" бр. 
3/10 Скопје. Основната главница на друштвото се зголе-
мува за 16.763.200,00 денари или 277.308 евра. 

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

4677/2002.                                                                       (4740)           

   

Дејности: 45, 45.1, 45.11, 45.12, 45.2, 45.21, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.3, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.4, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.5, 45.50, 
26.3, 26.30, 26.4, 26.40, 26.5, 26.51, 26.52, 26.53, 26.6, 
26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.7, 26.70, 26.8, 
26.81, 26.82, 26.82/1, 26.82/2, 27.52, 28, 28.1, 28.11, 28.12, 
28.2, 28.21, 28.22, 28.3, 28.30, 28.4, 28.40, 28.5, 28.51, 
28.52, 28.6, 28.61, 28.62, 28.63, 28.7, 28.71, 28.72, 28.73, 
28.74, 28.8, 20, 20.1, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.2, 20.20, 
20.3, 20.30, 20.4, 20.40, 20.5, 20.51, 20.52, 14.2, 14.21, 
14.22, 36, 36.1, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 50, 50.1, 
50.10, 50.2, 50.20, 50.3, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.4, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.30/4, 50.5, 50.50, 
51.3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.6, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.7, 
51.70, 52, 52.1, 52.11, 52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.3, 52.31, 52.32, 52.33, 52.4, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.47, 52.48, 52.5, 52.50, 52.6, 52.61, 52.62, 52.63, 52.7, 
52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55, 55.1, 55.11, 
55.12, 55.2, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.3, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.4, 55.40, 55.5, 55.51, 55.52, 74, 74.1, 
74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.2, 74.20, 74.20/1, 
74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5. 

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

бр. 1619/2001 од 24.01.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02013421?-6-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар истапувањето и пристапувањето на основач на 
Бифе ХОЛИВУД ТП Барбара Станислав Милошевска 
Градски трговски центар Скопје. 

 
Од Бифе ХОЛИВУД ТП Душан Трајан Милошевски 

се пренесува на Барбара Станислав Милошевска со што 
новиот назив е Бифе ХОЛИВУД ТП Барбара Станислав 
Милошевска Градски трговски центар Скопје. Управител 
е Барбара Милошевска - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1619/2001.                                                                       (4741)       
___________ 

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

бр. 3860/2001 од 09.01.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02010613?-4-09-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на претседател на управен одбор на 
Друштвото за градежништво, производство, трговија и ус-
луги ПЕЛАГОНИЈА АД Гевгелија ул. "Маршал Тито" бр. 
124. 

 
Промена на структурата на капиталот, измена на стату-

тот, измена на системот на управување, запишување на 
одлука за именување на членови на одборот на директори. 
Се брише Петар Тошев - претседател на управен одбор, 

а се запишува Војо Тирицовски, како извршен директор 
без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3860/2001.                                                                       (4742)            
___________ 

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

бр. 3165/2001 од 14.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02042235?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар Друштвото за производство, трговија и услуги 
АДРИАН 1 ДООЕЛ Скопје. 

 
Новото седиште на друштвото е на ул. "Партизански 

одреди" Порта Буњаковец бр. А-3/1. 
Се брише - досегашниот управител Наумовски Тони, а 

се запишува новиот управител Ицевска Роберта. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3165/2001.                                                                       (4745)         
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

802/2002.                                                                       (4747)            
___________ 

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

бр. 263/2002 од 08.02.2002 година, во регистарската влош-
ка бр. 02041503?-8-11-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на директор на Друштвото за издавачка деј-
ност КРАЈНИЧКИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје бул. 
"АСНОМ" бр. 40, Скопје. 

 

Се врши промена на директор по ЗТД. Се брише: Или-
ја Бошков - управител без ограничување. Се запишува: 
Боби Јовановски - управител без ограничување. Пречис-
тен текст: Боби Јовановски - управител без ограничување. 

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

бр. 2700/2001 од 12.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 4-02000929-000-03, го запиша во трговскиот 
регистар запишувањето на пречистен текст на статутот на 
АДГ Пелагонија Скопје ул. "Димитрие Чупоски" бр. 2. 

Се запишува промена на статутот - пречистен текст на 
статутот, усогласување на дејностите на НКД и конверзија 
од ДЕМ во ЕУР. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2700/2001.                                                                       (4744)            

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

бр. 922/2002 од 14.02.2002 година, во регистарската влош-
ка бр. 02039551?-4-04-001, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на лице овластено за застапување на Сто-
панска банка АД - Скопје, филијала ул. "11 Октомври" бр. 
7, Скопје. 

Се брише Дивна Чрчева - раководител на филијала, из-
вршен директор со ограничување во своите овластувања. 
Се запишува Татјана Славеска - раководител на филијала, 
извршен директор со ограничување  во своите овластува-
ња. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

922/2002.                                                                         (4746)            
___________  

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 
бр. 802/2002 од 04.02.2002 година, во регистарската влош-
ка бр. 02016577?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на управител на Друштвото за козметички 
услуги МЕА Марика ДООЕЛ Скопје ул. "Орце Николов" 
бр. 107. 

Се врши промена на управител: да се брише Даниела 
Блажевска управител со неограничени овластувања, а да 
се запише Габриела Коцевска управител со неограничени 
овластувања. 

 

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

бр. 4459/2001 од 06.02.2002 година, во регистарската влош-
ка бр. 02020025?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на управител на Друштвото за трговија ИВА 
КОМЕРЦ 95 Лидија ДООЕЛ увоз-извоз Крива Паланка ул. 
"Пере Тошев" бр. 96. 

 



Стр. 30 - Бр. 21 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 март 2002 
 

Се брише Ацо Ивановски управител на друштвото со 
неограничено овластување, се запишува Драган Атанасов-
ски - управител на друштвото со неограничено овластува-
ње. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

4459/2001.                                                                       (4748)      
___________ 

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

бр. 9/2002 од 31.01.2002 година, во регистарската влошка 
бр. 02005624?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на управител на Друштвото за трговија ЛУЖА 
Љатиф и др. ДОО увоз-извоз Скопје ул. "146 Вис" бр. 22. 

Промената на управителот гласи: се брише: Љатиф 
Љатифи - управител без ограничување. Се запишува: Ра-
миз Љатифи - управител без ограничување. Пречистен 
текст: Рамиз Љатифи - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

9/2002.                                                                             (4750)            
___________ 

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

бр. 4515/2001 од 11.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02011929?-3-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар проширување на дејност на Трговското друштво 
за туризам, угостителство и промет со стоки и услуги ЛИ-
БЕРТАС Неџат и др. ДОО ул. "Битпазарска" бр. 19 Скоп-
је. 

 
Се проширува дејноста на друштвото со: консигнаци-

ја, комисион, реекспорт, слободни царински продавници, 
меѓународен сообраќај на патници и стоки во друмскиот 
сообраќај, малограничен промет со СР Југославија, Буга-
рија, Грција и Албанија, меѓународна шпедиција. 

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

4515/2001.                                                                       (4752)            
___________ 

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

бр. 1368/2002 од 13.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02026090?-3-09-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на управител на Друштвото за развој 
и менаџмент СКОПСКА РАЗВОЈНА И МЕНАЏМЕНТ 
КОМПАНИЈА Кинеска Банка за индустриски развој и Фи-
нансиско друштво асоцијација за меѓународна соработка и 
развој ДОО Скопје ул. "Салвадор Алјенде" бр. 73. 

 
Се врши промена на управител и тоа: се брише: Лин -

Чи -Ву управител со неограничени овластувања. Се запи-
шува: Чиу Хваи - Гонг управител со неограничени овлас-
тувања. 

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

1368/2002.                                                                       (4754)           
___________ 

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

бр. 723/2002 од 01.02.2002 година, во регистарската влош-
ка бр. 02041213?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар зголемувањето на основната главница на Друштвото 
за трговија и услуги ЖЕГ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 
ул. "Скоевска" бр. 18-б, Скопје. 

 
Основната главница на друштвото се зголемува за 

4.904 евра односно 299.000,00 денари. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

723/2002.                                                                         (4755)            
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

497/2002.                                                                         (4763)            
___________ 

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

бр. 1206/2001 од 25.12.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02019153?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар зголемувањето на основната главница на Друш-
твото за производство, трговија и услуги МАРТИН-С 
Слободан ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. "Ѓорче Петров-1" 
бр. 19, Скопје. 

 

Се прошируваат дејностите: 22.14, 22.15, 22.24, 22.31, 
22.32, 22.33, 45.31, 51.65, 71.40. 

Се зголемува главницата за: 247.400,00 денари или 
7.980 ДЕМ или 4.080 ЕУР. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1206/2001.                                                                       (4757)            
___________ 

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

бр. 4336/2001 од 12.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02008167?-8-01-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на фирма и основач на Друштвото за 
производство, трговија и услуги ЦАЛЕ Миодраг ДООЕЛ 
увоз-извоз Куманово, ул. "Павле Станоев" бр. 7. 

 Фирмата се менува и во иднина ќе гласи:  Друштвото 
за производство, трговија и услуги ЦАЛЕ ДООЕЛ увоз-
извоз Куманово, седиште на ул. "Павле Станоев" бр. 7, 
Куманово. 

На ден 19.09.2001 година пристапил Сашо Вељковски 
на истиот ден истапил Миодраг Вељковски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

4336/2001.                                                                       (4758)            
___________ 

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

бр. 1187/2002 од 11.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02011498?-8-09-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на управител на Друштвото за гра-
дежно занаетчиство, маркетинг, издавачка дејност и услу-
ги БАЛКО ИНЖЕНЕРИНГ Ламбе ДООЕЛ увоз-извоз ул. 
"Мариовска 2" бр. 37 Скопје. 

Се брише Ламбе Балкоски управител без ограничува-
ње. Се запишува Добрила Балкоска управител без ограни-
чување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1187/2002.                                                                       (4760)            
___________ 

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

бр. 1184/2002 од 11.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02017634?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар проширувањето на дејност на Друштвото за про-
изводство, трговија, деловно посредување и услуги 
ОВОШТАР КОМ Трајче ДООЕЛ експорт-импорт ул. "25-
ти Мај" бр. 48, Кавадарци. 

 
Дејноста се проширува со: 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 

01.23, 01.24, 01.25, 01.41/1, 01.41/2, 01.43/3, 15.51, 15.52, 
15.96, 15.98/1, 15.98/2. 

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

1184/2002.                                                                       (4762)            
___________ 

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

бр. 497/2002 од 07.02.2002 година, во регистарската влош-
ка бр. 02042419?-3-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар истапувањето и пристапување на содружник на Друш-
твото за трговија  на големо и мало угостителство, тран-
спорт и услуги СЕДА ТЕЛЕКОМПАНИ - Јусуф и други 
ДОО експорт-импорт ул. "Томо Шумски" бр. 3, Гостивар. 

 
Од друштвото истапува содружникот Мухаџир Гајур 

од Истанбул, а пристапува содружникот Али Осман Фејзи 
Р. Турција. 

 

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

бр. 3697/2001 од 11.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02022799?-8-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар зголемувањето на основната главница на Друш-
твото за производство, трговија и услуги ТЕХНОКАРТ 
Душко ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. "Новопроектира-
на"бб Сервисна зона ЈУГ реон 40. 
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Основната главница на друштвото се зголемува за 
1.153.100,00 денари или 19.108,77 ЕУР. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3697/2001.                                                                       (4764)            

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 
бр. 1291/2002 од 12.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02021656?-3-03-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на управител со ЗТД на Друштвото за 
производство, трговија и услуги  ГОРДОН УНИВЕРЗАЛ 
Коста и други ДОО извоз-увоз Скопје бул. "Кузман Јоси-
фовски Питу" бр. 30 ламела I мезанин. 

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

бр. 1113/2002 од 15.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02003344?-8-01-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на дејност на Трговското друштво за 
промет и услуги МЛАДИНА ПРОМ Николов Васе ДОО-
ЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "К.Ј.Питу" бр. 15/1 локал 
27/13а. 

Дејноста се проширува со: 74.83. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1113/2002.                                                                       (4765)            Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 
бр. 4104/2001 од 11.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02024278?-3-03-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на управител на Друштвото за произ-
водство, транспорт, промет и услуги КСЕРКС Љубомир и 
други ДОО Скопје ул. "Јоаким Осоговски" бр. 3-б. 

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

бр. 1301/2002 од 14.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02035250?-9-09-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на управител на АМЕРИКАНСКА 
СТОПАНСКА КОМОРА Стопанска интересна заедница 
ул. "Орце Николов" бр. 93 лок.2. 

Се брише Џејсен Брадфорд  Мико - управител без ог-
раничување. Се запишува Шерон Валентајн - управител 
без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1301/2002.                                                                       (4766)            
___________ 

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

бр. 1290/2002 од 11.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02039766?-8-01-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на управител со ЗТД на Друштвото за 
производство, трговија и услуги ГЛОБАЛ Ф Мирка ДОО-
ЕЛ увоз-извоз ул. "Иван Цанкар" бр. 121 б стан г. 

Се брише: Мирка Овчарева управител без ограничува-
ња. Се запишува: Даниела Костовска управител без огра-
ничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1290/2002.                                                                       (4767)            

Со Одлука бр. 03-1280/6 се разрешени неизвршните 
членови на Одборот на директори на ВИНОЈУГ-ГЕВГЕ-
ЛИЈА АД. Со нова одлука бр. 03-1280/3 од 01.12.2001 го-
дина се именувани нови неизвршни членови на Одборот 
на директори на ВИНОЈУГ-ГЕВГЕЛИЈА АД и тоа: Тони 
Мушонов; Ѓорѓе Собралиев; Томче Пачаржлиев; Ристо 
Карамитров; Борче Нечевски; Ѓорѓи Алчинов. 

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

бр. 1233/2002 од 12.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02005276?-3-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар проширувањето на дејност во внатрешен тргов-
ски промет на Трговското друштво за внатрешен и надво-
решен промет КОМПРАД Владо ДООЕЛ Скопје ул. "Ма-
јаковски" бр. 26. 

 
Се проширува внатрешно-трговско работење на друш-

твото со следните дејности: 15.32, 15.33, 15.91, 15.92, 
15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 15.98/1, 15.98/2. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1233/2002.                                                                       (4769)   
          

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

бр. 986/2002 од 01.02.2002 година, во регистарската влош-
ка бр. 02006794?-8-09-000, го запиша во трговскиот регис-
тар проширувањето на дејноста на Друштвото за друго об-
разование-курсеви по странски јазици БИГ-БЕН Елисаве-
та ДООЕЛ Скопје бул. "Јане Сандански" бр. 76/62. 

 
Дејноста се проширува со: 51.70, 52.47, 80.42, 55.30/1, 

55.30/2, 60.30, 63.40, 70.31, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 
71.40, 74.82, 74.83, 74.84, 92.34, 92.62, 51.70, 52.47, надво-
решна трговија со непрехранбени производи,  застапување 
и посредување во областа на прометот со стоки и услуги, 
увоз-извоз на стоки и услуги на малограничен промет со 
соседните земји, реекспорт, консигнација. 

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

986/2002.                                                                         (4771)  
           

Се брише: Коста Овчаров управител без ограничува-
ња. Се запишува: Филип Овчаров управител без ограничу-
вања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1291/2002.                                                                       (4772)            
___________ 

 

Се брише Љубомир Огњеновиќ, се запишува Зоран 
Костадиновски - управител без ограничување. 

Извршена конверзија на основната главница. Основна-
та главница на друштвото изнесува 216.000,00 денари од-
носно 3.484 евра. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

4104/2001.                                                                       (4774)            
___________ 

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

бр. 1161/2002 од 08.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02032372?-4-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар запишувањето на одлука за промена на неизврш-
ни директори на Друштвото за производство, преработка 
и трговија ВИНОЈУГ-ГЕВГЕЛИЈА АД Гевгелија, ул. "Ин-
дустриска" бб. 

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

1161/2002.                                                                       (4776)            
___________   

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 
бр. 2377/00 од 08.01.2002 година, во регистарската влошка 
бр. 02019359?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
проширувањето на дејноста на Друштвото за производ-
ство, промет и услуги СИГМА МАСЛА Нинослав ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје, ул. "Индустриска" бб, источна ин-
дустриска зона Маџари. 

Дејноста се проширува со: 24.66, 25.22, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.12, 74.20/3, 74.30. 

Се бришат  дејностите: 51.46, 52.32. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2377/2000.                                                                       (4778)            
___________    

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 
бр. 4614/2001 од 06.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02004211?-8-01-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на седиште и конверзија на Друштво-
то за промет и услуги ДОЛАР ТУРС Мирјана ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 10/1-4, Скопје. 

 
Новото седиште на друштвото е на: бул. "Маркс и Ен-

гелс" бр. 1/12-2, Скопје. 
 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

4614/2001.                                                                       (4779)        
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 
бр. 4599/01 од 16.01.2002 година, во регистарската влошка 
бр. 02041215?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на лице за застапување на Трговското друштво 
за производство, трговија, угостителство и услуги НАП-
РЕДОК-ШАР-СПЕЦИЈАЛ ДОО увоз-извоз Тетово, ул. 
"142" бр. 18. 

Новото име овластено за застапување е: се брише: Ге-
расимоски Горан - управител без ограничување. Се запи-
шува: Мирета Јанева - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

4599/2001.                                                                       (4782)            

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 
бр. 4428/2001 од 08.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02014753?-8-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар проширувањето на дејности на Друштвото за 
промет и услуги СЛАВИШКО ПОЛЕ ДРАГЕ ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Ранковце. 

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

бр. 465/2001 од 09.01.2002 година, во регистарската влош-
ка бр. 1-1854-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар проме-
ната на лице на Основно училиште "ЃОРЃИЈА ПУЛЕВ-
СКИ" Ц.О. Скопје, бул. "АВНОЈ" бб. 

Се брише Џиковска Натка, а се запишува Тодоровска 
Марија, в.д. директор. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

465/2001.                                                                         (4784)            
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

4428/2001.                                                                       (4795)            
___________ 

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

бр. 1120/02 од 08.02.2002 година, во регистарската влошка 
бр. 02017744?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на управител и конверзија на Друштвото за 
производство, промет и маркетинг РОТО РЕКЛАМ Миха-
ило и Никола ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Славе Делов-
ски" бр. 27, Скопје. 

Се брише: Никола Поповски - управител со неограни-
чени овластувања. Се запишува: Михаило Ичев - управи-
тел со неограничени овластувања. 

Пречистен текст: Михаило Ичев - управител со неог-
раничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1120/2002.                                                                       (4786)            Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 
бр. 4823/2001 од 31.01.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02041683?-3-01-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на фирма на Друштвото за трговија на 
големо МЗТ ТРЕЈД Љупчо и други ДОО експорт-импорт 
бул. "Партизански одреди" бр. 83/2-16, Скопје. 

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

бр. 352/2002 од 21.01.2002 година, во регистарската влош-
ка бр. 02035333?-6-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар бришењето на ТП на Продавница за промет на мало 4-
У ТП Хасани Мубедин Неџати  ул. "Битпазарска" бр. 
78/89, Скопје. 

Бришење на: Продавница за промет на мало 4-У ТП 
Хасани Мубедин Неџати  ул. "Битпазарска" бр. 78/89, 
Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

352/2002.                                                                         (4790)            
___________ 

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

бр. 340/2002 од 11.02.2002 година, во регистарската влош-
ка бр. 02003070?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на фирма и седиште на Трговското друш-
тво за трговија на големо и мало, финансиски, технички и 
деловни услуги МАКВЕСТ-МИДРО Ѓорѓи и Милосов 
ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Беласица" бб. 

Се менува фирмата и седиштето на Друштвото и ќе 
гласи: Трговското друштво за трговија на големо и мало, 
финансиски, технички и деловни услуги МАКВЕСТ-
МИЦРО ДОО увоз-извоз Скопје, Градски трговски центар 
II кат локал 191. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

340/2002.                                                                         (4792)            

Назив: Друштво за производство, трговија и угости-
телство ФЕТАКОМ Муамет ДООЕЛ увоз-извоз с. Грчец. 
Седиште: с. Грчец, Сарај. Овластено лице : Фета Муамет - 
управител без ограничување. Проширување на дејности: 
01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 15.71, 20.10, 20.10/1, 
20.10/2, 20.20, 20.30, 20.51, 26.23, 26.24, 26.25, 26.26, 
26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 
26.66, 26.70, 26.81, 26.82, 26.82/1, 26.82/2, 27.34, 27.35, 
28.22, 28.51, 28.52, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.63, 37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 45.21, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.15, 51.18, 51.24, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.70, 52.44, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 
52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 
70.32, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.84, 92.34, 
92.72. 

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

бр. 4230/2001 од 07.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02004306?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар зголемувањето на основната главница на Тргов-
ското друштво за транспорт и шпедиција ТЕФТЕРТРАНС 
Петар ДООЕЛ експорт-импорт Гевгелија, ул. "Моински 
пат" бб. 

Основната главница на друштвото се зголемува за из-
нос од 5.080 евра или 309.600,00 денари. 

Вкупниот износ на основната главница на друштвото 
изнесува 11.955 евра или 735.850,00 денари. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

4230/2001.                                                                       (4793)            
___________ 

 

Се прошируваат дејностите: 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 
01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 02.01, 02.02, 05.01, 05.02, 
15.11, 15.12, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.71, 15.72, 
15.81, 15.91, 15.93, 15.94, 15.98, 16.00, 16.00/1, 16.00/2, 
17.40, 17.52, 17.53, 17.54, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 
18.22, 18.23, 18.24, 19.30. 

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

бр. 4272/2001 од 06.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02011120?-3-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар проширувањето на дејности на Друштвото за тр-
говија и маркетинг СТУДИО МОДЕРНА Санди и др. 
ДОО Скопје, ул. "Иво Лола Рибар" бр. 72, Скопје. 

Се прошируваат дејностите: 63.30, 74.84, 63.40, 93.05, 
70.31, 74.40. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

4272/2001.                                                                       (4796)            
___________ 

 
 

 
Се менува називот на Друштвото и ќе гласи: Друштво 

за трговија на големо МЗТ ТРЕЈД ДОО експорт-импорт 
Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

4823/2001.                                                                       (4799)            
___________   

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 
бр. 4621/2001 од 05.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02021345?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар проширувањето на дејност на Друштвото за про-
изводство, трговија и угостителство ФЕТАКОМ Муамет 
ДООЕЛ увоз-извоз с. Грчец, Сарај. 
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Пречистен текст: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 
52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.44/2, 
52.45, 52.46, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 
52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 51.21, 51.31, 51.38, 
51.34, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.64, 51.65, 51.53, 51.54, 51.44, 51.55, 
51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 51.57, 
60.21, 60.23, 60.24, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 01.41, 20.40, 
74.84, 53, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 15.71, 20.10, 
20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.51, 26.23, 26.24, 26.25, 
26.26, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 26.63, 
26.64, 26.66, 26.70, 26.81, 26.82, 26.82/1, 26.82/2, 27.34, 
27.35, 28.12, 28.51, 28.52, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 36.11, 
36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 45.21, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.15, 51.18, 51.24, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.70, 52.44, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 
52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 
70.32, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.84, 92.34, 
92.72. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

4621/2001.                                                                       (4800)            
___________ 

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

бр. 4485/2001 од 05.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02018485?-3-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар бришењето на друштво-без ликвидација на 
Друштвото за производство, внатрешен и надворешен тр-
говски промет ИЦОТЕХ ДОО експорт-импорт ул. "Даме 
Груев" бр. 7 блок IV Скопје. 

Бришење на друштво-без ликвидација на: Друштво за 
производство, внатрешен и надворешен трговски промет 
ИЦОТЕХ ДОО експорт-импорт ул. "Даме Груев" бр. 7 
блок IV Скопје со статусна промена поделба на две друш-
тва и тоа: Друштво за производство, трговија и услуги 
ПРОВИНО увоз-извоз ДООЕЛ; Друштво за производство 
и промет ИЦОТЕХ 1 увоз-извоз ДОО. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

4485/2001.                                                                       (4801)            
___________ 

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

бр. 4600/2001 од 04.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02004369?-8-09-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на Приватна здравствена организаци-
ја-аптека МИТФАРМ Снежана ДООЕЛ Куманово, ул. 
"Гоце Делчев" бр. 33. 

