
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Понеделник, 8 декември 2003 
Скопје 

Број 78                        Год.  LIX 

Претплатата за 2003 година изнесува
9.200 денари. Овој број чини 170
денари. Жиро сметка 300000000188798

 
1715. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговија ("Служ-

бен весник на Република Македонија" бр. 23/95, 30/95, 
43/95 и 43/99), член 28 од Законот за акцизите ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 32/01, 50/01, 52/01 и 
45/02) и член 28, 29 и 30 од Законот за данокот на 
додадена вредност (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01 и 21/03) 
Владата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 8 декември 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА  
1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                         до 14,069 
- МБ - 98                                                         до 14,492 
-  БМБ - 95                                                       до 14,735 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д - 1                                                              до 14,847 
-  Д - 2                                                              до 14,424 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
-  екстра лесно (ЕЛ)                                        до 15,628 
г ) Мазут                                               до 9,328 ден/кг. 
2. Претпријатијата и другите правни лица, како и 

вршителите на дејност со личен труд што вршат про-
мет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот 
текст: претпријатија), ги формираат цените за одделни 
нафтени деривати, така што највисоките малопродаж-
ни цени да изнесуваат и тоа:  
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                           до 50,50 
- МБ - 98                                                           до 51,00 
- БМБ - 95                                                         до 48,00 
б) Дизел гориво                               ден/лит. 
- Д - 1                                                                до 36,50 
-  Д - 2                                                                до 36,00 
в) Масло за горење                                       ден/лит. 
-  екстра лесно (ЕЛ)                                         до 26,50 
г ) Масло за горење (мазут)            до 11,597 ден/кг. 
Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б" 

и "в" важат франко пумпна станица, а цената на пот-
точката "г" важи франко производител во земјата. 
Во малопродажните цени содржан е данокот на 

додадена вредност согласно Законот. 
3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците 
согласно Законот изнесуваат и тоа:  
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                              25,128 
- МБ - 98                                                              25,128 
- БМБ - 95                                                            22,343 

б) Дизел гориво                               ден/лит. 
- Д - 1                                                                   12,485 
-  Д - 2                                                                   12,484 
в) Масло за горење                                       ден/лит. 
-  екстра лесно (ЕЛ)                                               3,230 
г
 
) Масло за горење (мазут)                  0,100 ден/кг. 

4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на 
оваа одлука содржани се и трошоците за превоз од 
0,400 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат:  
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                             до 3,20 
- МБ - 98                                                             до 3,20 
-
 
 БМБ - 95                                                           до 3,20 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д - 1                                                                  до 3,20 
-
 
 Д - 2                                                                  до 3,20 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
-  екстра лесно (ЕЛ)                                           до 3,20 
г
 
) Масло за горење (мазут)                 до 0,4 ден/кг. 

5. Од износот на платените акцизи од точка 3 на 
оваа одлука, Министерството за финансии ќе врши 
уплата во износ од 9,18% на сметка на Фондот за 
пензиско-инвалидско осигурување. 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија", а ќе се применува од 00,01 часот на 
9.12.2003 година. 

 
        Бр. 23-5364/1      Претседател на Владата 
8 декември 2003 година     на Република Македонија, 
             Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1716. 
Врз основа на член 24 од Законот за Владата на Ре-

публика Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003) и член 39 и 42 од 
Деловникот за работа на Владата на Република Маке-
донија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/2001, 98/2002, 9/2003, 47/2003, 64/2003 и 
67/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1 декември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕН НА ЕКОНОМСКИОТ СОВЕТ 
 
1. Од должноста претседател и член на Економски-

от совет се разрешуваат: 
а) претседателот 
- м-р Петар Гошев 
б) членот 
- Илија Филиповски. 
2. За претседател и член на Економскиот совет се 

именуваат: 
а) за претседател 
- м-р Никола Поповски, министер за финансии 
б) за член 
- Стевчо Јакимовски, министер за економија. 
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3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
        Бр. 17-2846/4      Претседател на Владата 
1 декември 2003 година     на Република Македонија, 

      Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  
___________ 

1717. 
Врз основа на член 24 од Законот за Владата на Ре-

публика Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003) и член 39 и 42 од 
Деловникот за работа на Владата на Република Маке-
донија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/2001, 98/2002, 9/2003, 47/2003, 64/2003 и 
67/2003), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1 декември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА ПРАВНИОТ СОВЕТ  

1. Од должноста членови на Правниот совет се раз-
решуваат: 

- Исмаил Дарлишта, 
- Снежана Тасиќ. 
2. За членови на Правниот совет се именуваат: 
- Иџет Мемети, министер за правда, 
- Миле Зечевиќ, генерален секретар на Владата на 

Република Македонија, 
- Никола Стоименовиќ, нотар од Скопје. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
        Бр. 17-2847/5      Претседател на Владата 
1 декември 2003 година     на Република Македонија, 

      Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  
___________ 

1718. 
Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003) и член 2 и 3 
од Одлуката за образување на Координативно тело за 
реализирање на активностите кои што произлегуваат 
од Планот за подготовки и активности во Република 
Македонија околу одржувањето на Олимпијадата во 
Атина 2004 година (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 52/2003 и 57/2003), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 1 декември 
2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КООРДИНАТИВНОТО 
ТЕЛО ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ 
КОИ ШТО ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ПЛАНОТ ЗА 
ПОДГОТОВКИ И АКТИВНОСТИ ВО РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ОКОЛУ ОДРЖУВАЊЕТО НА  
ОЛИМПИЈАДАТА ВО АТИНА 2004 ГОДИНА  
1. Од должноста претседател и членови на Коорди-

нативното тело за реализирање на активностите кои 
што произлегуваат од Планот за подготовки и активно-
сти во Република Македонија околу одржувањето на 
Олимпијадата во Атина 2004 година, се разрешуваат: 
а) претседателот 
- Снежана Тасиќ 
б) членовите 
- Дарко Бабамов 
- Горјан Тозија. 
2. За претседател и член на Координативното тело 

за реализирање на активностите кои што произлегуваат 
од Планот за подготовки и активности во Република 
Македонија околу одржувањето на Олимпијадата во 
Атина 2004 година, се именуваат: 

а) за претседател 
- Миле Зечевиќ, генерален секретар на Владата на 

Република Македонија 
б) за член 
- Ристо Танески, советник за заштита на културното 

богатство во Министерството за култура. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
        Бр. 17-3598/4      Претседател на Владата 
1 декември 2003 година     на Република Македонија, 

      Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  
___________ 

1719. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организа-

ција и работа на органите на државната управа (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 58/2000 и 
44/2002), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 1 декември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕК-
ТОР НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД  

1. Халит Хајдари се разрешува од должноста дире-
ктор на Државниот инспекторат за труд, орган во со-
став на Министерството за труд и социјална политика. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
        Бр. 17-4889/1           Претседател на Владата 
1 декември 2003 година     на Република Македонија, 

      Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  
___________ 

1720. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организа-

ција и работа на органите на државната управа (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 58/2000 и 
44/2002), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 1 декември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ 
ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД  

1. За директор на Државниот инспекторат за труд, 
орган во состав на Министерството за труд и социјална 
политика, се именува Назиф Буши, социјален работник. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
        Бр. 17-4890/2           Претседател на Владата 
1 декември 2003 година     на Република Македонија, 

      Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  
___________ 

1721. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 38/96, 6/2002 и 40/2003), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 1 декември 
2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈП �СТРЕЖЕВО� 

БИТОЛА  
1. Борче Петковски се разрешува од должноста 

вршител на должноста директор на Јавното претприја-
тие �Стрежево� - Битола, заклучно со 17 ноември 2003 
година, поради заминување на друга должност. 