Досегашното седиште од ул. "Гоце Делчев" бр. 33, Ку-
маново се менува во Куманово на ул. "11-ти Октомври" 
бр. 61. Се врши конверзија од ДЕМ во ЕУР. Со конверзи-
јата, основната главница на друштвото во износ од 
341.000,00 денари односно 11.000 ДЕМ изнесува 5.600 
ЕУР. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

4600/2001.                                                                       (4803)            
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 4430/2001 од 01.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02037909?-6-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар бришењето на ТП на Колонијал Царка Веселин 
Стојкова ФИЛИПЧО ТП ул. "4-ти Јули" бр. 107 а, Скопје. 

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

бр. 4058/2002 од 07.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 020010207?-8-09-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на седиште на Друштвото за промет и 
услуги СПЕНСЕР-ШОП Ѓоко ДООЕЛ експорт-импорт ул. 
"Иво Рибар Лола" бр. 149/1, Скопје. 

Новото седиште на друштвото е на ул. "Кочо Рацин" 
кула 18/14. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

4058/2002.                                                                       (4805)            
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 1257/2002 од 08.02.2002 година, ја запиша во трговски-
от регистар промената на фирма и седиште на Друштвото 
во мешовита сопственост за производство, трговија и ус-
луги РУРА Валентина и др. ДОО увоз-извоз Скопје ул. 
"XVI Македонска бригада" бр. 8-1/9. 

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

бр. 1137/2002 од 05.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02043092?-3-01-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на фирма на Друштвото за монтажа 

на градежни инсталации, инженеринг, трговија, угости-
телство и туризам ХИДРОИНВЕСТ МБД ДОО увоз-извоз, 
Скопје ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 47/5. 

Се менува фирмата на друштвото и ќе гласи: Друштво 
за монтажа на градежни инсталации, инженеринг, тргови-
ја, угостителство и туризам ЕНЕРГОВОД  МБД ДОО 
увоз-извоз, Скопје ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 47/5. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1137/2002.                                                                       (4806)            
___________ 

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

бр. 4465/2001 од 01.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02013375?-8-01-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на управител на Друштвото за тргови-
ја, производство, услуги и посредување ТЕХНО-ИМ-
ПЕКС 99 Марија ДООЕЛ ул. "Анкарска" бр. 4, Скопје. 

Се врши промена на управител: да се брише Тодоров-
ска Марија управител со неограничени овластувања, а да 
се запише Тодоровски Драган управител со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
4465/2001.                                                                       (4808)            

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

бр. 3744/2001 од 12.12.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02033861?-8-03-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на седиште на Друштвото за трговија 
ВАЛ-ПРОМ Драган ДООЕЛ експорт-импорт Скопје бул. " 
Јане Сандански" бр. 78/2-2 Скопје. 

Седиштето се менува и во иднина ќе гласи: Друштво 
за трговија ВАЛ-ПРОМ Драган ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје, ул. "Караџица" бр. 8, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3744/2001.                                                                       (4810)            
___________ 

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

бр. 339/2002 од 23.01.2002 година, во регистарската влош-
ка бр. 02034216?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на управител на Трговското друштво за 
вработување на инвалидни лица за производство на локум 
и алва ОАЗА-2000, Развигорчо ДООЕЛ увоз-извоз 
ул."Шишка" бб, Кавадарци. 

Се врши промена на управителот: се брише Сашко Ту-
риманџов управител без ограничување, а се запишува Раз-
вигорчо Туриманџов управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

339/2002.                                                                        (4811)            
___________ 

 
 

 
Бришење на: Колонијал Царка Веселин Стојкова ФИ-

ЛИПЧО ТП ул. "4-ти Јули" бр. 107 а, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

4430/2001.                                                                       (4814)           
___________ 
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Се врши промената на фирмата и седиштето, па во ид-
нина ќе гласи: Друштво во мешовита сопственост за про-
изводство, трговија и услуги РУРА ДОО Скопје ул. "Мо-
мин поток" бб, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1257/2002.                                                                       (4815)            
___________ 

 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 4114/2001 од 26.12.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02041549?-8-01-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на управител и конверзија на основна-
та главница во евра  на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги АЛФА 2001 увоз-извоз ДООЕЛ бул. "АС-
НОМ" бр. 52/2-5, Скопје. 

Извршена е конверзија на основната главница во евра. 
Се врши промена на управител и тоа: се брише: Спиро 
Пајковски - управител. Се запишува: Славе Пајковски- уп-
равител. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4114/2001.                                                                       (4816)            
___________ 

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

бр. 4494/2001 од 25.01.2002 година, ја запиша во трговски-
от регистар промената на фирма, истапување на содруж-
ници и промена на управител на Друштвото за инжене-
ринг и консалтинг КО ИНГ Ингрид и др. ДОО увоз-извоз 
Скопје ул. "Салвадор Аљенде" бр. 73, Скопје. 

Новиот назив на друштвото е: Друштво за инженеринг 
и консалтинг КО ИНГ ДОО увоз-извоз Скопје ул. "Метро-
полит Теодосија Гологанов" бр. 72-II/2,  Скопје. 

Од друштвото истапуваат Бранко Станојковски и Зла-
тан Иванович. Се брише досегашниот управител Бранко 
Стојановски, а се запишува новиот управител Ингрид Ста-
нојковски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

4494/2001.                                                                       (4818)            
___________ 

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

бр. 764/2002 од 11.02.2002 година, во регистарската влош-
ка бр. 02007355?-4-09-000, го запиша во трговскиот регис-
тар проширувањето на дејност и конверзија на основната 
главница на Друштвото за меѓународна и внатрешна шпе-
диција за јавни и царински складишта ФЕРШПЕД АД 
Скопје ул. "Народен фронт" бр. 17. 

 
Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 74.11. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

764/2002.                                                                         (4820)            Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
3979/2001.                                                                      (4828)            

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

бр. 2287/2001 од 13.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02024274?-8-03-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на управител на Друштвото за произ-
водство, консалтинг и инженеринг МЕГИНГ -В Добре 
ДООЕЛ Скопје, ул. "Јани Лукровски" бр. 2/19. 

Се врши промена на управителот: да се брише Богоје-
ски Добре - управител без ограничување, а да се запише 
Мурсел Мурсел - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2287/2001.                                                                       (4821)            
Се врши промена на седиштето на друштвото, па во 

иднина новото седиште ќе биде на ул. "Орце Николов" бр. 
155!5-9, Скопје. Од 25.12.2001 година од друштвото иста-
пува Друштво со ограничена одговорност  "ПЛУС" Софи-
ја ул. "Милин Камак" бр. 54, Бугарија. 

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

бр. 3964/2001 од 06.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02024514?-8-03-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на лице на Друштвото за производ-
ство и трговија БЈАНКА ЕКСКЛУЗИВ Снежана ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, ул. "Тале Христов" бр. 3/51. 

 

Се брише Кузмановски Душко, а се запишува Гичев 
Коста, управител. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3964/2001.                                                                       (4823)            
___________ 

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

бр. 1241/2002 од 12.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02027968?-8-10-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на седиште, основач и управител на 
Друштвото за производство и продукција на радио и теле-
визиски програми САТ СКОП ДООЕЛ Скопје. 

Се менува седиштето на друштвото и ќе се наоѓа на 
ул. "Анкарска" бр. 21. Од друштвото истапува основачот 
Димче Славески од Скопје, а пристапува основачот То-
мислав Которчевиќ од Скопје со Одлука од 09.01.2002 го-
дина. Се брише Дијана Лазаровска управител без ограни-
чување. Се запишува Елеонора Ѓорѓева управител без ог-
раничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1241/2002.                                                                      (4825)            
___________ 

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

бр. 968/2002 од 04.02.2002 година, во регистарската влош-
ка бр. 02021763?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на фирма, седиште, конверзија на ДЕМ во 
ЕУР и промена на управител на Друштвото за транспорт, 
трговија и услуги БЕНО КОМЕРЦ Иљаз ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје ул. "Аврам Писевски" бр. 8. 

Новиот назив и седиште гласи: Друштво за транспорт 
и трговија ИНТЕГРАЛ СС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. 
"Серава" бр. 36. Извршена е конверзија на основната глав-
ница во евра. Се врши промена на управител и тоа: се бри-
ше: Иљаз Авдиќ - управител. Се запишува: Растодер Мехо 
- управител. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

968/2002.                                                                         (4826)            
___________ 

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

бр. 3979/2001 од 26.12.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02019066?-3-01-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на седиште на Друштвото за трговија 
и услуги ОМНИТРАДЕ Жорж и Александра ДОО Скопје, 
ул. "Маршал Тито" бр. 21/2, Скопје. 

 
Со Анекс бр. 1 на договорот за основање на друштво-

то се врши промена на седиштето на друштвото и конвер-
зија на влогот на друштвото. Седиштето на Друштвото за 
трговија и услуги ОМНИТРАДЕ Жорж и Александра 
ДОО ќе биде во  Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 60/1-1. 

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

бр. 671/2002 од 12.02.2002 година, во регистарската влош-
ка бр. 02018177?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на седиште, истапување на содружник на 
Друштвото за производство, трговија и услуги АЛТРИС 
Блаже и други ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Ѓорѓе 
Андреевиќ Кун" бр. 16-б. 

 

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

671/2002.                                                                         (4829)            
___________ 

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

бр. 3777/2001 од 26.12.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02040393?-7-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар зголемувањето на основната главница и промена 
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на управител на Друштвото за графичка дејност, произ-
водство, трговија и услуги СТИЛ ГРАФИКА ДООЕЛ ек-
спорт-импорт ул. "Костурска" бр. 4/4-9, Скопје. 

Се зголемува основната главница на друштвото за 
235.900,00 денари или 3.869 евра. Се врши промена на уп-
равител: да се брише Бошковска Сузана управител без ог-
раничување, а да се запише Коцевски Стојан управител 
без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3777/2001.                                                                      (4831)            Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
4288/2001.                                                                       (4838)            

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

бр. 3208/2001 од 11.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02042086?-3-01-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на фирма, истапување на основач и 
промена на управител на Друштвото за производство, 
промет и услуги увоз-извоз ДИ ДОО Гевгелија, ул. "Ин-
дустриска" бр. 1. 

Се врши промена на фирмата, па во иднина ќе гласи: 
Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз ДИ 
ДООЕЛ Гевгелија, ул. "Индустриска" бр. 1. 

Од  27.10.2001 година од друштвото истапува основачот 
Аксиотопулос Василеос од Солун, а пристапува Гоцаманис 
Евангелос од Солун. Се врши промена на управител: да се 
брише Аксиотопулос Василеос  управител без ограничува-
ње, а да се запише Гоцаманис Евангелос управител без ог-
раничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3208/2001.                                                                       (4832)            

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 
бр. 4185/2001 од 04.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02033870?-8-01-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на управител на Друштвото за тргови-
ја и услуги ТАЛЕ Трајче ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. 
"Дебарца" бр. 55, Скопје. ___________ 

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

бр. 4572/2001 од 11.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 020229347-8-03-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на лице овластено за застапување на 
Друштвото со ограничена одговорност за производство, 
преработки и трговија со хемиски производи ОХИС-ПРО-
ИЗВОДСТВО ДООЕЛ - Скопје, ул. "Првомајска" бб, 
Скопје. 

Промена на лице овластено за застапување: се брише: 
Јорго Ќука - управител без ограничувања. Се запишува: 
Ристо Панов - управител без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

4572/2001.                                                                       (4834)            
___________ 

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

бр. 3935/2001 од 19.12.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02038603?-3-06-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на назив, содружници, пренос на 
удел, зголемување на основната главница и конверзија на 
ДЕМ во ЕУР на Друштвото за транспорт и трговија ЛУНА 
ТА Рафиз и др. ДОО Скопје, ул. "Жегљане" бр. 38а. 

Новиот назив на фирмата гласи: Друштво за транспорт 
и трговија ЛУНА ТА ДОО Скопје, ул. "Жегљане" бр. 38а. 
Истапува содружникот од Друштвото за транспорт и услу-
ги ЗВЕЗДА Аљо Шатара ДООЕЛ експорт-импорт Велес, 
с. Г. Оризари, а пристапуваат содружниците Идриз Сулеј-
ман и Јенуз Сулејман од Скопје и се врши пренос на удел, 
зголемување на основната главница и конверзија на ДЕМ 
во ЕУР. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3935/2001.                                                                      (4836)            

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 
бр. 1156/2002 од 07.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02036167?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар проширувањето на дејност на Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги ГЕНИС УСА ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Тетово, ул. "Ѓорче Петров" бр. 41/1. ___________ 

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

бр. 3755/2001 од 04.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02003007?-8-01-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на управител на Трговското друштво 
МЕДИА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Шумадиска" бр. 
6/1. 

Се брише Љупчо Тодоровски - управител без ограни-
чување. Се запишува Жаклина Трајковска - управител без 
ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3755/2001.                                                                       (4837)   
          

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 
бр. 4288/2001 од 06.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02024431?-8-03-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на управител на КОНФЕКЦИЈА ДО-
ОЕЛ КПК КУМАНОВО ХОЛДИНГ АД. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и надво-
решен промет е Трајковски Кочо управител - извршен ди-
ректор без ограничување. 

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

бр. 4271/2001 од 18.01.2002 година, ја запиша во трговски-
от регистар промената на седиште на Трговското друштво 
за културно - забавени активности БИГ САУНД Ордан 
Димишков експорт-импорт ДООЕЛ Скопје, ул. "Кочо Ра-
цин" бр. 8/46, Скопје. 

Седиштето на друштвото се менува и ќе се наоѓа на 
ул. "Кочо Рацин" бр. 8/46. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

4271/2001.                                                                      (4839)            
___________ 

 
 

Се брише: Јово Атанасовски - управител без ограничу-
вање. 

Се запишува: Трајче Атанасовски - управител без ог-
раничување. 

Пречистен текст: Трајче Атанасовски - управител без 
ограничување. 

Се врши конверзија на основната главница од ДЕМ во 
ЕУР и тоа од 23.400 ДЕМ во 11.700 ЕУР во противвред-
ност од 725.400,00 денари. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

4185/2001.                                                                      (4840)            
___________ 

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

бр. 895/2002 од 06.02.2002 година, во регистарската влош-
ка бр. 020011419?-3-03-000, ја запиша во трговскиот ре-
гистар промената на управител на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги ЗОДИЈАК-КОМ Зоран и Рубин 
ДОО увоз-извоз Скопје ул. "Милан Мијалковиќ" бр. 46-а. 

Се брише Крстевски Зоран, а се запишува Крстевска 
Сузана. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

895/2002.                                                                        (4841)            
___________ 

 
 

Дејноста во внатрешен-трговски промет се проширува 
со 51.46 - трговија на големо со фармацевтски производи, 
промет на големо со лекови помошни лековити средства и 
медицински помагала и промет на големо на лесни запа-
ливи материи. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1156/2002.                                                                      (4842)            
___________ 

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

бр. 863/2002 од 07.02.2002 година, во регистарската влош-
ка бр. 02026010?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на управител, проширување на дејност на 
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Трговското друштво за производство, трговија и услуги 
ЕУРО ЕЛЕКТРИКА Исмен ДООЕЛ експорт-импорт с. 
Чифлик - Желино. 

Дејноста во внатрешен-трговски промет се проширува 
со 60.200 - такси превоз. 

Се врши промена на управител: да се брише Шабан 
Исмаили управител без ограничување, а да се запише Ис-
мен Исмаили управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

863/2002.                                                                         (4843)            
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 1256/2002 од 08.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02039446?-4-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар прецизирањето на дејноста на Друштвото за фар-
мацевтски хемиски производи РЕПЛЕКФАРМ АД Скопје, 
ул. "Козле" бр. 188. 

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

бр. 4043/2001 од 20.12.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02027578?-8-03-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на назив на Друштвото за производ-
ство, трговија и инженеринг ГТИ ДООЕЛ Ќиро Гечев ек-
спорт-импорт Кавадарци, ул. "Страшо Пинџур" бр. 61. 

Се менува називот на Друштвото и ќе гласи: Друштво 
за градежништво, производство, трговија и инженеринг 
ГТИ ДООЕЛ експорт-импорт Кавадарци, ул. "Страшо 
Пинџур" бр. 61. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

4043/2001.                                                                      (4844 )            

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 
бр. 871/2002 од 08.02.2002 година, во регистарската влош-
ка бр. 02041811?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на фирма, истапување на содружник на 
Друштвото за производство, услуги и промет на големо и 
мало ДАКА-ПРОМЕТ ДОО увоз-извоз Скопје ул. "Чаир-
ска" бр. 89. 

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

бр. 1007/2002 од 07.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02043700?-3-03-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на фирма и отстапување на удел на 
Трговското друштво за производство, трговија и услуги 
СЕНСИ - ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Парти-
зански одреди" бр. 64а. 

Новиот назив на фирмата гласи: Трговско друштво за 
производство, трговија и услуги СЕНСИ - ТРЕЈД увоз-из-
воз Скопје, ул. "Партизански одреди" бр. 64а. 

Од друштвото истапува Цубалевски Илија. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1007/2002.                                                                      (4845)            

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 
бр. 202/2002 од 14.01.2002 година, во регистарската влош-
ка бр. 02019626?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на седиште на Трговското друштво за про-
изводство, трговија и услуги БАЛКАНСКА КООПЕРА-
ЦИЈА ДОО Скопје ул. "Франклин Рузвелт" бр. 15. 

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

бр. 3841/2001 од 07.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02040377?-3-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар зголемувањето на основната главница на Друш-
твото за производство, трговија и услуги ЗЕОЛИТ ДОО 
експорт-импорт Скопје, ул. "Првомајска" бб. 

Основната главница на друштвото се зголемува за 
69.419.200,00 денари или 1.138.826 евра. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3841/2001.                                                                       (4846)            
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 2158/2001 од 22.10.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02006510?-3-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар преносот на удел, истапување на основач и кон-
верзија на марки во евра на друштвото за производство, 
промет и услуги В &В  СОФТВЕР Владимир ДОО Скопје 
бул. "Гоце Делчев" бр. 11, ДТЦ Мавровка ламела 1. 

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

бр. 3768/2001 од 07.12.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02041780?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар проширувањето на дејноста во внатрешен и над-
ворешен трговски промет на Друштвото за трговија, услу-
ги и превоз СТЕФАН-С 2001 ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, 
ул. "Радишанска" бр. 23/2-27. 

Се проширува дејноста во внатрешниот трговски про-
мет со: 63.30, се проширува дејноста во надворешниот тр-
говски промет со: меѓународен транспорт на стоки и пат-
ници. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3768/2001.                                                                       (4847)            
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. 

бр. 22/2002 од 08.02.2002 година, во регистарската влошка 
бр. 1-3540-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена-
та на назив на Правен факултет, Ц.О.Скопје бул. "Крсте 
Мисирков" бб, Скопје. 

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

бр. 1013/2002 од 08.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02040030?-8-03-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на основач на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги МАТО-С ДООЕЛ увоз-извоз 
Куманово ул. "6 Април" бр. 35. 

Од 30.01.2002 година од друштвото како основач иста-
пува Стаменковски Мирослав од Куманово, а пристапува 
Стаменковска Дивна од Куманово. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1013/2002.                                                                      (4848)            
___________ 

 

Прецизирање на дејност на друштвото, се брише 
24.42. Се запишува 24.42- производство на фармацевтски 
препарати-секундарно производство на лекови - терциер-
но производство. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1256/2002.                                                                       (4849)            
___________ 

 

Се врши промена на фирмата, па во иднина ќе гласи: 
Друштво за производство, услуги и промет на големо и 
мало ДАЛА-ПТОМЕТ ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Чаирска" 
бр. 89, Скопје. Од 25.01.2002 година од друштвото како 
основач истапува Бедрија Даца од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

871/2002.                                                                         (4850)            
___________ 

 

Се врши промена на седиштето на друштвото, па во 
иднина новото седиште ќе биде на ул. "Вељко Влаховиќ" 
бр. 18 мезанин. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

202/2002.                                                                         (4851)            
___________ 

 
 

Истапува основачот Печеновиќ Мирослав и Данилов-
ска Маре и вршат пренос на уделот. Се врши конверзија 
на марки во евра. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2158/2001.                                                                       (4852)            
___________ 

 
 

Називот се менува и во иднина ќе гласи: Правен фа-
култет "Јустинијан Први" - Скопје бул. "Крсте Мисирков" 
бб, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 22/2002.                             

(4853)            
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 
бр. 4660/2001 од 06.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02016147?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар зголемувањето на основната главница на Друш-
твото за производство на опрема, резервни делови и про-
мет ПОРД-МАШИНОПРОЕКТ Чедомир ДООЕЛ увоз-из-
воз ул. "Петар Поп Арсов" бр. 19-3/2, Скопје. 

Основната главница на друштвото се зголемува за 
3.310.000,00 денари или 54.339 евра. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

4660/2001.                                                                       (4854)            

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. 
бр. 28/2002 од 06.02.2002 година, во регистарската влошка 
бр. 1-374-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената 
на директор на Јавна установа за деца - Детска градинка " 
13 Ноември" Скопје ул. "Никола Тримпаре" бр. 17 а. ___________ 

 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. 

бр. 33/2002 од 04.02.2002 година, во регистарската влошка 
бр. 1-64048-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар проме-
ната на својство на лице овластено за застапување на Јав-
на установа за деца - Детска градинка СРНИЧКА бул. "Ја-
не Сандански" бб, Скопје. 

Предмет: Промена на својство на лице за застапување. 
Се брише: Тодорка Грпчевска - вршител на должност ди-
ректор без ограничување. Се запишува: Тодорка Грпчев-
ска - директор без ограничување. Пречистен текст: Тодор-
ка Грпчевска - директор без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 33/2002.                                               

(4855)            
                            

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 
бр. 333/2002 од 24.01.2002 година, во регистарската влош-
ка бр. 02037463?-3-09-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на презиме на основач и управител на 
Друштвото за печатење, производство и трговија ПРО 
ГРАФИКА ПРИНТ ДОО увоз-извоз Скопје ул. "Киро Крс-
тевски" бр. 3б. 

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

бр. 493/2002 од 31.01.2002 година, во регистарската влош-
ка бр. 02034911?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на управител на Друштвото за промет и ус-
луги МЕДИКА ТРЕЈД Љупчо ДООЕЛ Скопје ул. "50 Ди-
визија" бр. 29, Скопје. 

Се брише Ричлиев Димитар - управител без ограничу-
вање. 

Се запишува Пецева Сандра - управител без ограничу-
вање. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

493/2002.                                                                         (4856)            

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 
бр. 1269/2002 од 11.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02013329?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар зголемувањето на основната главница и конвер-
зија на Друштвото за шпедиција, транспорт и услуги 
ПАЛМИРА Осама ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. "III 
Македонска ударна бригада" бб. ___________ 

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

бр. 4047/2001 од 25.12.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 020042237?-3-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар запишувањето на управител на Трговското 
друштво за интелектуално-консултативни услуги и трго-
вија ИНКО-КОМЕРЦ-ЈСС-Јосиф Гоцев и др. ДОО Скопје 
бул. "АВНОЈ" бр. 48-2/10. 

Се запишува Александар Здравковски - управител без 
ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

4047/2001.                                                                       (4857)            

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 
бр. 669/2002 од 29.01.2002 година, во регистарската влош-
ка бр. 02032367?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар зголемувањето на основната главница на Трговското 
друштво за производство, трговија и услуги ЈОКИ ДОО-
ЕЛ ул. "Антон Попов" бр. 6/43, Скопје. 

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

бр. 634/2002 од 24.01.2002 година, во регистарската влош-
ка бр. 02033718?-3-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар зголемувањето на основната главница и конверзија на 
Пекарско производно друштво МАКИ ДОО Скопје, ул. 
"Гостиварска" бр. 15-б. 

Се зголемува основната главница за 80.000 евра или 
4.860.000,00 денари. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

634/2002.                                                                         (4858)            

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. 
бр. 730/1999 од 17.01.2002 година, во регистарската влош-
ка бр. 1-735-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар проме-
ната на лице овластено за застапување на Основно учи-
лиште "Култура" ц.о. с. Матејче, Липково. 

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

бр. 3784/01 од 11.12.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 02035016?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
бришењето на ТП ДОБРИНА - автотакси превоз Селман 
Фадил Алими Скопје ул. "7 Јули" бр. 76 А. 

Бришење-престанок на ТП ДОБРИНА - автотакси пре-
воз Селман Фадил Алими Скопје ул. "7 Јули" бр. 76 А. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3784/2001.                                                                       (4859)            
___________ 

 
 

Црвенкоска Лилјана - директор со неограничени ов-
ластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 28/2002.                             

(4860)            
___________ 

 
 

Се врши промена на презиме на основач и управител. 
Се брише Фани Тикова - управител со неограничени ов-
ластувања. 

Се запишува Фани Алексиќ - управител без ограничу-
вање. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

333/2002.                                                                         (4861)            
___________ 

 
 

Се зголемува основната главница за 27.968 евра или 
1.667.500,00 денари. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1269/2002.                                                                       (4862)            
___________ 

 
 

Основната главница на друштвото се зголемува и из-
несува 1.105.000,00 денари или 18.126 евра. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

669/2002.                                                                         (4863)            
___________ 

 
 

Да се брише досегашниот застапник Хулуси Шабани, 
директор без ограничување. Да се запише нов застапник 
Сами Шаќири, директор без ограничување. Пречистен 
текст: Сами Шаќири, директор без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

730/1999.                                                                         (4864)            
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 
бр. 2546/2001 од 07.12.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02022351?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар проширувањето на дејност на Друштвото за про-
изводство, трговија, услуги и градежништво ПИКАСО 
Имер ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Пере Тошев" бр. 57. 

Во друштвото дејноста се проширува со: 14.11, 14.12, 
14.13, 14.21, 14.22, 14.30, 14.50. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2546/2001.                                                                       (4865)            
___________ 

 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 
бр. 4475/2001 од 18.01.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02008602?-8-01-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на управител на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги МАГНЕТ - Славко ДООЕЛ ек-
спорт-импорт с. Лубодраг, Куманово. 

Се брише Новковиќ Славко - управител без ограничу-
вање. Се запишува Ангеловска Наташа - управител без ог-
раничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

4475/2001.                                                                       (4866)            

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на: застапување на интересите на членовите во пог-
лед на грижа за инфраструктурата во с. Горно Јеловце, 
склучување договори за давање под закуп на нивниот 
имот, ќе покренуваат акции и манифестации и преземаат 
мерки за заштита на црквата и другите заеднички објекти 
во селото и друго. 

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

бр. 1784/2001 од 12.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 3-02000113-000-03, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на структурата на капиталот, приста-
пување на содружник, конверзија на ДЕМ во ЕУР, усогла-
сување на дејност на Друштвото со ограничена одговор-
ност Раде Кончар - Алатница - Скопје бул. "III Македон-
ска бригада" бб. 

Се врши упис на промена на структурата на капиталот 
и пристапуваат нови содружници кон друштвото: Славчо 
Хамџиев, Крум Станински, Димитар Лиасовски, Ристо 
Костов, Ѓорѓи Матоски, Ѓорѓи Стојков, Александар Сидо-
ровски и Глигор Стојков. 

Се врши конверзија на номиналната вредност на уде-
лите од ДЕМ во ЕУР и усогласување со Националната 
класификација на дејности. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1784/2001.                                                                       (4867)            
___________ 

 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 
бр. 11/2002 од 11.02.2002 година, во регистарската влошка 
бр. 02020649?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
бришењето на субјектот на Друштвото за трговија и 
спортски услуги ЕВРОГОЛ Зоран ДООЕЛ увоз-извоз ул. 
"Сречко Пужалка" бр. 39, Скопје. 

Бришење на Друштво за трговија и спортски услуги 
ЕВРОГОЛ Зоран ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Сречко Пужал-
ка" бр. 39, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

11/2002.                                                                           (4868)            Здружението ќе дејствува на територијата на општина-
та Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на ул. 
"Ѓуро Ѓаковиќ" бр. 65, Струмица. __________________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ З 
Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. Згф. бр. 

6/2002 од 12.03.2002 година, во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации го запиша Здружението на граѓани 
"ГИМ"-Прилеп, со седиште во Прилеп. 

Основни цели и задачи на здружението се: остварува-
ње на правни, научни, стручни, технички, хуманитарни, 
образовни и други права, интереси и уверувања, во сог-
ласност со Уставот и законите, дружење на граѓаните меѓу 
себе и развивање на заедничкото живеење на народите и 
народностите, развој на демократијата и демократските 
принципи, развој на меѓународната соработка, односно 
соработката со меѓународни организации, зачувување на 
културното наследство, развој на науката и научните дос-
тигнувања, развој на техниката и иновациите во техника-
та, продлабочување на стручните знаења, остварување на 

хуманитарни и други потреби на граѓаните, соработка со 
спортски здруженија и сојузи, соработка со други инсти-
туции и асоцијации. 

Лице овластено за застапување и претставување на 
здружението е Зора Присаѓанец од Прилеп, населба "То-
чила I", зграда А2/34. 

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 6/2002.  
                            (7504)                        

____________ 
 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

на Основниот суд во Гостивар под рег. бр. 9/2002 се запи-
шува Здружението на граѓани "ГОРНО ЈЕЛОВЧАНИ-С. 
Г. ЈЕЛОВЦЕ"-Гостивар, со седиште во Гостивар, ул. "18 
Ноември" бр. 40, а го застапува неговиот претседател 
Мерџаноски Павле од Гостивар. 

Од Основниот суд во Гостивар, Зг. бр. 9/2002. 
                             (7505)                        

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

бр. 19/2002 од 14.03.2002 година, во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации го запиша следното: Се 
одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и 
фондации на Здружението на Бугари во Република Маке-
донија, со седиште во Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 90/1-15. 

Дејноста на здружението е: негување и развивање на 
македонско-бугарските културни и духовни врски и одно-
си, собирање, обединување и застапување на интересите 
на граѓаните на Р. Македонија од бугарско потекло заради 
зачувување на културните и духовните вредности на бу-
гарската нација, негување и развивање на бугарската кни-
жевност, музиката, уметноста и фолклорот, посредување 
меѓу стопанствениците и другите субјекти во стопанство-
то, соработка со бугарски, македонски и други меѓународ-
ни фондации и други облици на соработка. 

Со денот на запишувањето во регистарот, Здружение-
то на Бугари во Република Македонија се стекнува со 
својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I. Рег. Зг. бр. 
19/2002.              (7500)  

___________ 
 
 

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и 
фондации под Згф. бр. 8/2002, здружението на граѓани со 
име Здружение на граѓани "Заеднички Хоризонт"-Струми-
ца, кое е основано заради унапредување на меѓуетнички 
односи, развивање на меѓуетничка толеранција и ненасил-
ничко разрешување на конфликти. 

Од Основниот суд во Струмица, Згф. бр. 8/2002. 
                             (7588) 

___________ 
 
 
Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и 

фондации под Згф. бр. 4/2002, здружението на граѓани со 
име Здружение на лица заболени од церебрална парализа-
Струмица, кое е основано заради остварување на правата 
на лица заболени од церебрална парализа. 

 
Здружението ќе дејствува на територијата на општина-

та Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на ул. 
"Жртви на фашизмот" бр. 10, Струмица. 

Од Основниот суд во Струмица, Згф. бр. 4/2002. 
                             (7589) 
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Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и 
фондации под Згф. бр. 9/2002, здружението на граѓани со 
име Здружение на граѓани Форум за цивилна мировна 
служба-Струмица, кое е основано заради зајакнување на 
граѓанските и општествените структури. 

Здружението ќе дејствува на територијата на општина-
та Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на ул. 
"Дебарска" бр. 25, Струмица. 

Од Основниот суд во Струмица, Згф. бр. 9/2002. 
                             (7590) 

___________ 
 
Основниот суд во Кочани, со решение Зг. бр. 4/2002 од 

14.03.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации го запиша Здружението на граѓани Фудбалски 
клуб "МАК МЛИН" Чешиново од с. Чешиново, со седиш-
те во с. Чешиново. 

Овластено лице  за застапување на здружението е Ни-
колчо Ѓоргиев од Скопје, бул. "Партизански Одреди" бр. 
155/1-50, претседател на здружението. 

Работата и активностите на здружението се однесуваат 
на остварување на следните цели и задачи: поттикнување 
и омасовување, развој и унапредување на фудбалската иг-
ра, правилно спортско и морално воспитување на своето 
членство, учество во системот на натпревари организира-
ни од страна на фудбалските организации, усовршување 
на стручниот кадар и соработка со стручни училишта и 
научно спортски установи, спроведување и унапредување 
на хигиенско-здравствената заштита на членството и воде-
ње грижа за одржување и наменско користење на спорт-
ските објекти со кои располага клубот и другата опрема. 

Здружението на граѓани Фудбалски клуб "МАК 
МЛИН" Чешиново, стекнува својство на правно лице на 
14.03.2002 година. 

Од Основниот суд во Кочани, Зг. бр. 4/2002.  (7595) 
___________ 

 
 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под Рег. Згф. бр. 9/2002 се запишува Здружението на гра-
ѓани под име: Здружение на граѓани Младинска задруга 
"ЗЛАТНО СОНЦЕ"-Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел: организирање на 
младинците на културен, спортски и научен план и орга-
низирање на манифестации од ваков вид, вработување на 
младинците преку оваа младинска организација, сите деј-
ности кои се сврзани со правилен развој на младите луѓе. 

Седиштето на здружението е на бул. "Туристичка" бр. 
30, Охрид, каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување на здружението е Ан-
тонио Нумоски, бул. "Туристичка" бр. 30, Охрид. 

Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 9/2002. 
                             (7696)                        

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под Рег. бр. 1241, се запишува здружението на граѓани 
Македонско здружение на жени во полиција, со скратено 
име МЗЖП, со седиште во Скопје на ул. "Димче Мирчев" 
бб. ___________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации се 

запишуваат измените на Статутот на здружението Сојуз 
на инвалидски пензионери на Република Македонија, за-
пишано со решение на Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. 
бр. 19/1998 од 29.03.1999 година, така што наместо: "се-
диштето на здружението е на ул. "Димитар Влахов" бр. 46 
во Охрид", се запишува: "седиштето на Сојузот е во Скоп-
је, Градско собрание, барака 16, бул. "Илинден" бб", а на-
место: "овластено лице за застапување на здружението 
Матеја Петрески претседател на здружението", се запишу-
ва: "Во правниот промет со трети лица Сојузот на инва-
лидски пензионери ќе го застапува претседателот Арсов-
ски Ѓорѓи од Скопје, ул. "Боро Менков" бр. 3/а/3/15, а во 
негово отсуство претседателот на Извршниот одбор Кара-
јанов Апостол од Скопје, ул. "189" бр. 3/3". 

Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 19/1998. 
              (7697)                                            Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под 

Рег. бр. 1235, се запишува здружението на граѓани Хумани-
тарна организација за социјална помош ИСКРА, со седиште 
во Скопје на ул. "Даме Груев" бр. 7. 

___________ 
 
  

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под Рег. бр. 1240, се запишува здружението на граѓани 
Здружение за спортско и рекреативно стрелање МАГ-
НУМ, со седиште во Скопје на ул. "Лазар Личеновски" бб. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е не-
говиот претседател Драганчо Ангелески од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на: развој на спортско и рекреативно стрелање како 
спортска и рекреативна дисциплина. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 28.02.2002 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 31/2001.
                             (7651) 

___________ 
 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 1243, се запишува здружението на граѓани 
Центар за развој на медиуми, со седиште во Скопје на ул. 
"Даме Груев" бр. 1-2/8. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Роберто Беличанец од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на: подобрување на општите услови за работа на ме-
диумите во општеството и тоа во полето на законската ре-
гулација и односите со јавната администрација. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 05.03.2002 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 33/2002.
                             (7652) 

___________ 
 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 1220, се запишува здружението на граѓани 
Музичко едукативен центар СКОПЈЕ, со скратено име 
МЕЦ СКОПЈЕ, со седиште во Скопје на ул. "11 Октом-
ври" бр. 23/б-17. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Рамадан Шукри од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на: едукативна дејност на членовите на МЕЦ за инди-
видуално и колективно музицирање на жичани и други 
инструменти, која ќе ја спроведуваат стручни лица-профе-
сори со нотно музичко описменување и обучување на раз-
новидни инструментални и вокални состави. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 15.02.2002 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 10/2002.
                             (7653) 

___________ 
 
 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Зорица Синадиновска-Здравеска од 
Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на: развој и унапредување на женските права и по-
ложбата на жените во професионалната структура на Ми-
нистерството за внатрешни работи на Република Македо-
нија. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 28.02.2002 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 38/2002.
                             (7654) 

___________ 
 
 

 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател г-ѓа Милевка Тодоровска од Скопје. 
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Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на: давање на социјално хуманитарна помош на соци-
јално загрозени работници, деца, старци, болни и др. кате-
гории на загрозени граѓани на Република Македонија. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 26.02.2002 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 35/2002.
                             (7655) 

___________ 
 
Барањето на предлагачот Авто мото клуб СПИД РЕЈ-

СИНГ ТИМ, за негово усогласување со одредбите на За-
конот за здруженија на граѓани и фондации, се уважува 
како основано. 

Се утврдува дека програмата и статутот на здружение-
то на граѓани Авто мото клуб СПИД РЕЈСИНГ ТИМ од 
Скопје, со својство на правно лице од 07.03.1996 година, 
се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и 
фондации. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег. бр. 1170, се 
запишува здружението на граѓани Авто мото клуб СПИД 
РЕЈСИНГ ТИМ, со скратено име АМКСРТ, со седиште во 
Скопје на ул. "Мито Хаџивасилев" бр. 26/26. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Иван Ангеловски од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на: координирање и усогласување на програмските 
активности во областа на спортот со Авто мото сојузот на 
Македонија, ја развива и унапредува спортската култура и 
спортски дух, грижа за развивање и унапредување на 
спортскиот автомобилизам и мотоциклизам, учествува во 
меѓународни и др. спортски натпревари, како и грижа за 
обезбедување на потребни услови за нормална работа на 
клубот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 565/1999.
             (7657) 

___________ 
 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 1242, се запишува здружението на граѓани 
Здружение на наставници по техничко образование на Ре-
публика Македонија, со седиште во Скопје на ул. "Даме 
Груев" бр. 16/1/14. 

 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател г-дин Јане Ангеловски од Скопје. 
 
Работата и активностите на здружението ќе се однесу-

ваат на: оспособување на наставниците за нови техники на 
учење и организирање на училиште за компјутери за оспо-
собување на наставниците по техничко образование за ко-
ристење на компјутерски програми. 

 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 04.03.2002 година. 
 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 36/2002.

                             (7658) 
___________ 

 
 
Во регистарот на странски организации под Рег. бр. 

111, се запишува подружница во Република Македонија 
на странската организација Европски Центар за малцин-
ски прашања-Канцеларија во Република Македонија-
Скопје, со седиште во Фленсбург-СР Германија. 

 
Седиштето на подружницата Канцеларија во Републи-

ка Македонија во Скопје е на ул. "Дрезденска" бр. 9. 
 
Лице кое е овластено да ја застапува подружницата на 

странската организација Канцеларија во Република Маке-
донија е г-дин Сунур Верма, индиски државјанин. 

 
Работата и активностите на подружницата на стран-

ската организација Канцеларија во Република Македонија 

ќе се однесуваат на: подобрување на меѓуетничката толе-
ранција, почитувањето на разликите и дијалогот меѓу сите 
заедници кои живеат во земјата. 

Подружницата на странската организација Канцелари-
ја во Република Македонија стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 07.03.2002 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, С.О. бр. 2/2002.
                             (7661) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 1245, се запишува здружението на граѓани 
"ГНОМУС"-Центар за културни, образовни, хумани и еко-
лошки иницијативи на Република Македонија, со седиште 
во Скопје на ул. "Иво Лола Рибар" бр. 59/2а-10. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател г-дин Марјан Трајановски од Скоп-
је. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на: масовно вклучување на граѓаните во различни 
форми на образовни, културни, еколошки и хумани актив-
ности без оглед на годините, половата, расната, верската, 
политичката определба, социо-економскиот статус, како и 
физичките и менталните можности. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 06.03.2002 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 209/2001.
                            (7664) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 1218, се запишува здружението на граѓани 
Организација на жените Албанки во Македонија, со скра-
тено име ОЖАМ, со седиште во Скопје на ул. "Максим 
Горки" бр. 18-а/10. 

 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател г-ѓа Беса Граждани-Јакупи од Скоп-
је. 

 
Работата и активностите на здружението ќе се однесу-

ваат на: создавање на поволни услови за остварување на 
организиран пристап за постојана активност на жените 
Албанки во Република Македонија, следење, проучување 
и иницирање прашања поврзани со подобрувањето и 
унапредувањето на општествено-економската и социјал-
ната положба на жената Албанка. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 13.02.2002 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 23/2002.
                             (7665) 

___________ 
 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 1234, се запишува здружението на граѓани 
Здружение за општествена акција, едукација и превенти-
ва, со скратено име ЕАСП, со седиште во Скопје на ул. 
"Маршал Тито" бр. 10/17. 

 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е не-

говиот претседател г-ѓа Тања Цветковиќ од Скопје. 
 
Работата и активностите на здружението ќе се однесу-

ваат на: развивање и унапредување на цивилното опште-
ство, активно вклучување на младите во општествениот 
живот, заштита на правата на децата, непосредна акција, 
едукативни и превентивни активности и форми на делува-
ње во разни домени на општествениот живот, разрешува-
ње или ублажување на проблемите во општеството по пат 
на лобирање до Институциите на системот. 

 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 25.02.2002 година. 
 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 28/2001.

                             (7669) 
 



27 март 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 21 - Стр. 41 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под Рег. бр. 1246, се запишува здружението на граѓани 
Здружение на Гешталт советувачи и Гешталт терапевти на 
Македонија "СИНТЕЗА", со седиште во Скопје на ул. 
"Благоја Мучето" бр. 28. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател г-ѓа Татјана Алексова-Славковска 
од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на: собирање и ангажирање на стручњаци, заинтере-
сирани за примена на принципите и методите на Гешталт 
советувачи и Гешталт терапевти во областа на здравство-
то, воспитанието и образованието, социјалната заштита, 
спортот и други дејности со цел за превенција и отстрану-
вање на пореметување на функционирањето. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 06.03.2002 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 32/2001.
                             (7671) 

___________ 
 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 1248, се запишува здружението на граѓани Тр-
кало на прогресот, со седиште во Скопје на ул. "Мајка Те-
реза" бр. 10/15. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Павле Зимбаков од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на: промоција на културните, историските и природ-
ни вредности на Република Македонија. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 07.03.2002 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 42/2002.
                             (7672) 

___________ 
 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 1247, се запишува здружението на граѓани 
Фитнес клуб ЈАКО ТЕЛО Скопје, со седиште во Скопје на 
ул. "Славе Деловски" бр. 21. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Гоце Трпков од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на: омасовување и развој на организирано активно 
вежбање со најразлични гимнастички и др. спортски спра-
ви заради стекнување на психофизичка кондиција, естет-
ско обликување на телото, припрема на разни спортски 
натпревари, посттрауматски вежби и сл. физички актив-
ности. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 06.03.2002 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 37/2002.
                             (7673) 

___________ 
 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 1244, се запишува здружението на граѓани 
Здружение на граѓани-"Архангел", со седиште во Скопје 
на ул. "Шидска" бр. 12-2/1. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Маја Петровска од Скопје. 

 
Работата и активностите на здружението ќе се однесу-

ваат на: едукација на младите во разни области на култу-
рата и образованието. 

 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 06.03.2002 година. 
 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 34/2002.

                             (7674) 

С Т Е Ч А Ј Н И    П О С Т А П К И 
 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека  со реше-

ние Ст. бр. 7/2001 од 21.02.2002 година, е отворена стечај-
на постапка над должникот АД "Јадран" Неготино ул. 
"Индустриска" бб. 

За стечаен управник се определува Бранимир Весели-
новски дипл.економист од Скопје ул. "Кнез Трпимир" бр. 
20, тел. 02-386-445. 

За стечаен судија се определува  судијата Трајана Дуб-
рова. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена сметано 
од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на РМ", да ги пријават своите побарувања кај стечајниот 
управник. 

Се повикуваат доверителите своите разлачни права на 
подвижните предмети и правата на должникот, како и раз-
лачните права на недвижностите на должникот што не се 
запишани во јавните книги и разлачните права на недвиж-
ностите што се запишани во јавните книги во рок од 15 
дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ", да ги пријават кај стечајниот управник, а 
во пријавата да означат предметот на кој постои разлачно 
право, начинот и основата за засновање на тоа право како 
и обезбеденото побарување. 

Се повикуваат должниковите должници своите обвр-
ски да не ги исполнуваат  дирекно на должникот туку на 
стечајниот управник на стечајниот должник.  

Се закажува рочиште на Собир на доверителите на кој 
претходно се испитуваат и утврдуваат пријавените поба-
рувања (испитно рочиште) и рочиште на собрание на до-
верители (извештајно рочиште) на 22.04.2002 година во 10 
часот бр. 27 во Основниот суд Кавадарци. 

Решението да се достави до Одделот за регистрација 
при Основниот суд Скопје  I - Скопје заради запишување 
во трговскиот регистар, до ДЗГР Скопје ПЕ Неготино за-
ради запишување во јавните книги. 

Од Основниот суд во Кавадарци.                       (7533) 
___________ 

 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 262/01 од 

12.03.2002, над Трговец поединец "НИ-ВАЛ" Демир Хи-
сар ул. "Партизанска" бр. 57, дејност трговија со жиро 
сметка 40300-601-88574, при ЗПП - филијала Битола, от-
вори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                             (7514) 
___________ 

 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 62/02од 

13.03.2002, над ДОО "Скуберни Транс" Битола ул. "Игнат 
Атанасовски" бр. 21/5, дејност транспорт и трговија со 
жиро сметка 40300-601-13250, при ЗПП - филијала Бито-
ла, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклу-
чи. 

Од Основниот суд во Битола.                             (7515) 
___________ 

 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 61/2002 

од 08.03.2002, над "ДООЕЛ Штерн" Битола ул. "Михајло 
Андонов" бр. 6/20, дејност трговија со жиро сметка 
2902000000140-09, при Тетекс Кредитна банка  Битола, 
отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                             (7516) 
___________ 

 
Основниот суд во Охрид, со решение Ст. бр. 24/01 од 

01.03.2002 година, објавува дека во стечајната постапка 
што се води над должникот АД "Слобода" Охрид, е зака-
жано рочиште за разгледување и усвојување на програма-
та за реорганизација на должникот, изготвена и поднесена 
од стечајниот управник за 02.04.2002 година, со почеток 
во 10,30 часот во просториите на Основниот суд во Ох-
рид. 
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Се повикуваат доверителите на кои им се утврдени по-
барувањата спрема должникот, да земат учество во рабо-
тата на Собранието на доверителите. 

Од Основниот суд во Охрид.                               (7517) 
___________ 

 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение 

на овој суд Ст. бр. 6/2002 од 01.03.2002 година, отворена е 
стечајна постапка на должникот Друштво за производ-
ство, трговија, угостителство и туризам НАМИК КО-
МЕРЦ - Фехим Абдулаи ДООЕЛ експорт-импорт од с. Ра-
вен - гостиварско, но истата не се спроведува поради не-
мање на имот, па отворената стечајна постапка на дол-
жникот се заклучува. 

Од Основниот суд во Гостивар.                         (7518) 
___________ 

 
 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение 
на овој суд Ст. бр. 2/2002 од 21.02.2002 година, отворена е 
стечајна постапка на должникот Претпријатие за трговија, 
туризам, транспорт и услуги "Артан кооп" ДОО експорт-
импорт од с. Дебреше - гостиварско, но истата не се спро-
ведува поради немање на имот, па отворената стечајна 
постапка се заклучува. 

Од Основниот суд во Гостивар.                         (7535) 
___________ 

 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение 

на овој суд Ст. бр. 79/2001 од 21.02.2002 година, отворена 
е стечајна постапка на должникот УГПТТД "Еуро-тоска" 
Симијат и др. ДОО увоз-извоз од с. Дебреше - гостивар-
ско, но истата не се спроведува поради немање на имот, 
па отворената стечајна постапка над должникот се заклу-
чува. 

Од Основниот суд во Гостивар.                         (7536) 
___________ 

 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение 

на овој суд Ст. бр. 10/2002 од 21.02.2002 година, отворена 
е стечајна постапка на должникот Ноќен Бар "Ба-ба-лу" 
ТП Јусуф Мафис Џафери од с. Здуње - гостиварско, но ис-
тата не се спроведува поради немање на имот, па отворе-
ната стечајна постапка над должникот се заклучува. 

Од Основниот суд во Гостивар.                         (7534) 
___________ 

 
 
Основниот суд од Охрид, со решение Ст. бр. 2/2002 од 

13.02.2002 година према стечајниот должник ТД "Пеш-
лик" ДООЕЛ Охрид, со седиште во Охрид, ул. "Пере То-
шев" бр. 2-1/18 со бр. на жиро сметка 41000-601-78165, 
при ЗПП-Охрид, отвори стечајна постапка, истата не ја 
спроведе и ја заклучи поради немање на имот на стечајни-
от должник. 