2. Ова решение ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија�.  
        Бр. 17-5259/1           Претседател на Владата 
1 декември 2003 година     на Република Македонија, 

      Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  
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1722. 
Врз основа на член 24 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 21/2003), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 1 декем-
ври 2003 година, донесе   

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА РАСПРЕ-

ДЕЛБА НА СРЕДСТВА ЗА КУПУВАЊЕ  
НА КАНЦЕЛАРИСКИ МЕБЕЛ  

1. Од должноста претседател и член на Комисијата 
за распределба на средства за купување на канцелари-
ски мебел, поради заминување на друга должност, се 
разрешуваат: 
а) претседателот 
- м-р Петар Гошев 
б) членот 
- Милаим Ајдини. 
2. За претседател и член на Комисијата за распре-

делба на средства за купување на канцелариски мебел 
се именуваат: 
а) за претседател 
- м-р Никола Поповски, министер за финансии 
б) за член 
- м-р Агрон Буџаку, министер за транспорт и врски. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето.  
        Бр. 17-5260/1      Претседател на Владата 
1 декември 2003 година     на Република Македонија, 

      Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  
___________ 

1723. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 38/96, 6/2002 и 40/2003), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 24 ноември 
2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕК-
ТОР НА ЈП ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ  

�СТУДЕНЧИЦА� - СКОПЈЕ  
1. Љупчо Георгиевски се разрешува од должноста 

директор на Јавното претпријатие за водоснабдување 
�Студенчица� - Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
        Бр. 17-5137/1         Заменик на претседателот  
24 ноември 2003 година      на Владата на Република 
            Скопје                 Македонија, 

                   Радмила Шекеринска, с.р.  
___________ 

1724. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 38/96, 6/2002 и 40/2003), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 24 ноември 
2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈП ЗА ВОДОС-
НАБДУВАЊЕ �СТУДЕНЧИЦА� - СКОПЈЕ  

1. За директор на Jавното претпријатие за водоснаб-
дување �Студенчица� - Скопје, се именува Сашо Анге-
лов, дипл. економист. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
        Бр. 17-5138/1         Заменик на претседателот  
24 ноември 2003 година      на Владата на Република 
            Скопје                 Македонија, 

                   Радмила Шекеринска, с.р.  

1725. 
Врз основа на член 10 став 1 од Законот за добро-

волно предавање и собирање на огнено оружје, муни-
ција и експлозивни материи и за легализација на оруж-
јето (�Службен весник на Република Македонија�, број 
37/03) и точка 5 потточка 5.2 под �б� ставовите 2 и 3 од 
Националната програма за зголемување на општата си-
гурност преку доброволно предавање на огнено оруж-
је, муниција и експлозивни материи (�Службен весник 
на Република Македонија� број 51/03), Координатив-
ното тело за спроведување на Законот за доброволно 
предавање и собирање огнено оружје, муниција и експ-
лозивни материи и за легализација на оружјето, на сед-
ницата одржана на 3 декември 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА 
КОМИСИИТЕ ЗА КОНТРОЛА НА УНИШТУВАЊЕ-
ТО НА ДОБРОВОЛНО ПРЕДАДЕНОТО ОГНЕНО 
ОРУЖЈЕ, МУНИЦИЈА И ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ 

 
I. За претседатели и членови на комисиите за кон-

трола на уништувањето на доброволно предаденото ог-
нено оружје, муниција и експлозивни материи, се име-
нуваат: 

1. Комисија во �Макстил� - Скопје 
а) за претседател 
    Сузе Николовска, 
б) за членови: 
    Музафер Кадриевски, 
    Андрија Дојчиновски, 
    Ќенан Биљали и 
    Драгица Наумчевска. 
2. Комисија во воениот полигон �Стенковец� 
а) за претседател 
    Иванчо Вучевски, 
б) за членови: 
    Мијалче Гелев, 
    Љупчо Настов, 
    Радмило Савовски и  
    Гоце Грујовски. 
3. Комисија во воениот полигон �Криволак� 
а) за претседател 
    Стојанчо Јанков, 
б) за членови: 
    Димитар Стефанов, 
    Миле Станиславовиќ, 
    Славица Стефановиќ и 
    Ерол Мустафов. 
II.  Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Број 07-3020/92                          Координативно тело 

3 декември 2003 година                      Претседател, 
      Скопје                                     Г′зим Острени, с.р.  