По правосилноста на решението стечајниот должник 
да се брише од трговскиот регистар кој се води при Ос-
новниот суд во Битола под бр. Трег. 3905/99. 

Од Основниот суд во Охрид.                               (7591) 
___________ 

 
Основниот суд во Кичево со решение Ст. бр. 7/02 од 

26.02.2002 година, отвори стечајна постапка над должни-
кот Друштво за производство, угостителство, услуги и тр-
говија Имијана Адеми "ХОЛИДЕЈ СТАР" увоз-извоз ДО-
ОЕЛ с. Зајас-Зајас, со седиште во с. Пласница со ж-сметка 
40320-601-97650 при ЗПП Битола филијала Кичево. 

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот дол-
жник Друштво за производство, угостителство, услуги и 
трговија Имијана Адеми "ХОЛИДЕЈ СТАР" увоз-извоз 
ДООЕЛ с. Зајас-Зајас поради немање средства согласно 
чл. 64 ст. 1 од Законот за стечај. 

 Од Основниот суд во Кичево, Ст. бр. 7/02      (8050) 
___________  

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решени 
Ст. бр. 22/2001 од 07.03.2002 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво за производство, трго-
вија и услуги со картонска амбалажа "Винојуг-Амбалажа" 
АД од Гевгелија ул. "Железничка" бб. 

За стечаен управник се именува овластениот стечаен 
управник Драги Димовски - дипломиран економист од 
Струмица ул. "Маршал Тито" бр. 75. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 
пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 

Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни права 
на подвижни предмети и правата на должникот, како и до-
верителите кои имаат разлачни права на недвижностите 
на должникот во рок од 15 дена да ги пријават своите по-
барувања кај стечајниот управник. Доверителот кој без 
оправдани причини ќе пропушти да поднесе или ќе го 
одолговлекува поднесувањето на пријавата одговара за 
штетните последици кои поради тоа би можеле да наста-
нат. Се повикуваат должниковите должници своите обвр-
ски да ги исполнуваат кај стечајниот управник. 

Се закажува рочиште за испитување и утврдување на 
пријавените побарувања на собир на доверители на 
19.04.2002 година во 11,30 часот во сала бр. 9 во Основни-
от суд во Гевгелија. 

Огласот да се објави во "Службен весник на РМ" и на 
огласната табла на судот. 

Од Основниот суд во Гевгелија.                         (7738) 
___________ 

 
 

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решени 
Ст. бр. 26/2000 од 07.03.2002 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво за услуги и трговија 
"Деловен центар - Винојуг" АД од Гевгелија ул. "Индус-
триска" бб. 

 
За стечаен управник се именува овластениот стечаен 

управник Драги Димовски - дипломиран економист од 
Струмица ул. "Маршал Тито" бр. 75. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 
пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 

Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни права 
на подвижни предмети и правата на должникот, како и до-
верителите кои имаат разлачни права на недвижностите 
на должникот во рок од 15 дена да ги пријават своите по-
барувања кај стечајниот управник. Доверителот кој без 
оправдани причини ќе пропушти да поднесе или ќе го 
одолговлекува поднесувањето на пријавата одговара за 
штетните последици кои поради тоа би можеле да наста-
нат. Се повикуваат должниковите должници своите обвр-
ски да ги исполнуваат кај стечајниот управник. 

Се закажува рочиште за испитување и утврдување на 
пријавените побарувања на собир на доверители на 
19.04.2002 година во 11 часот во сала бр. 9 во Основниот 
суд во Гевгелија. 

Огласот да се објави во "Службен весник на РМ" и на 
огласната табла на судот. 

Од Основниот суд во Гевгелија.                         (7740) 
 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение I. Ст. бр. 447/2001 од 25.02.2002 година е отворена 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за произ-
водство внатрешен и надворешен промет и услуги "БОКИ 
МИНАС КОМЕРЦ" ЦО-Скопје, со седиште на ул. "Разло-
вечко Востание" бр. 22/39,  и  жиро сметка бр. 40120-601-
65277, и истата не се спроведува.  

Отворената стечајна постапка над должникот ППВНП 
"БОКИ МИНАС КОМЕРЦ" ЦО-Скопје, со седиште на ул. 
"Разловечко Востание" бр. 22/39,  и  жиро сметка бр. 
40120-601-65277,  се заклучува. 

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на ог-
ласната табла во судот. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од судскиот регистар кој го води овој суд. 

 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (7763) 

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

шение IV. Ст. бр. 30/02 од 14.03.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие на големо 
и мало-трговија и угостителство за внатрешен и надворе-
шен промет "ДУЕЛ" увоз-извоз ДОО  со седиште на ул. 
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"Румена Хаџипанзова" бр. 94,  со  жиро сметка бр. 40100-
601-55284, како и број на регистарска влошка 1-6935-0-0-
0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и ис-
тата не се спроведува.  

Отворената стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие на големо и мало-трговија и угостителство за 
внатрешен и надворешен промет "ДУЕЛ" увоз-извоз ДОО 
се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од трговскиот регистар кој го води Основниот суд 
Скопје  I - Скопје. 

 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (7766) 

__________________________________________________ 
 
 

Л И К В И Д А Ц И И 
 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со реше-
ние на овој суд II Л. бр. 22/02 од 05.02.2002 година, е от-
ворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за внатрешен и надворешен промет "Н. Б. А -
КОМЕРЦ" ЦО Скопје, ул. "Џон Кенеди" бр. 39-2/17, со 
жиро сметка 40100-601-69185. 
За ликвидатор се определува лицето Никола Или-евски 

од Скопје, бул. "Октомвриска Револуција" бр. 12/1-8. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги прија-

ват своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето 
на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот 
со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                   (8515) 

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

бр. 1037/2002 од 14.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02034173?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар ликвидаторот на Трговското друштво за произ-
водство, трговија и услуги БИМ Оливера ДООЕЛ увоз-из-
воз Сопиште, с. Сопиште. 

За ликвидатор на друштвото се запишува Ефтим Пет-
ров.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (7601) 

___________ 
 

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

бр. 836/2002 од 11.03.2002 година, во регистарската влош-
ка бр. 02014370?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар ликвидаторот и престанокот со работа на Друштвото 
за производство, трговија и услуги ТРЕГТИЈА Ибраим 
ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, ул. "Љуботенска" бр. 48. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на 
Друштвото за производство, трговија и услуги ТРЕГТИЈА 
Ибраим ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, ул. "Љуботен-
ска" бр. 48. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (7602) 

___________ 
 

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

бр. 835/2002 од 27.02.2002 година, во регистарската влошка 
бр. 02036373?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
ликвидаторот и престанокот со работа на Друштвото за 
проектирање, инжинеринг, промет и услуги АТРИУМ ДО-
ОЕЛ Тетово, ул. "Ѓорче Петров" бр. 39/9. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на 
Друштвото за проектирање, инжинеринг, промет и услуги 
АТРИУМ ДООЕЛ Тетово, ул. "Ѓорче Петров" бр. 39/9. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (7604) 

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

бр. 940/2002 од 04.02.2002 година, во регистарската влош-
ка бр. 02007611?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар ликвидаторот и престанокот со работа на Друштвото 

за производство и трговија ГАЛИЧКИ БИСЕР Живко ДО-
ОЕЛ експорт-импорт с. Бардовци, ул. "14" бр. 52. 

За ликвидатор се запишува Ефтим Петров и се запи-
шува престанок со работа на друштвото. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (7605) 

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

бр. 4746/2001 од 14.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02032288?-3-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар ликвидаторот на Друштвото за градежништво и 
трговија ЉУБОШ БАУ Хакија и др. ДОО експорт-импорт 
с. Љубош. 

За ликвидатор се запишува Хакија Чолиќ. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (7610) 

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

бр. 1023/2002 од 12.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02007556?-3-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар ликвидаторот и престанокот со работа на Друш-
твото за производство, промет, посредување и услуги МО-
ТИС Петре и др. ДОО експорт-импорт Скопје, бул. "АВ-
НОЈ" бр. 104/3-9, Скопје. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на 
Друштвото за производство, промет, посредување и услу-
ги МОТИС Петре и др. ДОО експорт-импорт Скопје, бул. 
"АВНОЈ" бр. 104/3-9, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (7617) 

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

бр. 957/2002 од 01.03.2002 година, во регистарската влош-
ка бр. 02017996?-8-03-000, го запиша во трговскиот прес-
танокот со работа на Трговското друштво за промет, про-
изводство и услуги ЈОРГО КОМЕРЦ Јордан ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Скопје, ул. "Мите Богоевски" бр. 62, општи-
на Кисела Вода. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на: 
Трговско друштво за промет, производство и услуги ЈОР-
ГО КОМЕРЦ Јордан ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. 
"Мите Богоевски" бр. 62, општина Кисела Вода. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
957/2002.                                                                 (7711) 

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

бр. 972/2002 од 11.03.2002 година, во регистарската влош-
ка бр. 02016665?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар престанокот со работа на Друштвото за производство, 
трговија и услуги ПОРОЈ КОММЕРЦЕ Арун ДООЕЛ ек-
спорт-импорт с. Порој, Џепчиште. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на: 
Друштво за производство, трговија и услуги ПОРОЈ 
КОММЕРЦЕ Арун ДООЕЛ експорт-импорт с. Порој, Џеп-
чиште. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
972/2002.                                                                 (7716) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 41/02 од 

15.03.2002 година отвори ликвидациона постапка  над 
Претпријатие во приватна сопственост за трговија на го-
лемо и мало во внатрешен и надворешен промет "Кон-
такт" п.о. Штип и истата поради немање на имот се заклу-
чува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од судскиот регистар што се води при Основниот суд 
во Штип. 

Од Основниот суд во Штип.                                (7723) 
___________ 

 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 71/02 од 

15.03.2002 година отвори ликвидациона постапка  над 
Друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз 
КОМПАНИ ТП ДОО Струмица и истата поради немање 
на имот се заклучува. 
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По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од судскиот регистар што се води при Основниот суд 
во Штип. 

Од Основниот суд во Штип.                                (7727) 
___________ 

 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 69/02 од 

15.03.2002 година отвори ликвидациона постапка  над 
Друштво за трговија и шпедиција Јулија-трејд-1 увоз-из-
воз ДОО Струмица и истата поради немање на имот се 
заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од судскиот регистар што се води при Основниот суд 
во Штип. 

Од Основниот суд во Штип.                                (7729) 
___________ 

 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 67/02 од 

15.03.2002 година отвори ликвидациона постапка  над 
"Панди комерц" Претпријатие за промет на големо и мало 
п.о.Штип  и истата поради немање на имот се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од судскиот регистар што се води при Основниот суд 
во Штип. 

Од Основниот суд во Штип.                                (7730) 
___________ 

 
 
Ликвидаторот Севриевска Мирјана од Скопје, запи-

шан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - 
Скопје со решение П.Трег.бр. 2038/2001 од 10.09.2001го-
дина, објавува дека Друштвото Греми - Мирјана ДООЕЛ 
Скопје  е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања по објавувањето на огласот во 
"Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во 
два примерока со докази, од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                  (7769) 
___________ 

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

шението на овој суд I.Л. бр. 377/2001 од 27.11.2001 годи-
на, е отворена ликвидациона постапка над должникот  
Производно трговско претпријатие на големо и мало 
"КАСТОЛЕТА" П.О. увоз-извоз Скопје ул. "Александар 
Македонски" бр. 27-б од Скопје, со жиро сметка 40120-
601-122747. 

За ликвидатор се определува лицето  Драган Даневски 
од Скопје, со стан на бул. "Јане Сандански" бр. 77/3-6 и 
тел. 447-321.  

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (7772) 
___________ 

 
 
Основниот суд Скопје I- Скопје објавува дека со реше-

ние I. Л. бр. 267/2001 година, донесено од овој суд на 
11.02.2002 година е завршена ликвидацијата над Друштво 
за трговија, транспорт, производство и услуги "ЛАТИНО" 
Влатко ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар, со седиште на ул. 
"Беличица" бр. 50 и жиро сметка 41510-601-62714, и исто-
то се брише од регистарот на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I- Скопје.                 (8049) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Л. 

бр. 42/02 од 14.03.2002 година се отвора ликвидациона 
постапка поднесена од   Трговец поединец Дане Митко 
Крстев од Штип но истата не се спроведува бидејќи дол-
жникот не располага со имот за покривање на трошоците 
во постапката. 

Ликвидационата постапка над Трговец поединец Дане 
Митко Крстев од Штип се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот дол-
жникот да се брише од судскиот регистар при овој суд. 
      Од Основниот суд во Штип.                                (8125) 

___________ 
 
Ликвидаторот Неделков Борис од Скопје, ул. "Стрезо-

во" бр. 26-б, запишан во судскиот регистар при Основниот 
суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег.бр. 4164/2001 од 
08.02.2002 година  објавува дека Друштвото за производ-
ство, промет и услуги ПИНО Џевдет ДООЕЛ Скопје ул. 
"Тале Христов" бр. 2, и со број на жиро - сметка 40100-
601-121477,  отворена при ЗПП  Скопје  е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна  во 
рок од 15 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                  (8081) 
___________ 

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

шението на овој суд II.Л. бр. 32/2002 од 07.02.2002 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија на големо и мало "СОХО" експорт-
импорт ц.о. од Скопје ул. "Драгиша Мишовиќ" бр. 5/4-11,  
со жиро сметка 40120-601-84869. 

За ликвидатор се определува лицето  Драган Величко-
ски од Скопје, со стан на бул. "АВНОЈ" бр. 72/2-а. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (8082) 
 

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

шението на овој суд I.Л. бр. 443/99 од 13.02.2002 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Претпри-
јатие за производство, трговија и услуги "ЛИВЛС" ДОО 
експорт-импорт Скопје ул. "Кратовска" бр. 22,  со жиро 
сметка 40100-601-362566. 

За ликвидатор се определува лицето  Марко Ѓурчинов-
ски од Скопје, со стан на ул. "Љуба Петровиќ" бр. 8, тел. 
617-547. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (8105) 
___________    

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шението на овој суд I.Л. бр. 345/2001 од 13.11.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, промет и услуги "АНЕВПРОМ" 
увоз-извоз ДОО Скопје ул. "Жан Жорес" бр. 6-2/5,  со жи-
ро сметка 40110-601-362480. 

За ликвидатор се определува лицето  Тони Блажо Анев 
од Скопје, со стан на ул. "Жан Жорес" бр. 6/2-5. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (8106) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шението на овој суд I.Л. бр. 37/2002 од 12.02.2002 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за транспорт и трговија "КАБАС" експорт-им-
порт Скопје ул. "Марко Орешковиќ" бр. 68,  со жиро смет-
ка 40100-601-224644. 

За ликвидатор се определува лицето Пешевски Божидар 
од Скопје, со стан на ул. "Марко Орешковиќ" бр. 68. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (8107) 
___________ 

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

шението на овој суд II.Л. бр. 396/2001 од 10.12.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот Ма-
кедонски институт за новинарство - помагање во оспосо-
бување новинарски кадар ДОО Скопје ул. "11 Октомври" 
бр. 2-6/2,  со жиро сметка 40100-603-18306. 

За ликвидатор се определува лицето  Мирко Петрески 
од Скопје, со стан на бул. "АВНОЈ" бр. 68/4, тел. 454-808. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (8109) 
 

___________ 
 

 
Ликвидаторот Глигур Симоски, дипл.екон. од Тетово 

ул. "Благоја Тоска" бр. 222, тел. 044/332-025,  запишан во 
трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје 
со решение П.Трег.бр. 972/02 и влошка: 02016665?-8-03-
000 од 11.03.2002 година  објавува дека Друштвото за 
производство, трговија и услуги "ПОРОЈ-КОМЕРЦЕ" 
Арун ДООЕЛ експорт-импорт с. Порој, Џепчиште,  е во 
ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна  во 
рок од 30 дена од последниот оглас од објавата. 

Од ликвидаторот.                                                  (8179) 
___________ 

 
 

Ликвидаторот Глигур Симоски, дипл.екон. од Тетово 
ул. "Благоја Тоска" бр. 222, тел. 044/332-025,  запишан во 
трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје 
со решение П.Трег.бр. 836/02 и влошка: 0201370?-8-03-
000 од 11.03.2002 година  објавува дека Друштвото за 
производство, трговија и услуги "ТРЕГТИЈА" Ибраим 
ДООЕЛ експорт-импорт Тетово ул. "Љуботенска" бр. 48,  
е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна  во 
рок од 30 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                  (8180) 
___________ 

 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шението на овој суд I.Л. бр. 47/2002 од 15.02.2002 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Друш-
тво со ограничена одговорност, транспорт, комерцијални 
услуги и промет на големо и мало "ЛУКС ТРАНСФЕР" 
ДОО Скопје ул. "Васил Ѓоргов" бр. 11,  со жиро сметка 
40100-601-367583. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душко 
од Скопје, со стан на ул. "Владимир Комаров" бр. 40/8. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (8181) 
___________ 

 
Ликвидаторот Нурковиќ Садија од Скопје, запишан во 

судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со 
решение П.Трег.бр. 3488/01 од 08.02.2002 година  објаву-
ва дека Друштвото за производство, промет и услуги ЕВ-
РО-ТЕКС увоз-извоз Дика Скопје и со број на жиро - 
сметка 300000001117864,  отворена при Комерцијална 
банка е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна  од 
последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                  (8182) 
___________ 

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

шението на овој суд I.Л. бр. 597/2000 од 14.02.2002 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Произ-
водно трговско претпријатие "СТОЈ ТРЕЈД" ДОО ек-
спорт-импорт Скопје ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 130,  од 
нас. Кисела Вода, со жиро сметка 40100-601-218783. 

За ликвидатор се определува лицето Дивјакоска Транка 
од Скопје, со стан на ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 130, нас. Ки-
села Вода. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (8183) 
__________________________________________________ 

 
 

Н О Т А Р С К И    О Г Л А С И 
 
 
Се продава недвижен имот и тоа: нива од 6-та класа, 

со вкупна површина од 1.749 м2, што се наоѓа на КП 1590 
м.в. "Ан", КО Сопиште, сопственост на Јовановски Траја-
нов Борис од Скопје, с. Сопиште. 

Се повикуваат сопствениците на парцелите што грани-
чат со наведената парцела, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Републи-
ка Македонија", доколку се заинтересирани да ја купат го-
реопишаната недвижност, писмено да се изјаснат за при-
фаќање на понудата.  

Доколку не се јават во наведениот рок, истите го губат 
правото на првенствено купување на предметната недвиж-
ност. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџовска од 
Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок. 23 (ДТЦ "Стара 
Рампа").                                                (8614) 

 
___________ 

 
 
Се продава недвижен имот и тоа: 1/2 идеален дел од 

нива од 5-та класа, со вкупна површина од 1.116 м2, што 
се наоѓа на КП 2331/3, м.в. "Завој" КО Долно Соње, сопс-
твеност на Драган Ристиќ од Скопје. 

Се повикуваат сопствениците на парцелите што грани-
чат со наведената парцела, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Републи-
ка Македонија, доколку се заинтересирани да ја купат го-
реопишаната недвижност, писмено да се изјаснат за при-
фаќање на понудата. 
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Доколку не се јават во наведениот рок, истите го губат 
правото на првенствено купување на предметната недвиж-
ност. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во 
нотарската канцеларија на нотар Снежана Сарџовска од 
Скопје, на ул. "Иван Козаров" бр. 24 лок.23 (ДТЦ "Стара 
Рампа").                                               (7389) 

___________ 
 
 

Се продава земјоделско земјиште во КО "Сирково", 
КП. бр. 2198, план 64, скица 506, м.в. "Под Село", култу-
ра-лозје, класа 2, со вкупна површина од 1200 м2  и КО 
"Сирково", КП. бр. 2198, план 64, скица 506, м.в. "Под Се-
ло", култура-нива, класа 3, со вкупна површина од 1.203 
м2, во сопственост на Зоран Нациќ од с. Сирково, Кава-
дарци, евидентирано во Поседовен  лист бр. 746 издаден 
од Државен завод за геодетски работи, Одделение за пре-
мер и катастар Кавадарци, за цена од 60.000,00 денари. 

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопствени-
ци, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со зем-
јиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Македо-
нија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, 
во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот - Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кава-
дарци.                                                              (7506) 

___________ 
 
 
Се продава земјоделско земјиште во КО "Росоман", 

КП. бр. 3349, план 055, скица 770, м.в. "Мелот", култура-
нива, класа 2, со вкупна површина од 2.146 м2 во сопстве-
ност на Менка Илова од с. Пепелиште, Неготино, евиден-
тирано во Имотен лист бр. 2318 издаден од Државен завод 
за геодетски работи, Одделение за премер и катастар Ка-
вадарци, за цена од 30.000,00 денари. 

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопствени-
ци, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со зем-
јиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Македо-
нија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, 
во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот - Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кава-
дарци.                                                              (7507) 

___________ 
 
 
Се разменува недвижен имот земјоделско земјиште, во 

Катастарска општина Црник, и тоа: 1/3 (една третина) 
идеален дел од КП број 128, план 001, скица 001, викано 
место "Малчоица" ливада, класа 5, од вкупна површина од 
3683м2, евидентирано во ДЗГР - Одделение за премер и 
катастар Берово, во Имотен лист број 143, и КП број 131, 
план 001, скица 001, викано место "Малчоица" ливада, 
класа 6, со површина од 1941м2, КП број 262, план 002, 
скица 005, викано место "Шабани Валог" ливада, класа 7, 
со површина од 2286м2, и КП број 263, план 002, скица 
005, викано место "Шабани Валог" шума, класа 2, со повр-
шина од 2186м2, евидентирано во ДЗГР Одделение за пре-
мер и катастар Берово, во Имотен лист број 144,  а кои се 
сопственост на лицето Атанас Јовановски, од с. Панчаре-
во, Пехчево. 

 
Наведениот недвижен имот се наоѓа во КО Црник 

(Пехчево), а се разменува со соодветен недвижен имот во 
КО Звегор (Делчево), на викано место"Ќосевица", КП 
4043, пасиште, со површина од 3133 м2 и КП 4058, пасиш-
те, со површина од 3736 м2, а која недвижност е сопстве-
ност на Република Македонија. 

 
Се повикуваат лицата со првенствено право на разме-

на: заедничките сопственици, сосопственици и соседи на 
имотот, чие земјиште  се граничи со земјиштето што се 
разменува, да во рок од 30 дена од  објавувањето на јавни-
от оглас во јавното гласило "Службен весник на РМ", пис-

мено се изјаснат за  понудата. Доколку во наведениот рок 
истите не се изјаснат за понудата, го губат првенственото 
право на размена на земјиштето. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават 
до нотарот  Јован Ѓорѓовски од Берово  на ул. "23 -Ав-
густ" бр. 47, Берово.                                             (7508) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: К.П. 260/1, 

план 3, викано место "Пржина", култура нива, класа 5 со 
површина од 1373 м2, запишана во поседовен лист бр. 507 
за К.О.Волково, сопственост на Каменовиќ Видосава за 
цена од 310.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ци и соседите на имотот, чие земјиште  се граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на  об-
јавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се из-
јаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат 
правото на предимство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотар Златко Николовски, бул. "Партизански одреди"бр. 
68 (барака 6) Карпош, Скопје.                 (7472) 

___________ 
 
Сопственикот Урумовски Душан од Скопје ул. "Мре-

жичка" бр. 9, својата недвижност - нива 5 класа во повр-
шина од 4.088 м2 во место викано "Мондра" кој лежи на 
КП 727 КО Г. и Д.Оризари запишано во Поседовен лист 
број 470, го продава за 100,00 денари 1 м2. 

Се повикуваат сопствениците на граничните парцели 
чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во 
рок од 30 дена од денот на  објавувањето  на огласот во 
"Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат на пону-
дата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до 
нотарот Ирфан Јонузовски општина Чаир, Скопје, ул."II 
Македонски Бригади" бр. 54.                        (7522) 

___________ 
 
 
Се продава недвижен имот во Скопје кој се наоѓа во 

К.О. Ржаничино на К.П. 32/5, план 1, скица 1, на викано 
место "Кафе", кој претставува овошна градина од 3-та 
класа со вкупна површина од 674 м2, која сопственост е 
запишана во Поседовен лист бр. 234 за К.О. Ржаничино 
како сопственост на продавачот Миле Стојменовиќ со 
стан на ул. "Рокомија" бр. 30 за продажна цена од 
45.000,00 денари. 

Се повикуваат лицата кои имаат право на првенствено 
купување на посочениот недвижен имот во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до 
нотарот Ристо Папазов од Скопје, ул. "Ѓорче Петров" бр. 
22.                                                                    (7530) 

___________ 
 
 

Се продава недвижен имот во Скопје кој се наоѓа во 
К.О. Ржаничино на К.П. 32/4, план 1, скица 1, на викано 
место "Кафе", кој претставува овошна градина од 3-та 
класа со вкупна површина од 663 м2, која сопственост е 
запишана во Поседовен лист бр. 233 за К.О. Ржаничино 
како сопственост на продавачот Михајло Димитровски со 
стан на ул. "Финска" бр. 196 во Скопје, за продажна цена 
од 45.000,00 денари. 

Се повикуваат лицата кои имаат право на првенствено 
купување на посочениот недвижен имот во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до 
нотарот Ристо Папазов од Скопје, ул. "Ѓорче Петров" бр. 
22.                                                                    (7531) 
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Се продава земјоделско земјиште во КО "Кавадарци 
2", КП. бр. 10817, план 006, скица 018, м.в. "Оградите", 
култура-лозје, класа 1, со вкупна површина од 4.908 м2 во 
сопственост на Димитар Чејков, Тодор Чејков и Глигор 
Чејков од Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 
3595 издаден од Државен завод за геодетски работи, Од-
деление за премер и катастар Кавадарци, за цена од 300,00 
денари за еден м2. 

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопствени-
ци, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со зем-
јиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Македо-
нија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, 
во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот - Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кава-
дарци.                                                              (7566) 

___________ 
 
 

Се продава земјоделско земјиште во КО "Кавадарци 
2", КП. бр. 10811, план 006, скица 018, м.в. "Оградите", 
култура-нива, класа 2, со вкупна површина од 479 м2; КО 
"Кавадарци 2", КП. бр. 10812, план 006, скица 018, м.в. 
"Оградите", култура-нива, класа 2, со вкупна површина од 
434 м2; КО "Кавадарци 2", КП. бр. 10813, план 006, скица 
018, м.в. "Оградите", култура-нива, класа 2, со вкупна по-
вршина од 436 м2 и КО "Кавадарци 2", КП. бр. 10814, план 
006, скица 018, м.в. "Оградите", култура-нива, класа 2, со 
вкупна површина од 423 м2; во сопственост на Васил Ва-
силев од Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 
3595 издаден од Државен завод за геодетски работи, Од-
деление за премер и катастар Кавадарци, за цена од 300,00 
денари м2. 

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопствени-
ци, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со зем-
јиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Македо-
нија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, 
во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот - Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кава-
дарци.                                                              (7568) 

___________ 
 
 
Се продава земјоделско земјиште во КО "Кавадарци 

2", КП. бр. 10819, план 006, скица 018, м.в. "Оградите", 
култура-лозје, класа 1, со вкупна површина од 1.884 м2 во 
сопственост на Слободанка Галабова и Трајанка Трајкова 
од Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 2773 из-
даден од Државен завод за геодетски работи, Одделение 
за премер и катастар Кавадарци, за цена од 60.000,00 дена-
ри. 

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопствени-
ци, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со зем-
јиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Македо-
нија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, 
во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот - Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кава-
дарци.                                                              (7572) 

___________ 
 
 
Се продава земјоделско земјиште во КО "Кавадарци 

2", КП. бр. 10809, дел 2, план 006, скица 018, м.в. "Огради-
те", култура-лозје, класа 1, со вкупна површина од 46 м2  и 
КО "Кавадарци 2", КП. бр. 10815, план 006, скица 018, 
место викано "Оградите", култура-лозје, класа 1, со вкуп-
на површина од 494 м2 во сопственост на Киро Јосифов од 
Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр.2782 издаден 
од Државен завод за геодетски работи, Одделение за пре-
мер и катастар Кавадарци, за цена од 50.000,00 денари. 

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопствени-
ци, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со зем-
јиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Македо-

нија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, 
во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот - Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кава-
дарци.                                                              (7574) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во КО "Кавадарци 

2", КП. бр. 10810, план 006, скица 018, м.в. "Оградите", 
култура-лозје, класа 1, со вкупна површина од 3.569 м2  во 
сопственост на Трајчо Лазовски од Кавадарци, евиденти-
рано во Имотен лист бр.2440 издаден од Државен завод за 
геодетски работи, Одделение за премер и катастар Кава-
дарци, за цена од 90.000,00 денари. 

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопствени-
ци, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со зем-
јиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Македо-
нија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, 
во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот - Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кава-
дарци.                                                              (7575) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: идеален дел 

од нива  на К.П. 3213 на м.в. "Бела Врба" во површина од 
32,02 ари во К.О. Ресен, заведена во П.л. 1935 и идеален 
дел од ов.градина  на К.П. 3214 на м.в. "Бела Врба" во по-
вршина од 21,62 ари во К.О. Ресен и двете сопственост на 
лицето Црцаровски Николов Коста од Ресен за вкупна це-
на од 77.500,00 денари. 

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопствени-
ци и соседите чие земјиште  се граничи со земјиштето што 
се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во 
"Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Мексуд Максут, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен.                             
(7579) 

___________ 
 

Се продава овошна градина во КО Валандово, КП бр. 
1606/2, план 4, скица 65, класа 6, м.в. "Голо Брдо", во по-
вршина од 276 м2, во сопственост на Павлов Г. Панчо од 
Валандово, евидентирано во Поседовен лист бр. 1455 из-
даден од ДЗГ - Одделение за премер и катастар Валандо-
во, за вкупна цена од 8.000,00 денари. 

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопствени-
ци и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се 
продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на ог-
ласот 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 Соња Стојчева, ул. "Маршал Тито" бб, Валандо-
во.                                                                         (7592) 

___________ 
 
 
 
Се продава земјоделско земјиште во КО Јосифово, КП 

бр. 342, план 9, скица 24,  м.в. "Калково", во површина од 
899 м2, и КП бр. 343, план 9, скица 24, м.в. "Калково", во 
површина од 899 м2 во сопственост на Пашаилов Алиов 
Ибраим од с. Јосифово, Валандово, евидентирано во Посе-
довен лист бр. 126 издаден од ДЗГ - Одделение за премер 
и катастар Валандово, за вкупна цена од 20.000,00 денари. 

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопствени-
ци и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се 
продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на ог-
ласот 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 Соња Стојчева, ул. "Маршал Тито" бб, Валандо-
во.                                                                         (7593) 
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Се продава земјоделско земјиште, катастарска култура 
нива на КП. бр. 1594 во м.в. "Гумно-Село" класа 4, во по-
вршина од 1564 м2, заведена во Поседовен лист број 18 за 
КО Ореовец, за цена од 20.000,00 денари, сопственост на 
Ацески Благоја од Прилеп, ул. "Ваљевска" бр. 1-7. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ци и соседите кои граничат со погоренаведената парцела, 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
"Службен весник на Република Македонија", писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го 
губат правото на првенствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Трајко Маркоски од Прилеп ул. "Сотка Ѓорѓио-
ски" бб.                                                             (7432) 

___________ 
 
 
Се продава земјоделско земјиште, катастарска култура 

нива на КП. бр. 3867 во м.в. "Д.Слатина" класа 6, во повр-
шина од 2665 м2, заведена во Поседовен лист број 828 за 
КО Дебрешта, за цена од 40.000,00 денари, сопственост на 
Дукоски Бранко од Прилеп, ул. "11 Октомври" бр. 136. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ци и соседите кои граничат со погоренаведената парцела, 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
"Службен весник на Република Македонија", писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го 
губат правото на првенствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Трајко Маркоски од Прилеп ул. "Сотка Ѓорѓио-
ски" бб.                                                             (7433) 

___________ 
 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: 2/3 (две идеал-

ни третини) од ливада,  на К.П. 703 на м.в. "Златарица" во 
површина од 14,42 ари во К.О. Подмочани, заведена во 
П.л. 6  сопственост на лицето Ивановски Александар 
(Сандре) од Ресен за вкупна цена од 32.000,00 денари. 

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопствени-
ци и соседите чие земјиште  се граничи со земјиштето што 
се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во 
"Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Мексуд Максут, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен.      
(7434) 

                                                                            

Изјавите за прифаќање на понудата да се доставуваат 
до нотар Момана Иваноска од Охрид, "Македонски Прос-
ветители" - 8 (мезанин).                            (7681) 

___________ 
 

 
Се врши замена на следните недвижности: нива во м.в. 

"Кирова Нива" КП. бр. 273 површина 28,00 ари, пасиште 
во м.в. "Кирова Нива" КП. бр. 275 површина 12.53,92 ха, 
кои се сопственост на лицето Трендафилов С. Стојан од с. 
Дражево, к. бр. 35 општина Ново Село. Недвижностите се 
наоѓаат во КО. Стиник. Недвижностите се нудат за разме-
на во сооднос 1:1 во подрачјето на КО. Дражево и КО. 
Старо Коњарево. 

Се повикуваат соседите чии парцели граничат со пар-
целите што се разменуваат да во рок од 30 дена од објаву-
вањето на огласот, писмено се изјаснат за евентуални по-
нуди за прифаќање на размена, во спротивно го губат пра-
вото на првенство. 

Изјавите да се достават до нотарот Данче Шеримова 
од Струмица, бул. "М.Тито" бр. 2.                     (7435) 

___________ 
 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К.П. бр. 
13/45-4 на м.в. "Црвеника" и тоа под култура: ов. градина 
од 3 класа во површина од 300  м2, нива од  3 класа  во по-
вршина од 1475 м2 и градина од 3 класа во површина од 
250 м2 запишана во Поседовен лист бр. 2053 за К.О. Бањи-
ца и 181/200 идеален дел од К.П. бр. 13/45-2 на м.в. "Црве-
ника" и тоа под култура: ов. градина од 4 класа во повр-
шина од 400 м2, нива од 3 класа во површина од 1500 м2 и 
градина од 3 класа во површина од 250 м2 запишана во 
Поседовен лист бр. 2545 за К.О Бањица, (на л.м. претста-

вува една целина) сопственост на Усеини Ибраими Шеип 
од с. Долно Бањица за купопродажна цена од 600.000,00 
(шестотини илјади денари). 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Зако-
нот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" 
бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување, (заед-
ничките сопственици и сосопственици и соседите чие зем-
јиште  се граничи со земјиштето што се продава) да во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето  на огласот во "Служ-
бен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање 
на понудите, Во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до 
нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Брат-
ство" бр. 5-А.                                                       (7436) 

___________ 
 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива  на К.П. 

1346 на м.в. "Ширине" во површина од 24,02 ари во К.О. 
Грнчари, сопственост на лицето Узеировски Бесим од с. 
Грнчари, Ресен за вкупна цена од 31.000,00 денари. 

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопствени-
ци и соседите чие земјиште  се граничи со земјиштето што 
се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во 
"Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават 
до нотарот Николче Павловски од Ресен, ул. "Гоце Дел-
чев" бр. 1, Ресен.                                              (7439) 

___________ 
 
 
Се продава земјоделско земјиште, нива во м.в. "Блато" 

со површина од 2250 м2 лоцирана на Кп. бр. 1177/2 за КО 
Оровник сопственост на Дервишоски Беџет од Охрид, ул. 
"Јабланица" - 21, за продажна цена од 80,00 ден. по м2. 

 Се повикуваат сосопствениците и сите соседи чие 
земјиште граничи со земјиштето што се продава писмено 
да се изјаснат дали се заинтересирани за прифаќање на по-
нудата во рок од 30 дена од објавувањето на понудата-ог-
ласот во "Службен весник на РМ". Во спротивно го губат 
правото на првенство. 

 

___________ 
 
 

Се продава  недвижен имот и тоа: -Шума на К.П. бр. 
197 класа 4 површина 500 м м.в. "Мишкорци", - Нива на 
К.П. бр. 198 класа 3, површина 790 м м.в. "Мишкорци", - 
Лозје на К.П. бр. 216/2 класа 3 површина 3126 м м.в. 
"Мишкорци", и трите недвижности се на име на Делева 
Живка, за купопродажна цена од 50.000,00 денари. 

 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-

ци,  и соседи, чие земјиште граничи со земјиштето кое 
што се продава, во рок од 30 (триесет) дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го гу-
бат правото на првенство. 

 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарот - Ѓорѓи Николов, ул. "Димитар Влахов" бр. 3, Гев-
гелија.                                                            (7688) 

___________ 
 
 
Се продава земјоделско земјиште во КО "Кавадарци 

2", КП. бр. 10801, план 001, скица 018, м.в. "Оградите", 
култура-лозје, класа 1, со вкупна површина од 2.607м2  во 
сопственост на Орданчо Богев, Блажо Богев и Трајче Бо-
гев од Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 2770 
издаден од Државен завод за геодетски работи, Одделение 
за премер и катастар Кавадарци, за цена од 95.000,00 дена-
ри. 
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Се повикуваат сопствениците, заедничките сопствени-
ци, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со зем-
јиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Македо-
нија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, 
во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот - Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кава-
дарци.                                                              (7689) 

                                     ___________ 
 
 
Се продава земјоделско земјиште во КО "Кавадарци 

2", КП. бр. 10821, план 018, скица 018, м.в. "Оградите", 
култура-лозје, класа 1, со вкупна површина од 4.250 м2  во 
сопственост на Јордан Бањански и Никола Бањански од 
Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр.2788 издаден 
од Државен завод за геодетски работи, Одделение за пре-
мер и катастар Кавадарци, за цена од 100.000,00 денари. 

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопствени-
ци, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со зем-
јиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Македо-
нија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, 
во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот - Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кава-
дарци.                                                              (7690) 

___________ 
 
 
Се продава земјоделско земјиште во КО "Кавадарци 

2", КП. бр. 10802, план 006, скица 018, м.в. "Оградите", 
култура-лозје, класа 1, со вкупна површина од 663 м2  во 
сопственост на Трајанка Трајкова од Кавадарци, евиден-
тирано во Имотен лист бр. 2771 издаден од Државен завод 
за геодетски работи, Одделение за премер и катастар Ка-
вадарци, за цена од 45.000,00 денари. 

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопствени-
ци, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со зем-
јиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Македо-
нија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, 
во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот - Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кава-
дарци.                                                              (7691) 

___________ 
 
 
Се продава земјоделско земјиште во КО "Кавадарци 

2", КП. бр. 10824, план 006, скица 018, м.в. "Оградите", 
култура-лозје, класа 1, со вкупна површина од 1.838 м2  во 
сопственост на Нада Наумовска од Кавадарци, евиденти-
рано во Имотен лист бр. 2784 издаден од Државен завод 
за геодетски работи, Одделение за премер и катастар Ка-
вадарци, за цена од 82.000,00 денари. 

 
Се повикуваат сопствениците, заедничките сопствени-

ци, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со зем-
јиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Македо-
нија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, 
во спротивно го губат правото на првенство. 

 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарот - Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кава-
дарци.                                                              (7692) 

___________ 
 
 
Се продава земјоделско земјиште во КО "Кавадарци 

2", КП. бр. 10804, план 006, скица 018, м.в. "Оградите", 
култура-лозје, класа 1, со вкупна површина од 1.799 м2  во 
сопственост на Ефрем Трифунов, Павлина Карова, Ристо 
Трифунов и Крсте Трифунов од Кавадарци, евидентирано 
во Имотен лист бр. 2776 издаден од Државен завод за гео-
детски работи, Одделение за премер и катастар Кавадар-
ци, за цена од 80.000,00 денари. 

 

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопствени-
ци, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со зем-
јиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Македо-
нија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, 
во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот - Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кава-
дарци.                                                              (7693) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во Катастарска оп-

штина Неготино-вон, парцела број 2768 во место викано 
"Оджалица", интензивно лозје со површина од 2718м2 во 
Катастарска општина Неготино-вон. 

Сопственост на Падиков Александар од Неготино, ул. 
"Никола Петров" број 28. Цена на продажбата 30.000,00 
денари.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на Република Македонија", 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавата за прифаќање на понудата да се доставуваат 
до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" 
број 138.                             (7694) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во Катастарска оп-

штина Прждево, парцела број 218 во место викано "Сла-
тина", нива со површина од 3865м2 во Катастарска општи-
на Прждево. 

Сопственост на Ставрова Нада од Неготино, улица  
"Илинденска" број 31. Цена на продажбата 46.800,00 дена-
ри.  

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на Република Македонија", 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавата за прифаќање на понудата да се доставуваат 
до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" 
број 138.                             (7695) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште построено на КП 

број 395/4, план 3, скица 9, на место викано "Шамак", ни-
ва четврта класа со вкупна површина од 2464 м2, во К.О. 
Бардовци, сопственост на Ѓорѓе Ѓорѓиевски од Скопје, 
според Поседовен лист број 866 за К.О. Бардовци за цена 
од 290,00 денари за метар квадратен.  

 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-

ците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјас-
нат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенство. 

 
Изјавата за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарот Мери Весова, на ул. "Ѓорче Петров" бр. 10-а, ло-
кал 2, Скопје.                             (7780) 

___________ 
 
 
Се продава земјоделско земјиште-нива која лежи на 

КП број 823/8, план 12, скица 17, класа 8, со површина од 
300 м2, во КО Алдинци, во место викано Мала Река, сопс-
твеност на продавачот Мишиќ Никола, со живеалиште во 
Белград, ул. "Јуре Керошевиќ" бр. 8, заведено во поседо-
вен лист бр. 166, за цена во износ од 24.000 денари. 

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Република 
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на по-
нудата, во спротивно, го губат правото на првенство. 
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Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Билјана Пецковска, бул. "Кузман Јосифовски-Пи-
ту" б.б., локал 1 и 2 мезанин во Општина Кисела Вода, 
Скопје, телефон: 130-666; 130-665; 109-290.                                     
                                                                          (7783) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во КО "Кавадарци 

2", КП. бр. 10809, план 006, скица 018, м.в. "Оградите", 
култура-лозје, класа 1, со вкупна површина од 4.221 м2 во 
сопственост на Трајанка Боцева од Кавадарци, евиденти-
рано во Имотен лист бр. 668 издаден од Државен завод за 
геодетски работи, Одделение за премер и катастар Кава-
дарци, за цена од 160.000,00 денари. 

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопствени-
ци, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот - Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кава-
дарци.                                                              (8053) 

___________ 
 
 
Се продава земјоделско земјиште во КО "Кавадарци 

2", КП. бр. 10808, план 006, скица 018, м.в. "Оградите", 
култура-лозје, класа 1, со вкупна површина од 2.943 м2 во 
сопственост на Милка Јанева од Кавадарци, евидентирано 
во Имотен лист бр. 2766 издаден од Државен завод за гео-
детски работи, Одделение за премер и катастар Кавадар-
ци, за цена од 120.000,00 денари. 

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопствени-
ци, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата, во спротивно го губат правото на првенство. 

 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарот - Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кава-
дарци.                                                              (8054) 

___________ 
 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: 56/117 (петна-

есет идеални седумнаесетинки) од нива на К.П. 87 дел на 
место викано "Село" кл. 7 во површина од 2585 мкв, заве-
дена во поседовен лист број 46 за К.О. Коњско, сопстве-
ност на продавачот Петревски Боре Блаже од Ресен, за це-
на од 40.000,00 денари. 

 
Се повикуваат сопствениците, заедничките сопствени-

ци и соседите чие земјиште  се граничи со земјиштето што 
се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во 
"Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен.                                                                               
(8055) 

    
___________ 

 
 
Се продава земјоделско земјиште во КО "Кавадарци 

2", КП. бр. 10806, план 001, скица 018, м.в. "Оградите", 
култура-лозје, класа 1, со вкупна површина од 2.215 м2 во 
сопственост на Анка Малинкова од Кавадарци, евиденти-
рано во Имотен лист бр. 2768 издаден од Државен завод 
за геодетски работи, Одделение за премер и катастар Ка-
вадарци, за цена од 60.000,00 денари. 

 
Се повикуваат сопствениците, заедничките сопствени-

ци, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот - Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кава-
дарци.                                                              (8056) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во КО "Кавадарци 

2", КП. бр. 10807, план 001, скица 018, м.в. "Оградите", 
култура-лозје, класа 1, со вкупна површина од 2.380 м2 во 
сопственост на Диме Стојанов од Кавадарци, евидентира-
но во Имотен лист бр. 2765 издаден од Државен завод за 
геодетски работи, Одделение за премер и катастар Кава-
дарци, за цена од 75.000,00 денари. 

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопствени-
ци, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот - Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кава-
дарци.                                                              (8057) 

___________  
Се продава земјоделско земјиште во КО "Мрежичко", 

КП. бр. 11, план 137, м.в. "Црцково Ридче", култура-нива, 
класа 8, со вкупна површина од 2.000 м2 во сопственост на 
Борјанка Николовска од Кавадарци, евидентирано во 
Имотен лист бр. 2783  издаден од Државен завод за гео-
детски работи, Одделение за премер и катастар Кавадар-
ци, за цена од 10.000,00 денари. 

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопствени-
ци, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со зем-
јиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Македо-
нија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, 
во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот - Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кава-
дарци.                                                              (8058) 

___________  
Се продава земјоделско земјиште во КО "Кавадарци 

2", КП. бр. 10805, план 001, скица 018, м.в. "Оградите", 
култура-лозје, класа 1, со вкупна површина од 3.269 м2 во 
сопственост на Вано Велков од Кавадарци, евидентирано 
во Имотен лист бр. 2758  издаден од Државен завод за гео-
детски работи, Одделение за премер и катастар Кавадар-
ци, за цена од 130.000,00 денари. 

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопствени-
ци, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со зем-
јиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Македо-
нија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, 
во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот - Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кава-
дарци.                                                              (8059) 

 
________________________________________________ __  

 
М А Л И    О Г Л А С И 

 
Се огласуваат за неважни следниве документи: 

 
Пасош бр. 0969511 на име Ќимов Методи, ул. "М. 

Тито" бр. 58. 
Пасош бр. 1410970 на име Села Зирафет, с. Ливада, 

Струга.                                                                           (7492) 
Пасош бр. 999063 на име Камбери Едисон, с. 

Франгово, Струга.                                                       (3022) 
Пасош бр. 104412 на име Суодоли Џелил, Дебар.  

         (4730) 
Пасош бр. 1654351 на име Коцева Љубинка, с. Сарај 

бр.  34, Струмица.                                          (7846) 
Пасош бр. 0972802 на име Анастасов Зоранчо, с. Град, 

Делчево.                                                          (7847) 
Пасош бр. 943563 на име Клишеска Иванка, Охрид. 

             (7970) 
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Пасош бр. 364272 на име Спиркоски Владимир, 
Охрид.                                                                          (7971) 

Пасош бр. 096847 на име Карамалески Исмаил, с. 
Пласница, Мак. Брод.                                          (7976) 

Пасош бр. 31768/93 издаден од УВР-Скопје на име  
Сиваков Трајан, ул. "Ангел Димовски" бр. 8/3-20, Скопје.
                                                                          (8063) 

Пасош бр. 1549928 издаден од УВР-Скопје на име Си-
љановски Игор, ул. "Локов" бр. 3-1/11, Скопје.         

         (8064) 
Пасош бр. 1283291 издаден од УВР-Куманово на име  

Османи Скендер, с. Матејче, Куманово.       (8065) 
Пасош бр. 1353343 издаден од УВР-Скопје на име  Са-

шо Јовески, ул. "Хашка" бр. 7, Скопје.          (8066) 
Пасош бр. 1227686 издаден од УВР-Тетово на име  Не-

зири Рафи, с. Церово, Тетово.                          (8067) 
Пасош бр. 1249594 издаден од УВР-Тетово на име  

Илијаси Али, с. Лавце, Тетово.                          (8068) 
Пасош бр. 431008/94 издаден од УВР-Скопје на име  

Шајновски Петко, бул. "Јане Сандански" бр. 96/3/9,  Скоп-
је.                                                                          (8070) 

Пасош бр. 1352506 издаден од УВР-Тетово на име  На-
кие Бериша, с. Горанце, Тетово.          (8071) 

Пасош бр. 434074 издаден од УВР-Скопје на име  
Хриџиќ Трајанка, бул. "АВНОЈ" бр. 4/3/4, Скопје.          