___________ 
1726. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 70/92), на седницата одржана на 19 ноември 
2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А  

1. Се укинува членот 85 став 2 од Законот за средното 
образование (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 40/2003 
и 42/2003). 

 2. Оваа одлука произведува правно дејство од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 
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3. Уставниот суд на Република Македонија, по ини-
цијативата поднесена од Стамен Филипов од Скопје, со 
решение У. бр. 83/2003 од 17 септември 2003 година, 
поведе постапка за оценување на уставноста на одред-
бата од Законот означена во точката 1 од оваа одлука, 
затоа што се постави прашањето за нејзината соглас-
ност со одредбите од Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека според содржи-
ната на членот 79 од Законот за средното образование, 
под нострификација се подразбира признавање на сви-
детелство стекнато во странство, а под еквиваленција 
се подразбира изедначување на свидетелството стекна-
то во странство со свидетелството стекнато во Репуб-
лика Македонија. Нострификација, односно признава-
ње на еквиваленција на свидетелство стекнато во 
странство врши Министерството. 
Според содржината на членот 85 став 1 од Законот, 

решение за нострификација и решение за признавање 
на еквиваленција на свидетелство стекнато во странс-
тво донесува комисија составена од истакнати струч-
њаци што ја формира министерот. 
Според содржината на оспорениот член 85 став 2 

од Законот, против решението за одбивање на ностри-
фикација односно еквиваленција, може да се изјави 
жалба до министерот.  

5. Според членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на 
Република Македонија, владеењето на правото е темел-
на вредност на уставниот поредок на Република Маке-
донија.  
Во членот 15 од Уставот се гарантира правото на 

жалба против поединечните правни акти донесени во 
постапка во прв степен пред суд, управен орган или ор-
ганизација или други институции што вршат јавни ов-
ластувања. 
Од изнесената одредба произлегува дека Уставот го 

гарантира правото на жалба против поединечните акти 
преку обезбедување на начелото на двостепеност во 
одлучувањето. 
Имајќи ги предвид уставните одредби, како и содр-

жината на оспорената одредба, Судот смета дека со ос-
порената одредба од Законот не се обезбедува начелото 
на двостепеност во одлучувањето по жалба во смисла 
на членот 15 од Уставот. Имено, Комисијата за ностри-
фикација и еквиваленција на свидетелствата стекнати 
во странство се формира од страна на надлежниот ми-
нистер и истиот министер одлучува по изјавената жал-
ба. Оттука произлегува дека еден ист орган одлучува и 
во прв и во втор степен во постапката за нострифика-
ција и еквиваленција. 
Поради тоа, Судот оцени дека законската одредба 

не е во согласност со уставната интенција за гаранција 
на начелото на двостепеност во одлучувањето, утврде-
на во членот 15 од Уставот. Според сегашното закон-
ско решение двостепеноста во одлучувањето не е запа-
зена. 
Воедно учеството на еден ист орган во донесувањето 

на првостепеното и второстепеното решение, по оценка 
на Судот претставува и повреда на владеењето на право-
то, како темелна вредност на уставниот поредок гаран-
тирана во членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот Лилјана Ингилизова-Ристова и суди-
ите д-р Трендафил Ивановски, Мирјана Лазарова Трај-
ковска, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р 
Зоран Сулејманов. 

 
 У. бр. 83/2003                            

19 ноември 2003 година             Претседател  
        Скопје                на Уставниот суд на Република  

         Македонија, 
                               Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р. 