         (8072) 
Пасош бр. 115459 на име Личкова Весна, ул. "Маршал  

Тито" бр. 18, Кочани.                          (8061) 
Пасош бр. 1466662 издаден од УВР-Струмица на име  

Пандев Киро, с. Градско Балдовци бр. 70, Струмица.  
                           (8062) 

Пасош бр. 1612975 издаден од УВР-Тетово на име  
Артан Арифи, ул. "169" бр. 20, Тетово.          (8086) 

Пасош бр. 1071892 издаден од УВР-Тетово на име 
Јакупи Исмет, ул. "Љубе Божиновски-Пиш" бр. 50,  Тето-
во.                                                                          (8087) 

Пасош бр. 1194190/99 издаден од УВР-Скопје на име  
Ибиши Шерафедин, ул. "378" бр 3-а, Скопје.             

         (8088) 
Пасош бр. 0482830 издаден од УВР-Скопје на име 

Исени Бинас, с. Сингелиќ, Скопје.                          (8089) 
Пасош бр. 1361617 издаден од УВР-Куманово на име  

Арифи Хане, с. Слупчане, Куманово.          (8090) 
Пасош бр. 601778/95 издаден од УВР-Скопје на име  

Божиновска Црцаревска Верица, бул. "Јане Сандански"  
бр. 114/2-10, Скопје.                           (8091) 

Пасош бр. 0099081 на име Стојаноски Кирило, ул. 
"Цар  Самоил" бр. 9, Прилеп.                          (8133) 

Пасош бр. 0383776 на име Јовческа Петкана, ул. "Б.  
Иваноски" бр. 28, Прилеп.                          (8135) 

Пасош бр. 1463797 на име Алија Абдулаким, с. 
Градец,  Гостивар.                                          (8137) 

Пасош бр. 1047210 на име Муареми Ашим, с. Требош, 
Тетово.                                                          (6320) 

Пасош бр. 1286667 на име Иванов Горанчо, с. 
Мојанце, Кочани.                                                         (5679) 

Пасош бр. 1502426 на име Насер Бајрами, ул. "Киро 
Фетак" бр. 9, Куманово.                                (8148) 

Пасош бр. 740189/95 на име Нијази Мехмеди, с. Бозов-
це, Тетово.                                                          (6372) 

Пасош бр. 0713384 на име Дудов Крсто, с. 
Богородица, Гевгелија.                                              (6367) 

Пасош бр. 1288338 издаден од УВР-Скопје на име 
Усеин Шукри, ул. "Беровска" бр. 2/4-16, Скопје.(8149) 

Пасош бр. 1168501 издаден од УВР-Куманово на име  
Нухији Хашим, с. Ваксинце, Куманово.        (8150) 

Пасош бр. 709100 издаден од УВР-Скопје на име Ди-
митровска Ангелина, ул. "Пајко маало" бр. 10, Скопје.                      
(8151) 

                                                    Пасош бр. 1442352 на име Георгијевски Властимир, 
ул.  "М. Пијаде" бр. 208, Куманово.  (8382) 

Пасош бр. 1302821 издаден од УВР-Скопје на име  Су-
лејман Есма, ул. "Славеј Планина" бр. 141, Скопје.  

         (8152) 
Пасош бр. 1548652 издаден од УВР-Скопје на име  Ѓу-

реци Јахи, ул. "1" бр. 63, с. Кондово, Скопје.    (8153) 
Пасош бр. 1325331 издаден од УВР-Скопје на име  

Спасовски Роберт, ул. "Првомајска" бр. 5/4, Скопје.      
         (8154) 

Пасош бр. 1343710 издаден од УВР-Куманово на име  
Нуредин Аднан, с. Матејче, Куманово.         (8155) 

Пасош бр. 1341670 издаден од УВР-Тетово на име  Бе-
ќири Нијази, с. Ларце, Тетово.                          (8156) 

Пасош бр. 1183963 на име Атанасов Војчо, бул. "Ма-
кедонија" бр. 29, Делчево.                                 (8226) 

Пасош бр. 1392718 на име Михајлов Тони, ул. "Н. Ко-
перник" бр. 42, Штип.                                          (27857) 

Пасош бр. 1175052 на име Шеј Бајрам, с. Велешта,  
Струга.                                                                          (8254) 

Пасош бр. 1686028 издаден од УВР-Куманово на име  
Јашари Изаим, с. Руница, Куманово.          (8255) 

Пасош бр. 977128/97 издаден од УВР-Скопје на име  
Мустафа Тони, ул. "Виетнамска" бр. 44, Скопје. (8256) 

Пасош бр. 1136083 издаден од УВР-Тетово на име Ну-
редини Гзим, с. Камењане, Тетово.          (8257)  

Пасош бр. 1227742 издаден од УВР-Тетово на име  
Нуредини Хиријет, с. Камењане, Тетово.          (8258) 

Пасош бр. 1324520/99 издаден од УВР-Скопје на име  
Котески Димко, ул. "Првомајска" бр. 28/20, Скопје.   
             (8259) 

Пасош бр. 1162096 издаден од УВР-Неготино на име  
Илинка Захарчева, ул. "8-ми Ноември" бр. 66, Неготино.
                                                          (8260) 

Пасош бр. 1169254 издаден од УВР-Куманово на име  
Османи Ариф, с. Матејче, Куманово.          (8261) 

Пасош бр. 1421080/00 издаден од УВР-Скопје на име  
Анчевски Добривоје, ул. "1" бр. 16, с. Арачиново, Скопје.
                                                                          (8262) 

Пасош бр. 296859 на име Узуноски Драган, ул. 
"Кузман Јосифовски", Струга.                                 (2888)  

Пасош бр. 1284537 на име Осман Ибраими, с. 
Пршовце, Тетово.                                                        (8303) 

Пасош бр. 1250256 на име Бајрами Надар, ул. "Никола 
Парапунов" бр. 7/3-26, Гостивар.            (2881) 

Пасош бр. 1541389 на име Николов Илија, ул. "М. Пи-
јаде"бр. 12-2/2, Кавадарци.                                   (8307) 

Пасош 1523213 издаден од УВР-Скопје на име  Илиев-
ски Стојан, ул. "Јуриј Гагарин" бр.54-7/6, Скопје.     
            (8277) 

Пасош 1503139 издаден од УВР-Куманово на име  
Аде-ми Рефик, с. Опае, Куманово.                          (8282) 

Пасош 1581783 издаден од УВР-Скопје на име  
Димитровска Валентина, ул. "Ван Гог" бр.2б, Скопје.       

         (8286) 
Пасош 1283474 издаден од УВР-Куманово на име  

Алији Авдула, с. Лојане, Куманово.          (8287) 
Пасош 1171912 издаден од УВР-Скопје на име Младе-

новски Горан, с. Бучинци бр. 21, Скопје.   (8304) 
Пасош 1032890 издаден од УВР-Тетово на име Емини  

Екрем, с  Желино, Тетово.                          (8305) 
Пасош 1422209 издаден од УВР-Скопје на име Тахи-

ровиќ Рефид, ул. "Алберт Станиќ" бр. 32, Скопје.        
         (8306) 

Пасош бр. 172986 на име Стаменковиќ Севда, ул. "К.  
Марко" бр. 36, Охрид.                          (8329) 

Пасош бр. 0315945 на име Чурлинов Коста, Гевгелија.
                                                          (8330) 

Пасош бр. 926183 на име Влаши Исмаил, нас. Дрено-
вец, Тетово.                                          (8333) 

Пасош бр. 1022038 на име Берат Бафтиари, с. Џеп-
чиште, Тетово.                                                          (8335) 

Пасош бр. 1320649 на име Касами Сафет, с. Долна  Бе-
лица, Струга.                                                          (8338) 

Пасош 1259380 издаден од УВР-Куманово на име  Ав-
дили Аргент, с. Ваксинце, Куманово.          (8361) 

Пасош 1326745 издаден од УВР-Скопје на име Алмер  
Чуљевиќ, ул. "Клинска Леса" бр.32, Скопје.              

         (8364) 

Пасош бр. 1389328 на име Аврамоски Горан, Струга.
                                                                          (8383) 

Пасош бр. 1288670 на име Пашоска Весна, с. Пашино  
Рувци, Прилеп.                                          (8385) 

Пасош бр. 1370774 на име Исеини Исак, с. Форино, 
Гостивар.                                                                       (4279) 

Пасош бр. 1489866 на име Голабоски Димитри, ул. 
"Климетица" бр. 8, Струга.                                       (7415)  

Пасош бр. 1145135 на име Дехар Хаѓер, с.Тимјаник, 
Неготино. 
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Во огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 
19/14.03.2002 под бр. 28482 на име Коцареска Бисера-Ст-
руга наместо пасош бр. 0528844 треба да стои: пасош бр. 
1489438. 

Во огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 
19/14.03.2002 под бр. 7354 наместо Назмије Ашевска 
треба да стои Назмије Алијевска. 

Во огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 
10/13.022002 под број 4283 наместо лична карта бр. 0524-
265 на име Наумоски Ѓорѓи треба да стои: пасош бр. 0524-
265 на име Наумовски Ѓеорги, ул. "Марко Нестороски" 
бр. 82, Охрид.  

Чекови од тековна сметка од бр. 1005606447 до бр.  
1005606451 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на  име Топалоски Јован, Скопје.          (8080) 

Чекови од тековна сметка бр. 12272-97 со бр. 000045-
4804 и бр. 0000454810 издадени од Македонска банка на  
име Јелица Ивановска, Скопје.                          (8101) 

Огласот објавен под реден бр. 7685 во "Службен вес-
ник на РМ" бр. 20 од 19.03.2002 се сторнира на име Цвет-
ковска Љубица, Скопје.                          (8102) 

Чекови од тековна сметка бр. 5004/01 со бр. 155631, 
155774, 155800, 155801, 155803 и  бр. 155804 издадени од  
Комерцијална банка на име Чекреџи Гордана, ул. "АРМ"  
бр. 98, Охрид.                                          (8134) 

Чек од тековна сметка бр. 5964650 со бр. 6014642 из-
даден од Комерцијална банка АД Скопје на име Зоран   
Ефремиовски, Скопје.                          (8168) 

Чекови од тековна сметка бр. 32848 со бр. 378377, 378-
378 и бр. 378379 издадени од Стопанска банка на име Цу-
цевска Снежана, ул. "Борис Кидрич" бр. 119, Ресен.   
             (8196) 

Чекови од тековна сметка бр. 104953/15 од бр. 368381  
до бр. 368392 издадени од Комерцијална банка АД  Скопје 
на име Лазовска Елизабета, Скопје.(8272) 

Чековна картичка бр. 6702/92 на име Душан Наков, ул.  
"Железничка" бр. 92, Штип.          (8244) 

Чекови од тековна сметка бр. 05574106 со бр.0003006-
171077, 0003006171078 и бр.0003006171079 издадени од  
Комерцијална банка на име Киселоски Цанко, Скопје. 
            (8278)                       

Чекови од тековна сметка бр. 08214273 од  бр. 00190-
00360387 до бр. 0019000360394 издадени од 
Комерцијална  банка на име Гавровски Ангел, Скопје.             
              (8368) 

  Работна книшка на име Лазаревска Оливера,  Кумано-
во.                                                          (8232) 

Чековна картичка бр. 0012476-97 издадена од Маке-
донска банка на име Ана Глигорова, Скопје.   (8309) 

Работна книшка на име Јусуфи Садула, Куманово.  
         (7814) 

Работна книшка на име Муамет Сељмани, Куманово.
                                                          (7906) 

Работна книшка на име Котеска Љубица, Битола.   
         (7910) 

Работна книшка на име Наунова Мирјана, Кочани. 
         (7916) 

Работна книшка на име Георгиев Гоце,Св. Николе. 
         (7918) 

Работна книшка на име Костов Борис, Велес.        
         (7920) 

Работна книшка на име Васка Димитровска, Проби-
штип.                                                          (7944) 

Работна книшка на име Серафимоски Дракче, Тетово.
                                                                          (7952) 

Работна книшка на име Марковиќ Тони, Тетово.  
         (7954) 

Работна книшка на име Цека Назмие, Тетово.  
                (8041) 
Работна книшка на име Халити Насер, Скопје.     

         (8079) 
Работна книшка на име Фадил Ајдари, с. Шишево,  

Скопје.                                                                          (8094) 
Работна книшка на име Фатиме Асан, Скопје.       

         (8095) 
Работна книшка на име Ќамил Демири, Скопје.    

         (8096) 
Работна книшка на име Спасовски Драги, Скопје.   

         (8098) 
Работна книшка на име Бислимов Судбахан, Скопје.            

(8161) 
                                                               Работна книшка на име Имери Бафти, Скопје.      

Работна книшка на име Горановски Владимир, Скопје.
                                                                          (8162) 

Работна книшка на име Грбовиќ Таип, Скопје.      
         (8163) 

Работна книшка на име Павловски Бобан, Скопје.  
         (8164) 

Работна книшка на име Дуда Мустафа, Скопје.     
         (8165) 

Работна книшка на име Мемети Мухамедали,  
Куманово.                                                          (8197) 

Работна книшка на име Самет Садики, Куманово.  
         (8198) 

Работна книшка на име Сами Фетахи, Куманово. 
         (8199) 

Работна книшка на име Мирјана Гаштевска, Битола.                                  
(8200) 

Работна книшка на име Дејановски Дејан, Крива Па-
ланка.                                                          (8201) 

Работна книшка на име Бајрам Јахиу, Куманово.  
         (8202) 

Работна книшка на име Киров Кирил, Кочани.     
         (8203) 

Работна книшка на име Митреска Весна, Прилеп.   
         (8211) 

Работна книшка на име Иваноска Гордана, Прилеп. 
              (8212) 

Работна книшка на име Наумовска Даринка, Битола.
                                                                          (8213) 

Работна книшка на име Исаку Шефи, Струга.        
         (8215) 

Работна книшка на име Ахмеди Ферик, Кичево.   
         (8217) 

Работна книшка на име Изер Кирмизи, Тетово.    
         (8219) 

Работна книшка на име Иванов Миле, Гевгелија. 
         (8221) 

Работна книшка на име Селади Елези, Куманово.   
         (8227) 

Работна книшка на име Шабани Ваџид,Куманово.  
             (8229) 

Работна книшка на име Ристов Коста, Гевгелија.  
         (8230) 

Работна книшка на име Сефедин Сабединовски,  
Куманово.                                                          (8237) 

Работна книшка на име Стојков Мијалче,Кочани.  
             (8238) 

Работна книшка на име Ефремов Зоранчо, Кочани. 
             (8239) 

Работна книшка на име Ленка Цветкоска, Прилеп.  
         (8243) 

Работна книшка на име Назифе Адили, Тетово.   
         (8247) 

Работна книшка на име Рушити Меметриза, Тетово.                                  
(8248) 

Работна книшка на име Мишев Михаил, Скопје.   
         (8266) 

Работна книшка на име Трифуновска Анета, Скопје.
                                                                          (8267) 

Работна книшка на име Цветиновски Александар,  
Скопје.                                                                          (8268) 

Работна книшка на име Газмен Сејфулахи, Скопје. 
         (8269) 

Работна книшка бр. 52055 на име Реџеп Срии, Скопје.
                                                                          (8270) 

Работна книшка на име Ванчо Чичаковски, Скопје. 
             (8273) 

Работна книшка на име Пановски Васил, Скопје. 
         (8274) 

Работна книшка на име Ќемаљ Ќаиљи, Скопје.     
         (8284) 

Работна книшка на име Павловски Миле, Скопје.   
         (8295) 

Работна книшка на име Шабан Дураки, Скопје.     
         (8302) 
         (8308) 
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Работна книшка на име Крстевска Радица,Скопје.   
           (8310) 

Работна книшка на име Јован Талевски, Битола.  
         (8312) 

Работна книшка на име Ковачки Пецо, Битола.    
         (8313) 

Работна книшка на име Ристов Иван, Кочани.       
         (8314) 

Работна книшка на име Иваноски Рубин, Прилеп.   
         (8319) 

Работна книшка на име Мазари Фејзи, Струга.      
         (8321) 

Работна книшка на име Минир Адеми, Струга.     
         (8322) 

Работна книшка на име Мики Муслиоски, Струга.  
         (8323) 

Работна книшка на име Алиевски Анифе, Куманово.
                                                          (8325) 

Работна книшка на име Салиоски Немол,Прилеп.   
         (8332) 

Работна книшка на име Владе Василевски, Битола. 
             (8346) 

Работна книшка на име Куновски Тони, Битола.   
         (8348) 

Работна книшка на име Арслан Ружди, Охрид.      
         (8350) 

Работна книшка на име Перица Дурписки, Куманово.
                                                          (8354) 

Работна книшка на име Станкоски Насе, Скопје.  
         (8358) 

Работна книшка на име Павле Гоцевски, Кочани.  
             (8359) 

Работна книшка на име Зулбеароски Алија, Кичево.                  
(8371) 

                                                        Свидетелство на име Синаноски Зекмон, Прилеп.   
Работна книшка на име Риза Ризаи, Тетово.  (8374) 
Работна книшка на име Гани Џелвезије, Тетово.  

         (8376) 
Работна книшка на име Павлов Орце, Велес.(8377) 
Работна книшка на име Димовски Миле, Гевгелија. 

            (8379) 
Работна книшка на име Гравчев Кирил, Велес.     

         (8380) 
Работна книшка на име Алимовски Мамер, Битола. 

             (8384) 
Воена книшка на име Незировски Станче, ул. "Балкан-

ска" бр. 17, Штип.                          (7947) 
Воена книшка на име Атанас Чагароски, Прилеп.   

         (8097) 
Воена книшка на име Наумоски Аце, Прилеп.       

         (8166) 
Воена книшка на име Јордановски  Антонио, Скопје.

                                                                          (8167) 
Воена книшка на име Џелил Рустем, Штип.   (8206) 
Воена книшка на име Крстески Трпе, Тетово. 

         (8218) 
Воена книшка на име Чешмеџиев Бане, Радовиш.   

         (8220) 
Воена книшка на име Љошевски Игор, Скопје.     

         (8271) 
Воена книшка на име Авни Адеми, Скопје.   (8292) 
Воена книшка на име Павловски Миле, Скопје.    

         (8293) 
Воена книшка на име Филипоски Драги, Прилеп. 

         (8320) 
Воена книшка на име Апостолски Васил, Крушево. 

            (8365) 
Воена книшка на име Ристески Борис, Прилеп.     

         (8369) 
Свидетелство за 5-то одделение на име Мицески  Дим-

ко, Прилеп.                                                          (7908) 
Свидетелство на име Гоце Стојчевски, Крива Паланка.

                                                          (7912) 
Свидетелство на име Васка Димитровска, Пробиштип.

                                                          (7940) 
Свидетелство на име Кадиме Шахини, Тетово.      

         (7950) 
Свидетелство на име Ацо Костадинов, Радовиш.  

         (7958) 

Свидетелства за 1 и 2 година гимназија на име 
Стефановски Боре, Крива Паланка.          (7967) 

Свидетелство за 3-та година гимназија издадено од  
"Јосип Броз" на име Дејан Трифуновски, Скопје.    

         (8075) 
Свидетелства за 2 и 3-та година гимназија издадени од  

"Зеф Љуш Марку" на име Бајрами Суад Јусуф, Скопје.                                  
(8076) 

Свидетелство за 2-ра година издадено од СУЦ 
"Никола  Карев" на име Пачемски Душко, Скопје.                

         (8077) 
Свидетелство за 8-мо одделение издадено од ОУ "5  

Мај"-Скопје на име Шефија Велии, Скопје.         (8099) 
Свидетелство за 2-ра година издадено од "Орце  Нико-

лов"-Скопје на име Илиевски Марјан, Скопје.          
         (8100) 

Свидетелство за 8-мо одделение издадено од ОУ "На-
ум Наумовски Борче" на име Насковски Ивица, Скопје.                                  
(8159) 

Свидетелство за 8-мо одделение на име Кузманов  
Сашко, Штип.                                                          (8205) 

Свидетелство на име Бекировска Анамша, Велес.   
         (8207) 

Свидетелство на име Исмаил Буруловски, Скопје.   
         (8208) 

Свидетелство на име Селими Нуи, Струга.     (8216) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Зеќири  Ирфа-

не, Куманово.                                          (8228) 
Свидетелство на име Авмедоска Нашивка, Струга.  

         (8236) 
Свидетелство за 4-то одделение на име Азизова  Кади-

ме, Велес.                                                          (8240) 
         (8242) 

Свидетелство на име Шаипи Авдилазис, Тетово.   
         (8246) 

Свидетелство за 6-то одделение на име Петкоска  Гор-
дана, Тетово.                                                          (8249) 

Свидетелство на име Стојановска Татјана, Скопје.  
         (8250) 

Свидетелство на име Шукри Бекири, Куманово.   
         (8253) 

Свидетелства за 1 и 2 година издадени од "Васил Ан-
тевски Дрен" на име Наумова Соња, Скопје.  (8264) 

Свидетелство на име Амди Салији, Куманово.       
         (8311) 

Свидетелство за 8-мо одделение на име Љутфи Асибе,  
Куманово.                                          (8344) 

Свидетелство за 8-мо одделение издадено од ОУ "Вук  
Караџиќ" на име Трајковска Ружица, Куманово.    

         (8357) 
Свидетелство на име Рамаданоска Атиџа, Прилеп.   

         (8366) 
Диплома на име Божиновиќ Суза, Куманово.(7914) 
Диплома за завршено средно образование издадена од 

"Методи Митевски Брицо" на име Влатко Здравевски,  
Скопје.                                          (8078) 

Диплома за завршено средно образование издадена од  
ДУЦ "Георги Димитров" на име Бојчов Сречко, Скопје.                                  
(8160) 

Диплома на име Елвира Мурселовиќ, Тетово.        
         (8231) 

Диплома за завршено средно образование издадена од 
"Коце Металец" на име Жифко Саровски, Скопје.  
             (8349) 

Диплома на име Бесим Зеќири, Тетово.          (8373) 
Здравствена книшка на име Миланова Пале, Велес. 

             (7923) 
Здравствена книшка на име Најдова Благица, Велес.                                  

(7926) 
Здравствена книшка на име Небојша Алексиќ, Велес.

                                                                          (7928) 
Здравствена книшка на име Николова Марина, Велес.

                                                                          (7930) 
Здравствена книшка на име Александра Пелтековска,  

Велес.                                          (7933) 
Здравствена книшка на име Трајкоски Златко, Прилеп.

                                                                    (7935) 
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Здравствена книшка на име Митовска Лалица, Проби-
штип.                                                          (7938) 

Здравствена книшка на име Фатмир Мемедовски,  Би-
тола.                                                                          (7965) 

Здравствена книшка на име Атанасова Даниела, Про-
биштип.                                                          (8204) 

Здравствена книшка на име Алиова Мејреме, Велес.                                   
(8209) 

                                       

2. Предмет на набавката е прибирање на техничка до-
кументација за претходно утврдување на подобноста на 
понудувачите како можни носители за изведување на: гра-
дежно занаетчиски работи за изградба на Клиника за неф-
рологија со референтен центар за дијализа при Клинички-
от центар - Скопје - ПРВА ФАЗА - РЕФЕРЕНТЕН ЦЕН-
ТАР ЗА ДИЈАЛИЗА. 

Здравствена книшка на име Алиов Зејни, Велес.  
         (8210) 

Здравствена книшка на име Алексоска Марија,  
Битола.                                                                          (8214) 

Здравствена книшка на име Горѓиев Калчо, Велес. 
         (8234) 

Здравствена книшка на име Ѓорѓиевска Анета, Битола.
                                                                          (8235) 

Здравствена книшка на име Илијевски Бранислав, 
Велес.                                                                          (8241) 

Здравствена книшка на име Васкоски Видо, Струга. 
             (8245) 

Здравствена книшка на име Илиевска Нада, Велес.  
         (8315) 

Здравствена книшка на име Гравчева Надица, Велес.
                                                                          (8316) 

Здравствена книшка на име Абдиоски Сулеман, Кру-
шево.                                                          (8317) 

Здравствена книшка на име Емини Исмет, Крушево.
                                                          (8318) 

Здравствена книшка на име Нацев Трајче, Штип. 
         (8324) 

Здравствена книшка на име Милковски Горанчо,  Про-
биштип.                                                            (8331) 

Здравствена книшка на име Демир Мелиса, Велес.   
         (8360) 

Здравствена книшка на име Идризов Афет, Велес. 
         (8362) 

Здравствена книшка на име Мемедоски Иса, Крушево.
                                                          (8363) 

Здравствена книшка на име Исмаиловски Сарџо, Бито-
ла.                                                                          (8370) 

Даночна картичка бр. 5030999195860 издадена од  
Управа за приходи на име "АЛДИ" ТП Усниќемал Шериф  
Беќири, Скопје.                                          (8073) 

Даночна картичка бр. 4030994198271 издадена од  Уп-
рава за приходи на име "СИТОГРАФИКА", Скопје. 
             (8092) 

Даночна картичка бр. 4030993349217 издадена од  Уп-
рава за приходи на име ОУ "Св. Кирил и Методиј" с.  Ку-
чевиште, Скопје.                                           (8157) 

Даночна картичка на име ДПТУ" СЕЛМЕТТИ"  ДОО-
ЕЛ, ул. "Прва Комуна"бр. 22, Велес.          (8233) 

Даночна картичка бр. 4030001416694 издадена од  Уп-
рава за приходи на име Сојуз на здруженија на граѓани  со 
дијабет на РМ, Скопје.                          (8263) 

Даночна картичка бр. 4030992272920 издадена од  Уп-
рава за приходи на име "МОТО БЕНЗ"  Арслани Кенан,  
Скопје.                                                          (8265) 

АДР дозвола за превоз на опасни материи на име  
Сашко Јаневски, Скопје.                                          (8093) 

Решение бр. 19-895/1 издадено од Министерство за 
Економија на име Стојанов Сашко, ул. "Н.  Бутникошаре-
ва" бр. 3/11, Велес.                                           (8328) 

Престанува со вршење на дејност " ДЕНИСА"  Шаип 
Шаип, Скопје.                                          (8074) 

Престанува со  вршење на дејност "ТОПААНЧАНИ"- 
Мустафа Феми, Скопје.       (8158) __________________________________________________  

Ј А В Н И    П О В И Ц И  
Врз основа на член 10 став 1, член 14 и член 34 од Законот 

за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98, 50/2001 и 
2/2002), Комисијата за јавни набавки на Фондот за здравствено 
осиг рување на Македонија - Скопје, објавува у 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 02-1724/2 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА   ПО-
НУДУВАЧИТЕ   (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈ ) А

БЕЗ ЈАВНО ТВОРАЊЕ О 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател по ограничениот повик е Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија, со седиште на 
ул. "50 Дивизија" бр. 6 - Скопје. 

3. Право на учество имаат сите правни лица што се ре-
гистрирани за вршење на соодветна дејност. 

4. Постапката на ограничениот повик се спроведува во 
согласност со одредбите на Законот за јавни набавки. 

 
II. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Заинтересираните понудувачи треба да ја достават 

следната техничка документација во оригинални примеро-
ци или заверени копии од нотар и тоа: 

- техничко технолошки бонитет, 
- економско финансиски бонитет, 
- потврда од Управата за јавни приходи за платени да-

ноци, придонеси и други јавни давачки, 
- расположива опрема и други технички капацитети 

потребни за реализација на понудената работа, 
- менаџерски способности, 
- искуство и стручен кадар за извршување на работата, 
- потврда од надлежниот суд дека не е поведена пос-

тапка за стечај или ликвидација, 
- доказ дека нема правосилна пресуда со која е изрече-

на мерка за безбедност - забрана за вршење на дејност из-
даден од надлежен судски орган, 

- документ за регистрација за вршење на нивната деј-
ност. 

2. Понудувачите кои ќе се квалификуваат по ограниче-
ниот повик (до кои ќе се достави писмено барање за под-
несување понуда) задолжително треба заедно со понудата 
да дадат гаранција во вид на депонирани средства или 
банкарска гаранција во висина од 5% од вкупната вред-
ност на набавката. 

 
III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА 
 
Документацијата по ограничениот повик се доставува 

согласно член 53 од Законот за јавни набавки, во затворен 
коверт, на кој во горниот лев агол стои ознака "не отво-
рај", како и бројот на ограничениот повик. Ковертот не 
смее да содржи никаква ознака со која би можело да се 
идентификува понудувачот. 

Во средината на ковертот треба да биде назначена точ-
ната адреса на нарачателот. 

Техничката документација се доставува на адреса: 
Фонд за здравствено осигурување на Македонија, ул. "50 
Дивизија" бр. 6 - Скопје, преку пошта или преку архивата 
на Фондот. 

 
IV. РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИ-

ЈАТА 
 
Краен рок за доставување на техничката документаци-

ја е 10 дена од денот на објавувањето на ограничениот по-
вик, во кој рок се смета и доставувањето по пошта. 

Документацијата што нема да биде доставена до утвр-
дениот рок и што не е изработена според барањата содр-
жани во овој повик, нема да се разгледува. 

 
                                             Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 10 став 1 и член 14 став 1 од Зако-

нот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98, 
50/2001 и 2/2002), Комисијата за јавни набавки на Фондот 
за здравствено осигурување на Македонија Скопје, обја-
вува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-1726/2 

З ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ А   
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 
1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено оси-

гурување на Македонија, со седиште на ул. "50 Дивизија" 
бр. 6, Скопје. 
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2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за на-
бавка на лекови кои се издаваат во болничката здравстве-
на заштита за потребите на здравствените организации, 
според член 4 од Листата на лекови кои паѓаат на товар на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија 
("Службен весник на РМ" бр. 4/2001 и  87/2001). 

Предмет на набавката може да бидат само лековите 
кои се пуштени во промет согласно Законот за лекови, по-
мошни лековити средства и медицински помагала ("Служ-
бен весник на РМ" бр. 21/98). 

3. Спецификацијата со количествата и видот на леко-
вите што се предмет на набавката дадена е во тендерската 
документација (список). 

4. Тендерската документација може да се подигне во 
архивата на Фондот за здравствено осигурување - Скопје 
ул. "50 Дивизија" бр. 6, соба бр. 15 секој работен ден од 
10,00 до 14,00 часот откако ќе се уплатат 2.000,00 денари 
неповратни средства на жиро сметка 220524100141521 на 
Фондот за здравствено осигурување - Скопје со назнака 
"за тендерска документација". Даночен број на Фондот е 
4030991261703 - депонент Македонска банка. 

5. Потребата од лековите се искажува за период од 12 
месеци. 

6. Испораката ќе се врши сукцесивно според потреби-
те и по  барање на нарачателот. 

7. Постапката за набавка се спроведува во согласност 
со одредбите на Законот за јавни набавки. 

8. Право на учество имаат сите правни лица што се ре-
гистрирани за вршење на дејност пропишана со Законот за 
лекови, помошни лековити средства и медицински пома-
гала ("Службен весник на РМ" бр. 21/98). 

Доколку како понудувач се јави странски производи-
тел, потребно е да достави доказ дека има обезбедено 
овластен дистрибутер или законски застапник во Републи-
ка Македонија. 

9. Рокот на плаќање изнесува најмалку 120 дена од де-
нот на испораката. 

10. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот на 
нејзиното поднесување. 

11. Понудата е делива. 
 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име со адреса на понудувачот, 
- спецификација со количината и видот на материјали-

те што се нудат, 
-  цена во денари со сите давачки франко краен корис-

ник (здравствена организација), 
- начин, услови и рок на плаќање (рокот на плаќање да 

не е покус од 120 дена од денот на испораката). 
 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната документација: 
 
1. Документ за бонитет издаден согласно член 22 од 

Законот за јавни набавки. 
 
2. Потврда од Управата за јавни приходи дека се пла-

тени даноците, придонесите и другите јавни давачки. 
 
3. Доказ за техничка способност на понудувачот и тоа: 
- список (референца) на главни и слични испораки во 

претходниот период, 
- опис на технички постројки (магацински простор и 

расположиви соодветни средства за транспорт), 
- посочување на вклучени стручни и технички лица за-

должени за контрола на препаратите што се нудат, 
- каталози за карактеристиките и својствата на лекови-

те што се нудат. 
4. Доказ, извод од судска евиденција или друг соодве-

тен документ дека не се во стечај или во процес на ликви-
дација и дека со правосилна пресуда не му е изречена мер-
ка на безбедност - забрана за вршење на дејноста. 

5. Документ (решение) за вршење на дејност произ-
водство или промет на големо со лекови издадено од Ми-
нистерството за здравство. 

6. Доказ дека се носители на застапништво, ексклузив-
ни и овластени дистрибутери од произведувачот со чии 
производи учествуваат. 

Бараните документи треба да се достават во оригина-
лен примерок или во заверено копие од нотар. 

Понудувачите се должни за материјалите што ги нудат 
да обезбедат: 

- Упатство за употреба, чување и ракување на маке-
донски јазик, 

- Најмалку една година рок на употреба од денот на 
испораката (исправност и употребливост), 

- Копие од решение за пуштање во промет на лекот 
(регистрација), 

- Сертификат за квалитет од производителот. 
Квалитетот и исправноста на материјалите што се 

предмет на набавката ќе ја цени комисија на понудувачот 
при секоја испорака. 

 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 

примерок, заверена и потпишана од одговорното лице. 
2. Понудата се доставува согласно член 53 од Законот 

за јавни набавки. 
3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здравстве-

но осигурување на Македонија, ул. "50 Дивизија" бр. 6, 
Скопје, преку пошта, во архивата на Фондот или со преда-
вање на Комисијата на лице место најдоцна до 10.04.2002 
година до 11,00 часот. 

4. Секој учесник може да достави само една понуда. 
 
V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН  

ПОНУДУВАЧ 
Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на 

следните критериуми: 
- цена со сите давачки франко краен корисник. 
Предуслов за избор на најповолен понудувач е квали-

тетот што ќе го цени стручна комисија формирана за оваа 
намена. 

Под исти услови, предност ќе имаат понудите каде ро-
кот на плаќање е подолг од 120 дена. 

 
VI. ГАРАНЦИИ 
Понудувачот заедно со понудата мора да приложи и 

гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција во 
висина од 5% од вредноста на понудата. 

Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се уп-
латува на жиро сметка 220524100141521 Фонд за здравс-
твено осигурување со назнака за учество на повик бр. 02-
1726/2. 

Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, гаран-
цијата треба да важи најмалку 60 дена од денот на отвора-
њето на понудите. 

 
VII. РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 10.04.2002 

година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 10.04.2002 го-

дина во 11,30 часот, во просториите на Фондот за здравс-
твено осигурување на Македонија, ул. "50 Дивизија" бр. 6, 
Скопје, голема сала на III кат. 

 
VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
1. Овластените претставници на понудувачите кои са-

каат да учествуваат на јавното отворање на понудите на 
комисијата треба да и предадат писмено овластување од 
понудувачот за нивно учество на јавното отворање на по-
нудите. 

 
2. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на ут-

врдениот рок, како и оние што не се изработени според 
тендерската документација и условите утврдени во овој 
повик, нема да бидат разгледувани. 

 
3. Заради полесна обработка на податоците сите пону-

дувачи се должни податоците за материјалите што се 
предмет на набавка на овој повик да ги внесат во тендер-
ската документација (преглед) што е подигнат од купува-
чот. 

                                             Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни на-
бавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98, 50/2001 и 
2/2002), Комисијата за јавни набавки на Фондот за здравс-
твено осигурување на Македонија Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-1728/2 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено оси-

гурување на Македонија - Скопје со седиште на ул. "50 
Дивизија" бр. 6, Скопје. 

2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за на-
бавка на опрема за потребите на операционите сали на 
Клиниката за уво, нос и грло при Клиничкиот центар - 
Скопје. 

3. Спецификацијата, со потребните количини на опре-
мата е дадена во тендерската документација. 

4. Тендерската документација може да се подигне во 
архивата на Фондот за здравствено осигурување - Скопје 
ул. "50 Дивизија" бр. 6, соба бр. 15 секој работен ден од 
10,00 до 14,00 часот откако ќе се уплатат 2.000,00 денари 
неповратни средства на жиро сметка 220524100141521 на 
Фондот за здравствено осигурување - Скопје со назнака 
"за тендерска документација". Даночен број на Фондот е 
4030991261703 - депонент Македонска банка. 

5. Постапката за набавка се спроведува во согласност 
со одредбите на Законот за јавни набавки. 

6. Право на учество имаат сите правни лица што се ре-
гистрирани за вршење на соодветната  дејност.  

7. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот на 
нејзиното поднесување. 

8. Понудата  не е делива. 
 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име со адреса на понудувачот, 
- опис на понудената опрема, 
-  цена на опремата со  сите давачки,  
- начин, услови и рок на плаќање.  
 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната документација: 
1. Документ за бонитет издаден согласно член 22 од 

Законот за јавни набавки. 
2. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки. 
3. Доказ за техничка способност на понудувачот и тоа: 
- список (референца) за извршени слични испораки из-

вршени  во претходниот период, 
- каталози за основните технички карактеристиките  на 

опремата и упатство за ракување со опремата. 
4. Извод од регистрацијата на дејноста. 
5. Доказ, извод од судска евиденција или друг соодве-

тен документ дека не се во стечај или во процес на ликви-
дација и дека со правосилна пресуда не му е изречена мер-
ка на безбедност - забрана за вршење на дејноста. 

Бараните документи треба да се достават во оригина-
лен примерок или во заверено копие од нотар. 

 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
 
1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 

примерок, заверена и потпишана од одговорното лице. 
 
2. Понудата се доставува согласно член 53 од Законот 

за јавни набавки. 
 
3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здравстве-

но осигурување на Македонија-Скопје, ул. "50 Дивизија" 
бр. 6, преку пошта, во архивата на Фондот или со предава-
ње на Комисијата на лице место најдоцна до 08.04.2002 
година до 11,00 часот. 

 
4. Секој учесник може да достави само една понуда. 
 

V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН  
ПОНУДУВАЧ 

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на 
следните критериуми: 

- цена со сите давачки. 
Предуслов за избор на најповолен понудувач е квали-

тетот и техничките карактеристики на опремата, што ќе го 
цени стручна комисија формирана за оваа намена. 

 
VI. ГАРАНЦИИ 
Понудувачот заедно со понудата мора да приложи и 

гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција во 
висина од 5% од вредноста на понудата. 

Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се уп-
латува на жиро сметка 220524100141521 Фонд за здравс-
твено осигурување со назнака за учество на повик бр. 02-
1728/2. 

Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, гаран-
цијата треба да важи најмалку 90 дена од денот на отвора-
њето на понудите. 

 
VII. РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 08.04.2002 го-

дина. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 08.04.2002 го-

дина во 11,30 часот, во просториите на Фондот за здравс-
твено осигурување на Македонија-Скопје, ул. "50 Дивизи-
ја" бр. 6, Скопје, голема сала на III кат. 

 
VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои са-

каат да учествуваат на јавното отворање на понудите на 
комисијата треба да и предадат писмено овластување од 
понудувачот за нивно учество на јавното отворање на по-
нудите. 

2. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на ут-
врдениот рок, како и оние што не се изработени според 
тендерската документација и условите утврдени во овој 
повик, нема да бидат разгледувани. 

 
                                             Комисија за јавни набавки 

___________ 
 

Врз основа на член 13 и 16 од Законот за јавни набав-
ки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 26/98, 
50/2001 и 2/2002), Народна банка на Република Македони-
ја, објавува  

 
ОТВОРЕН  ПОВИК  БР. 7/3-2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ЦЕН-
ТРАЛЕН СИСТЕМ ЗА ЕНКРИПТИРАНА КОМУНИ-
КАЦИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ИНФОРМАЦИОНИОТ 
СИСТЕМ  НА НАРОДНА  БАНКА НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
I.ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 
1. Набавувач на Отворениот повик е Народна банка на 

Република Македонија со седиште во Скопје на ул. "Ком-
плекс банки" бб. 

2. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

  
II. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА 
 
1. Предмет на Отворениот повик е  прибирање понуди 

за набавка на централен систем за енкриптирана комуни-
кација, автентикација во интернет, екстранет трансакции и 
заверувач на дигитални потврди на Народна банка на Ре-
публика Македонија: 

Напомена: Набавувачот нуди тендерска документација 
која може да се подигне во Народна банка на Република 
Македонија први спрат соба бр. 6, тел. ++ 02 108-226.  

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
 
1. Во понудата да бидат дадени: 
- името, адресата и седиштето на понудувачот, 
- цена со сите даноци и давачки изразена во бруто из-

нос во кој ќе бидат содржани царината, ДДВ и други изда-
тоци и трошоци, 
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- цената да биде изразена во денари, 
- поддршка, 
- референтна листа, 
- сервис, 
- гаранција, 
- начинот на плаќање, согласно ЗЈН член 59, 
- рок на испорака. 
 
IV. ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ 
1. Најповолниот понудувач ќе биде избран според 

следниве критериуми: 
- квалитет                                                350 бода, 
- висина на цената                                 250 бода, 
- поддршка                                              100 бода, 
- референтна листа                               100 бода, 
- сервис                                                         50 бода, 
- гаранција                                                   50 бода, 
- рок на испорака                                    50 бода, 
- начин на плаќање                              50 бода. 
 
V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Со понудата понудувачот е должен задолжително да 

ја достави следната придружна документација: 
а. Извод од регистрација на дејности; 
б. Документ за бонитет -позитивен; од Централниот 

регистар;  
в. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или лик-

видација; 
г. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е из-

речена мерка на безбедност забрана на вршење на дејност; 
д. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Документите од точките в, г, д, не смеат да бидат пос-

тари од шест месеци. 
Документите треба да бидат оригинални или заверени 

кај нотар. 
 
VI. РОКОВИ 
 
1. Крајниот рок на доставување на понудата е 

17.4.2002 год. (среда) до 10.00 часот, во архивата на На-
родна банка на Република Македонија. 

 
2. Понудата во согласност со член 52 од ЗЈН  можат да 

се достави на адреса: Народна банка на Република Маке-
донија, ул. "Комплекс банки"б.б. - Скопје, по пошта, или 
да се предадат во архивата на Народна банка на Републи-
ка Македонија , најдоцна до 10,00 часот на 17.4.2002 годи-
на. Понудите кои ќе пристигнат или бидат доставени по 
истекот на дадениот рок, нема да бидат разгледувани. 

 
3. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 

17.4.2002 година во 10,00 часот во просториите на Народ-
на банка на Република Македонија, ул."Комплекс банки" 
бб - Скопје (VIII кат). 

 
4. Понудата се доставува во еден оригинален приме-

рок заверен и потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

5. Понудите кои не ги содржат бараните податоци се 
сметаат за нецелосни и нема да се земат предвид за раз-
гледување.  

6. Понудата и придружната документација се доставу-
ваат во затворен плик на кој во горниот лев агол стои оз-
нака "не отворај" и број на овој отворен повик. 

Понудувачот може да поднесе само една понуда/вари-
јанта. 

7. Пликот не смее да содржи никакви ознаки со кои би 
можело да се идентификува понудувачот. Во затворениот 
плик треба да има уште два затворени запечатени плика. 
Едниот внатрешен плик да ја содржи понудата и да носи 
ознака "понуда", а другиот внатрешен плик да ја содржи 
документацијата и да носи ознака "документација"и точ-
ната адреса на понудувачот. 

8. Претставниците на понудувачите кои ќе присуству-
ваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за 
јавни набавки треба да и предадат писмено овластување 
од понудувачот.  

 
 Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни повици 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 02/2002), Комисијата 
за јавни набавки во АД "Електростопанство на Македони-
ја" - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-59/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ТЕ-
ЛЕКОМУНИКАЦИОНА ОПРЕМА  

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01-56/2002 е 

АД "Електростопанство на Македонија", со седиште на 
ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е телекомуникациона оп-
рема наменета за ТС "Велес 2". 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отворен 
повик согласно Законот за јавни набавки и Законот за из-
мени и дополнувања на ЗЈН. 

1.5. Набавувачот го задржува правото, реализацијата на 
набавката да ја додели на еден или повеќе понудувачи, при 
што, таква поделба на опремата е можна по лотови. ЛОТ 1 
кој го чинат Анекс 1 и Анекс 2 и ЛОТ 2 кој го чини Анекс 3 
од тендер спецификацијата. 

 
2. ОБЕМ, ВИД НА НАБАВКАТА И ПОДИГАЊЕ НА 

ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Телекомуникационата опрема која е предмет на 

набавка се состои од: 
- Уреди за работа по далекуводи со висок напон и  
- Мултиплексна опрема и линиски систем за работа по 

светловоди. 
2.2. Спецификација на техничките карактеристики на 

опремата е дадена во тендер документацијата која заинте-
ресираните понудувачи, можат да ја подигнат во просто-
риите на АД "ЕСМ" - Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 9, кат 
9, соба 1, од 7,30 часот до 9,30 часот, при што треба да 
приложат уплатница на износ од 1.000,00 МКД, уплатени 
на жиро сметка 200000002447884; АД ЕСМ, 
ЕДБ4030989128346, депонентна банка - Стопанска банка, 
со назнака за Отворен повик бр. 01-59/2002. Контакт теле-
фони: за технички дел 149-044; 149-023; 149-081; комер-
цијален дел 149-155. 

2.3. Понудата не мора да се однесува на целиот обем 
на набавката - дозволена е делумна понуда, но не и во 
рамките на еден ЛОТ. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и се-

диштето на понудувачот, како и името на производителот 
на опремата. 

 
3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 

вкупни цени за секоја позиција како и вкупната вредност 
на целата понуда, (со сите давачки согласно член 54 став 3 
од ЗЈН) на паритет ДДП Скопје, изразена во МКД и со по-
себно искажан ДДВ. 

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во 
странска валута. При одлучувањето, договарањето и реа-
лизацијата на набавката ќе се применува продажниот бер-
зански курс. 

3.3. Понудувачот треба, тендер спецификациите (табе-
лите за цени) во целост да ги пополни и истите да ги дос-
тави како составен дел на понудата. 

3.4. Понудата треба да ги содржи начинот и условите 
за плаќање. 

3.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките ка-
рактеристики на набавката, при што тие треба да се во 
согласност со стандардите во Република Македонија и со 
меѓународните стандарди кои се прифатени во Република 
Македонија (член 19 од ЗЈН). 

3.6. Понудата треба да содржи рок за испорака на оп-
ремата. 

3.7. Понудата треба да го содржи гарантниот рок и 
постпродажната подршка за понудената опрема. 

3.8. Понудата треба да има рок на важност. 
3.9. Понудите (документација и комерцијална понуда) 

од странските понудувачи да бидат преведени на македон-
ски јазик. 
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4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-

ска и економска способност согласно член 16 од Законот 
за измени и дополнувања на Законот за јавни набавки 
("Сл. весник на РМ" бр. 02/2002). 

Домашните понудувачи треба да достават документ за 
бонитет кој го издава Централниот регистар. 

Странските понудувачи доставуваат ревизорски извеш-
тај од реномирана ревизорска институција. Доколку пону-
дувачот не подлежи на изготвување на ревизорски извеш-
тај, во тој случај доставува, доказ од надлежна институција 
дека не е во обврска да изготвува ревизорски извештај и во 
исто време доставува друг соодветен документ за својата 
економска и финансиска способност, издаден од соодветна 
институција. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во 
став 1 (а и б) од член 24 од Законот за јавни набавки и 
член 18 од Законот за измени и дополнувања на Законот 
за јавни набавки.  

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други давачки (член 16 од Законот за 
измени и дополнувања на ЗЈН). 

4.4. Понудувачот треба да достави референтна листа 
своја и на производителот за испораки на ваков вид стоки 
во последните 3 години. 

4.5. Преставниците на понудувачите треба да дадат 
писмено овластување за учество на јавниот повик, соглас-
но член 29 став 2 од ЗЈН. 

4.6. Сите барани документи треба да се оригинални 
или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 
6 месеци освен ревизорскиот извештај. 

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-

НУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набав-
ки). 

5.1. Цена     40 поени, 
5.2. Квалитет    30 поени, 
5.3. Начин и услови на плаќање  20 поени, 
5.4. Рок на испорака   10 поени. 
 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-

ДИТЕ 
6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 

од ЗЈН.  
6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до де-

нот и часот на јавното отворање. 
6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 

на следната адреса АД "Електростопанство на Македони-
ја" за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 
9, 1000 Скопје.  

6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
15.04.2002 година во 11 часот, во просториите на АД 
"Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" 
бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за состаноци, 
во присуство на овластените претставници на понудува-
чите. 

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

понуда. 
7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-

ниот рок и оние кои не се изработени според барањата на 
отворениот повик, како и оние кои немаат целосна доку-
ментација која се бара во отворениот повик, нема да се 
разгледуваат. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 

("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/2002), Комисијата 
за јавни набавки во АД "Електростопанство на Македони-
ја" - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-75/2002  

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01-75/2002 е 

АД "Електростопанство на Македонија", со седиште на 
ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е изведување на работи за 
реализација на објектот ТС 400/110 кВ "Скопје 5" и тоа: 

А. Градежни работи: 
- сообраќајници, 
- нивелација на платото, 
- одводнување на атмосферските води, 
- фундаменти за портали, 
- изработка на маслена јама. 
Б. Челично монтажерски работи: 
- изработка и монтажа на челична конструкција за 

портали. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 

учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отворен 
повик согласно Законот за јавни набавки и Законот за из-
мена и дополнувања на ЗЈН. 

1.5. Набавувачот го задржува правото, реализацијата на 
набавката да ја додели на еден или повеќе понудувачи, при 
што, поделбата нема да може да се врши во рамките на една 
од специфицираните точки (А и Б). 

 
2. ОБЕМ; ВИД НА НАБАВКАТА И ПОДИГАЊЕ НА 

ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Обемот и видот на работите е даден во предмерите 

и проектната документација. Проектната документација се 
става на увид, а предмерите заинтересираните понудува-
чи, можат да ги подигнат во просториите на АД "ЕСМ" - 
Скопје, подружница "Електропренос", ул. "11 Октомври", 
бр. 9, кат 1, соба 6, од 7,30 часот до 9,30 часот, при што тре-
ба да приложат уплатница на износ од 3.000,00 денари, упла-
тени на жиро сметка 200000002447884; АД "ЕСМ", ЕДБ 
4030989128346, депонентна банка - Стопанска банка, со наз-
нака за отворен повик бр. 01-75/2002.  

Контакт телефони: за технички дел 02 149-165; комер-
цијален дел 149-155. 

 
2.2. Понудата не мора да се однесува на целиот обем 

на набавката - дозволена е делумна понуда, во рамките на 
една од специфицираните точки. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и се-

диштето на понудувачот, како и името на изведувачот и 
евентуалните подизведувачи на работите. 

 
3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 

вкупни цени за секоја позиција од тендер документацијата 
за која поднесува понуда, како и вкупната вредност на це-
лата понуда, (со сите давачки согласно член 54 став 3 од 
ЗЈН) на паритет ДДП Скопје, изразена во МКД и со посеб-
но искажан ДДВ на вкупната вредност на понудата. 

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

При одлучувањето, договарањето и реализацијата на на-
бавката ќе се применува продажниот берзански курс.  

3.3. Понудата треба да ги содржи начинот и условите 
за плаќање. 

3.4. Понудувачот е должен да ги запази техничките ка-
рактеристики на набавката, при што тие треба да се во 
согласност со стандардите во Република Македонија и со 
меѓународните стандарди прифатени во Република Маке-
донија (член 19 од ЗЈН). 

3.5. Понудата треба да има рок за завршување на рабо-
тите. 

3.6. Понудата треба да има рок на важност. 
3.7. Понудите од странските понудувачи (документа-

ција и комерцијална понуда) треба да бидат преведени на 
македонски јазик. 

 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-

ска и економска способност согласно член 16 од Законот 
за измени и дополнувања на Законот за јавни набавки, 
"Сл. весник на РМ" бр. 2/2002. 

Домашните понудувачи треба да достават документ за 
бонитет кој го издава Централниот регистар. 
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Странските понудувачи доставуваат ревизорски извеш-
тај од реномирана ревизорска институција. Доколку пону-
дувачот не подлежи на изготвување на ревизорски извеш-
тај, во тој случај доставува, доказ од надлежна институција 
дека не е во обврска да изготвува ревизорски извештај и во 
исто време доставува друг соодветен документ за својата 
економска и финансиска способност, издаден од соодветна 
институција. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во 
став 1 (а и б) од член 24 од Законот за јавни набавки и 
член 18 од Законот за измени и дополнувања на Законот 
за јавни набавки. 

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други давачки (член 16 од Законот за 
изменување и дополнување на ЗЈН). 

4.4. Понудувачот треба да достави доказ за техничка 
способност и тоа: 

- референтна листа своја и на евентуалните подизведу-
вачи за завршени вакви или слични работи во последните 
три години, 

- доказ за техничка опременост, 
- доказ за кадровска екипираност. 
4.5. Претставниците на понудувачите треба да доста-

ват писмено овластување за учество на јавниот повик, сог-
ласно член 29 став 2 од ЗЈН. 

4.6. Сите барани документи треба да се оригинални 
или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 
6 месеци, освен ревизорскиот извештај. 

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-

НУДУВАЧ (член 25 од Законот за јавни набавки) 
5.1. Цена     - 40 поени, 
5.2. Квалитет (точка 4.4.)   - 30 поени, 
5.3. Начин и услови на плаќање  - 20 поени, 
5.4. Рок на испорака    - 10 поени. 
 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-

ДИТЕ 
6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 

од ЗЈН. 
6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до де-

нот и часот на јавното отворање. 
6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 

на следната адреса АД "Електростопанство на Македони-
ја", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 
9, 1000 Скопје. 

6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
17.04.2002 година во 11 часот, во просториите на АД 
"Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" 
бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за состаноци, 
во присуство на овластените претставници на понудува-
чите. 

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

понуда. 
7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-

ниот рок и оние кои не се изработени според барањата на 
отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна до-
кументација која се бара во отворениот повик нема да се 
разгледуваат. 

 
                                            Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 

("Службен весник на РМ" бр. 26/98, 02/2002), Комисијата 
за јавни набавки во А.Д. "Електростопанство на Македо-
нија"- Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-78/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ТЕ-
РЕНСКА 25 ТОНСКА АВТО ДИГАЛКА 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-78/2002 е 

А.Д. "Електростопанство на Македонија", со седиште на 
ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на едно парче 25 тонска теренска авто дигалка. 

 Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на уче-
ство на сите домашни и странски правни и физички лица. 

Постапката на повикот се спроведува со Отворен по-
вик согласно Законот за јавни набавки. 

 
2. ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА - ТЕХНИЧКА СПЕ-

ЦИФИКАЦИЈА 
Теренската 25 тонска авто дигалка е наменета за пот-

ребите на РЕК Осломеј. 
2.2. Заинтересираните понудувачи, тендер документа-

цијата можат да ја подигнат во просториите на АД "Елек-
тростопанство на Македонија" - Скопје, ул. "11 Октом-
ври" бр. 9, кат 9, соба 3, од 7,30 до 9,30 часот, при што 
треба да приложат уплатница на износ од 500,00 денари, 
уплатена на жиро сметка 200000002447884; АД "ЕСМ", 
ЕДБ 4030989128346, депонентна банка - Стопанска банка, 
со назнака за Отворен повик бр. 01-78/2002. Контакт теле-
фон: 02 149-126. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и се-

диштето на понудувачот, како и името на производителот 
на предметната дигалка. 

3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени за секоја позиција како и вкупната вредност 
на целата понуда, (со сите давачки согласно член 54 став 3 
од Законот за јавни набавки) на паритет ДДП магацин на 
набавувачот, изразена во МКД и со посебно искажан 
ДДВ. 

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

При одлучувањето, договарањето и реализацијата на 
набавката ќе се применува продажниот берзански курс. 

3.3. Понудувачот треба, тендер документацијата во це-
лост да ја пополни и истите да ги достави како составен 
дел на понудата. 

3.4. Понудата треба, да ги содржи начинот и условите 
за плаќање. 

3.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките ка-
рактеристики на набавката, при што тие треба да се во 
согласност со стандардите во Република Македонија и со 
меѓународните стандарди кои се прифатени во Република 
Македонија (член 19 од ЗЈН). 

3.6. Понудата треба да има рок на важност. 
3.7. Понудите од странските понудувачи (документа-

ција која се бара и комерцијалната понуда) треба да бидат 
преведени на македонски јазик. 

 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансис-

ката и економската способност согласно член 16 од Зако-
нот за изменување и дополнување на Законот за јавни на-
бавки ("Сл. весник на РМ" бр. 02/2002). 

 
4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-

дувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во 
став 1 (а и б) и од член 24 од Законот за јавни набавки и 
член 18 од Законот за измени и дополнување на Законот 
за јавни набавки. 

 
4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки (член 16 од За-
конот за изменување и дополнување на Законот за јавни 
набавки). 

 
4.4. Понудувачот треба да достави банкарска гаранци-

ја на износ од 5% од вкупната понуда (вредност на ДДП 
со ДДВ), согласно член 55 од ЗЈН и член 41 од Законот за 
изменување и дополнување  на ЗЈН. 

4.5. Понудувачот треба да достави референтна листа 
своја и на производителот за испораки на ваков вид стоки 
во последните 3 години. 

4.6. Претставниците на понудувачите треба да дадат 
писмено овластување за учество на јавниот повик, соглас-
но член 29 став 2 од ЗЈН. 
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 4.7. Сите барани документи треба да се оригинални 
или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 
6 месеци. 

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-

НУДУВАЧ (член 25 од ЗЈН) 
5.1. Цена.............................................................40 поени, 
5.2. Квалитет.....................................................30 поени, 
5.3. Начин на плаќање....................................10 поени, 
5.4. Рок на испорака........................................10 поени. 
5.5. Постпродажни услуги..............................10 поени. 
 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-

ДИТЕ 
6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 

од Законот за јавни набавки. 
6.2 Рок на доставување на понудата е најдоцна до де-

нот и часот на јавното отворање. 
6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 

на следната адреса: А.Д. "Електростопанство на Македо-
нија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" 
бр. 9, 1000 Скопје. 

6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
16.04.2002 во 11 часот во просториите на А.Д. "Електрос-
топанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скоп-
је, стара зграда, подрумска сала за состаноци, во прису-
ство на овластени  претставници на понудувачите. 

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

понуда. 
7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-

ниот рок; како и оние кои  не се изработени според бара-
њата на Отворениот повик, како и оние кои немаат цело-
купна документација нема да се разгледуваат. 

 
                                            Комисија за јавни набавки 

___________ 
 

Врз основа на член 10 и член 16 од Законот за јавни 
набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/02)  и Од-
лука број 02-/1 од 24.03.2002 година, Комисијата за јавни 
набавки на Јавното претпријатие за стопанисување со 
станбен и деловен простор на Република Македонија - 
Дирекција, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
МОТОРНИ ПАТНИЧКИ ВОЗИЛА СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 
- Набавувач на јавниот  повик бр. 1/2002 е Јавното 

претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија, ул. "Орце Николов" 
бр. 138, Скопје. 

Предмет на јавниот повикот број 1/2002 е прибирање 
на понуди за набавка на моторни патнички возила и тоа: 

1.1.Моторно патничко возило минибус   броја 1 (еден). 
1.2. Моторно патничко возило комбе    броја 1 (еден). 
1.3. Моторно патничко возило      броја  4 (четири). 
- Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 

учество на сите правни и физички лица регистрирани за 
ваков вид на дејност со седиште во Република Македони-
ја.  

- Отворање на пријавите ќе се изврши во присуство на 
понудувачите. 

- Набавката е делива. 
 
2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
- Опис, количини и технички карактеристики на 

набавката дадени се во тендерската документација. 
- Тендерската документација може да се подигне во 

Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и 
деловен простор на Република Македонија - Дирекција 
барака бр. 1, одделение за комерција секој работен ден од 
8 до 12 часот. Телефон за контакт 02-139-814. 

 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Име и адреса на понудувачот (седиште на 

понудувачот). 
3.2. Цена за секоја позиција пооделно со вклучен ДДВ, 

царина и други јавни давачки. 
3.3. Гарантен рок на каросерија. 
3.4. Гарантен рок на мотор. 
3.5. Услови за плаќање. 
3.6. Рок на испорака. 
 
4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Извод од регистрација на дејноста. 
4.2. Документ за економско-финансиски бонитет изда-

ден од Централниот регистар не постар од 6 (шест) месеци 
(оригинален примерок или копија заверена од нотар). 

4.3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 
ликвидација, не постар од 6 (шест) месеци, (оригинален 
примерок или копија заверена од нотар). 

4.4. Доказ од надлежен орган дека со  пресуда не му е  
изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на деј-
ност, не постар од 6 (шест) месеци, (оригинален примерок 
или копија заверена од нотар).  

4.5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, не постара од 6 
(шест) месеци (оригинален примерок или копија заверена 
од нотар). 

4.6. Доказ за овластен дилер на понудениот модел. 
 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
5.1. Цена со вклучен  ДДВ, царина  
и  други  јавни  давачки                                     65 бода, 
5.2. Гарантен рок на каросеријата                  10 бода, 
5.3. Гарантен рок на моторот                          10 бода, 
5.4. Начин и услови на плаќање                      10 бода, 
5.5. Рок на испорака                                           05 бода. 
 
6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 

ПОНУДАТА 
6.1. Отворениот повик  трае до 09.04.2002 година до 10 

часот. 
6.2. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 

09.04.2002 година во 11 часот. 
6.3. Понудата се доставува во еден оригинален 

примерок, истата да биде потпишана и заверена од страна 
на одговорното лице на понудувачот. 

6.4. Понудата и придружната документација се 
доставуваат во согласност со член 53 и член 54 од Законот 
за јавни набавки. 

6.5. Понудата и придружната документација се 
доставуваат на адреса: Јавно претпријатие за стопанисува-
ње со станбен и деловен простор на Република Македони-
ја- Дирекција - Скопје, ул. "Орце Николов" бр. 138, со 
назнака за Комисија за јавни набавки, препорачано по 
пошта или со предавање во архивата на набавувачот. 

6.6. Секој учесник може да учествува само со една 
понуда. 

6.7. Понудите кои се предадени по рокот, како и 
понудите кои не се изработени според пропозициите на 
повикот и тендер документацијата нема да бидат 
разгледувани. 

                                              Комисија за јавни набавки 
___________  

Врз основа на член 10, 14 и 16 од Законот за јавни 
набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата 
за јавни набавки при Јавната здравствена организација 
Специјална болница за белодробни заболувања и туберку-
лоза "Јасеново" од Велес, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА РЕ-
КОНСТРУКЦИЈА НА ПОКРОВНАТА КОНСТРУК-

ЦИЈА   
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 
1.1. Нарачател на набавката е Јавната здравствена ор-

ганизација Специјална болница за белодробни заболувања 
и туберкулоза "Јасеново" од Велес. 
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1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
санирање и реконструкција на покровната конструкција 
на болницата дадени во премер пресметката (тендерската 
документација). 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица согласно одредбите на Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/02). 

1.4. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со Законот за јавни набавки со отворен повик. 

 
II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација со која располага бол-

ницата се однесува на предмер пресметка. 
2.2. Тендерската документација заинтересираните по-

нудувачи може да ја подигнат во архивата на Ј.З.О. Спе-
цијална болница за белодробни заболувања и туберкулоза 
"Јасеново" с. Јасеново-Велес секој работен ден од 08 до 13 
часот, во времетраење на јавниот повик. 

2.3. При подигањето на тендерската документација за-
интересираниот понудувач треба да уплати 5.000,00 дена-
ри неповратни средства на жиро сметка: 200 000 001 646 
179, единствен даночен број: 4004955106415, банка депо-
зитор Стопанска банка - филијала Велес или на благајната 
на Болницата, со назнака со кој повик е уплатата. 

 
III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи следните податоци: 

називот, адресата и седиштето на понудувачот и евентуал-
ните подизведувачи. 

3.2. Обемот и количината на набавката согласно тен-
дерската документација. 

3.3. Сите единечни и вкупни цени за секоја позиција 
од предмер пресметката, како и вкупната цена на целата 
набавка. 

3.4. Начин и услови на плаќање. 
3.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките ка-

рактеристики на набавката, при што тие треба да се во 
согласност со стандардите на Република Македонија и со 
меѓународните стандарди кои се прифатени во Република 
Македонија. 

3.6. Рокот на изведување, односно целосно извршува-
ње на работите. 

3.7. Рок и важност на понудата. 
3.8. Рок на прием на понудата е најдоцна до денот на 

одржување на отворање на понудите. 
 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
Со понудата понудувачот треба да приложи: 
 
4.1. Извод од регистрација, доказ за финансиската и 

економската способност согласно член 16 од Законот за 
измени и дополнувања на Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 02/02) и тоа: 

- Понудувачот треба да приложи документ за бонитет 
во оригинал или заверена копија согласно Правилникот за 
содржина на документот за бонитет. 

- Понудувачот треба да достави доказ дека на понуду-
вачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во 
став 1 (а и б) од член 24 од Законот за јавни набавки и 
член 18 од Законот за измени и дополнувања на Законот 
за јавни набавки. 

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени да-
ноци, придонеси и други јавни давачки (член 16 од Зако-
нот за измени и дополнувања на Законот за јавни набав-
ки). 

- Понудувачот треба да достави референтна листа. 
- Претставниците на понудувачите треба да достават 

писмено овластување за учество на јавниот повик, соглас-
но член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 

- Сите барани документи треба да се во оригинал или 
заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 ме-
сеци. 

 

V. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-
НУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набав-
ки). 

5.1. Цена     40 поени, 
5.2. Рок на изведба   30 поени, 
5.3. Начин на плаќање   20 поени, 
5.4. Квалитет и гарантен рок  10 поени. 
 
VI. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-

ДИТЕ 
6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 

од Законот за јавни набавки во еден оригинален примерок 
што треба да биде потпишан од страна на одговорното ли-
це на понудувачот. 

6.2. Понудата и придружната документација се доста-
вува во затворен плик. На предната страна од пликот, во 
горниот лев агол, треба да се назначи "не отворај" како и 
бројот на јавниот повик. Во средината на пликот треба да 
стои адресата. Во пликот има уште два затворени плика, 
во кој едниот ја содржи понудата "понуда", а другиот  тех-
ничката документација и носи ознака "документација" со 
точна адреса на понудувачот.  

6.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна до де-
нот и часот на јавното отворање. 

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса: Ј.З.О. Специјална болница за белод-
робни заболувања и туберкулоза "Јасеново" за Комисијата 
за јавни набавки 1400 Велес. 

6.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
02.04.2002 година во 12 часот во просториите на Болница-
та во присуство на овластените претставници на понуду-
вачите.  

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-

ниот рок и оние кои не се изработени според барањата на 
отворениот повик, како и оние кои немаат целосна доку-
ментација која се бара во отворениот повик нема да се 
разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавни набав-

ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98, 02/2002), Комиси-
јата за јавни набавки во А.Д. "Електростопанство на Ма-
кедонија"- Скопје, објавува 

 
ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-29/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА 
НАБАВКА НА ГУМЕНИ КАБЛИ  

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на барањето  е А.Д. "Електростопан-

ство на Македонија", со седиште во Скопје на ул. "11 Ок-
томври" бр. 9, за потребите на Подружница "РЕК" Битола 
и "РЕК" Осломеј при  А.Д. "Електростопанство на Маке-
донија". 

Предмет на набавката е: гумени кабли според специ-
фикација. 

1.2. Барањето е јавно, при што набавката ќе се спрове-
де со прибирање на понуди согласно Законот за јавни на-
бавки, ("Службен весник на РМ" бр. 26/98). 

1.3. Отворањето на понудата ќе се изврши без прису-
ство на понудувачите. 

1.4. Понудата мора да се однесува на целиот обем на 
набавката. 

1.5. Набавувачот го задржува правото, исполнувањето 
на предметната набавка да го додели на повеќе понудува-
чи. 

1.6. Понудувачите за комерцијалниот дел од понудата, 
информации може да добијат на тел: 149-178. 
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2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА И ПОДИГАЊЕ НА ТЕН-
ДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
2.1. Заинтересираните понудувачи, тендер документа-

цијата можат да ја подигнат во просториите на  А.Д. 
"ЕСМ"- Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 9, (стара зграда) со-
ба 7, од 8 до 10 часот. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и се-

диштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба задолжително да содржи: сите 

единечни и вкупна цена за секоја позиција од обемот на 
понудата како и вкупна вредност на сите позиции кои ќе 
се пополнат во спецификациите на паритет ДДП Подруж-
ница "РЕК" Битола и "РЕК" Осломеј изразена во МКД,  и 
со посебно искажан ДДВ. Понудувачот е слободен пону-
дата да ја изрази и во странска конвертибилна валута. При 
одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката  
ќе се применува берзанскиот курс. 

3.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање-
само еден недвосмислено дефиниран начин на плаќање. 

3.4. Понудата треба да го содржи рокот на испораката 
на стоката. 

3.5. Карактеристиките за техничките спецификации 
што понудувачот ги нуди во понудата за набавка треба да 
се во согласност со стандардите на Р. Македонија и со ме-
ѓународните стандарди кои се прифатени во Р. Македони-
ја, согласно член 19 од ЗЈН. 

3.6. Понудата треба да има рок на важност. 
3.7. Понудите од странските понудувачи (документа-

ција и комерцијалната понуда) задолжително треба да се 
преведени на македонски јазик, од страна на овластен пре-
ведувач. 

 
4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПО-

НУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ (согласно член 
43 од Законот за јавни набавки) 

 
4.1. Документ за бонитет кој го издава Централниот 

регистар, согласно член 16 од Законот за измени и допол-
нувања на Законот за јавни набавки "Службен весник на 
РМ" бр. 02/2002. Странско правно или физичко лице треба 
да достави ревизорски извештај од странска реномирана 
ревизорска институција, регистрирана за вршење на реви-
зија. Ревизорскиот извештај треба да содржи податоци за 
вкупното економско работење на странскиот понудувач 
во последните три години.  

 
4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-

дувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во 
став 1 (а и б) од член 24 од Законот за јавни набавки  и 
член 18 од Законот за изменување и дополнување на Зако-
нот за јавни набавки. 

 
4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки. 
 
4.4. Понудувачот треба да достави решение за ДДВ. 
 
4.5. Понудувачот треба да достави референтна листа  

на испораки од ваков тип, своја или на производителот. 
 
4.6. Претставниците на понудувачите треба да дадат 

писмено овластување за учество на отворениот повик, 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 

4.7. Понудувачот треба да достави банкарска гаранци-
ја во висина од 5% од вкупната вредност на понудата (на 
ДДП со ДДВ), согласно член 55 од ЗЈН и член 41 од Зако-
нот за изменување и дополнување  на ЗЈН. 

4.8. Целокупната документација треба да е оригинална 
или заверени копии  верни на оригиналот и не постари од 
6 месеци. 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-
НУДУВАЧ (член 25 од ЗЈН). 

- цена на чинење............................................40 бодови, 
- квалитет........................................................30 бодови, 
- начин на плаќање........................................20 бодови, 
- рок на испорака ..........................................10 бодови. 
 
6. РОК И  НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-

ДИТЕ 
6.1. Рок на доставување на понудата е најдоцна до де-

нот и часот на јавното отворање. 
6.2. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 

согласно членовите 52, 53 и 54 од Законот за јавни набав-
ки. 

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса: А.Д. "Електростопанство на Македо-
нија", (Комисија за јавни набавки), ул. "11 Октомври" бр. 
9, 1000 Скопје, или на лице место. 

6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
17.04.2002 во 11 часот во салата за состаноци во подрумот 
на административната зграда на  А.Д. "Електростопанство 
на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, во присуство на 
овластени  претставници на понудувачите. 

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-

ниот рок и оние кои не се изработени според барањата на 
отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна до-
кументација која се бара во отворениот повик, нема да се 
разгледуваат. 

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

                                            Комисија за јавни набавки 
__________________________________________________ 

 
АД "Електростопанство на Македонија" - Скопје, сог-

ласно член 13 од Законот за изменување и дополнување 
на Законот за јавни набавки го дава следното 

 
С О О П Ш Т Е Н И Е 

ЗА ОТВОРЕН ПОВИК БРОЈ 38-01/2002 
 
Крајниот рок за отворање на понудите по отворениот 

повик број 38-01/2002 за извршување на монтажни и зава-
рувачки работи на: доводниот тунел, темелниот испуст и 
машинската зграда на објектот ХЕЦ "Козјак" објавен во 
"Службен весник на РМ" број 17. од 05.03.2002 година се 
пролонгира, па отворањето на понудите наместо на 
25.03.2002 година (понеделник) ќе се изврши на 
08.04.2002 година (понеделник) во 12 часот, во простори-
ите на АД "Електростопанство на Македонија", Подруж-
ница ХЕЦ "Козјак", 5 кат, сала за состаноци на ул. "11 Ок-
томври" број 9, Скопје, во присуство на овластените прет-
ставници на понудувачите. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
СООПШТЕНИЕ  

Ги известуваме сите заинтересирани понудувачи, кои 
ќе се јават на Отворениот повик за прибирање понуди за 
осигурување, број 02-210/2, објавен во"Нова Македонија" 
на 12.03.2002 година и во "Службен весник на Република 
Македонија" број 19 од 14.03.2002 година, дека јавното 
отворање на понудите ќе се изврши на 3 април 2002 годи-
на, во просториите на Бирото за стоковни резерви, на ул. 
"Орце Николов" бр. 71 Скопје, во 12,00 часот. 

Комисија за јавни набавки 
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