Oгласен дел 
 

С У Д С К И    О Г Л А С И 
 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II -СКОПЈЕ 
Пред овој суд е поднесена тужба за развод на брак, 

од тужителот Уранија Сидиропулу од Скопје, со стан 
на ул. �Никола Малешевски� бр. 24/2-5, против туже-
ниот Саад Абделрахман, сега со непозната адреса на 
живеење, согласно член 41 од Законот за семејство. 
Се повикува тужениот Саат Абделрахман, во рок од 

30 дена по објавувањето на овој оглас да се јави во овој 
суд или во истиот рок да ја достави сегашната адреса 
на живеење. 
Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, на 

истиот ќе му биде одреден привремен старател од Ме-
ѓуопштинскиот центар за социјални работи на град 
Скопје, од редот на адвокатите кој ќе ги застапува не-
говите интереси пред судот. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, II. П. бр. 

2599/03.            (32180) 
__________ 

 
Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак 

оформен по тужба на тужителот Сашо Цветковски од 
Скопје кој живее на ул. �Бутелска� бр. 160 во Скопје, 
против тужената Клементина Цветковска од Сиднеј � 
Австралија со непозната адреса на живеење. 
Се повикува тужената Клементина Цветковска со 

непозната адреса на живеење во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот да се јави во Основниот суд Скоп-
је II  - Скопје или во тој рок да достави адреса или пре-
стојување или да назначи свој полномошник. 
Доколку тужената Клементина Цветковска не се ја-

ви во рок од 30 дена, нејзините интереси ќе ги застапу-
ва привремен застапник назначен со решение од МЦСР 
на град Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II � Скопје, ХVIII. П.бр. 

3182/03.            (32386) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Основниот суд во Гостивар објавува оглас за поста-

вување на привремен застапник на тужената Џафери 
Семихат од с. Чајле по тужба на тужителот Џафери 
Шпетим од с. Орчуше за развод на брак. Бидејќи адре-
сата која е напишана во тужбата не е точна односно не 
се знае точната адреса на тужената па по предлог на 
полномошникот на тужителот судот поставува привре-
мен застапник на тужената и тоа Теута Ахмети, адво-
кат од Гостивар. 
Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 816/2002. 
            (32464) 

___________ 
 
По повод тужбата на тужителот Шаини Имрли од с. 

Беловиште Гостиварско, поднесена против тужениот 
Таири Џемил од с. Беловиште, заради над. на мет. заве-
ден е парничен предмет П.бр. 457/02. 
На тужениот Таири Џемил од с. Беловиште сега со 

непозната адреса на живеалиште и престојување му се 
назначува привремениот застапник Нијази Јонузи ад-
вокат од Гостивар, кој ќе ги има сите права и должно-
сти на законски застапник се додека тужениот или не-
гов полномошник не се појави пред судот, односно до-
дека Центарот за социјални работи не го извести судот 
дека поставил старател. 
Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 457/02.  (32466) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ 
Пред Основниот суд во Кочани поднесена е тужба 

за раскинување на договор, по тужба на тужителот Ба-
ри Рамадан Латифов од Кочани, против тужената Елзи-
на Барари Бајрамова од Кочани,  сега со непозната 
адреса на престојување во Германија. 
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Се повикува тужената Елзина Бари Бајрамова од 

Кoчани да се јави во Основниот суд во Кочани или да 
постави свој полномошник кој ќе ги штити нејзините 
права и интереси, во рок од 15 дена од денот на објаву-
вањето на огласот, а доколку тоа не го стори ќе и биде 
поставен привремен застапник, дипломиран правник со 
положен правосуден испит кој ќе ги штити нејзините 
права и интереси, Сузана Спасова, стручен соработник 
во Основниот суд во Кочани, се до правосилното окон-
чување на постапката. 
Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 588/03. (32204) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ 

Во Основниот суд во Кочани е поднесена тужба од 
малолетната тужителка Тања Китанова, застапувана од 
законската застапничка Славица Китанова од нас. Ори-
зари, против тужениот Бранко Китанов од Кочани, за 
издршка на малолетно дете и брачен другар.  Тужениот 
сега е со непозната адреса во Словенија. Вредност на 
спорот 10.000,00 денари. 
Се повикува тужениот Бранко Китанов од Кочани 

сега со непозната адреса во Словенија, да се јави во 
Основниот суд во Кочани или да си постави свој пол-
номошник кој ќе ги застапува неговите интереси во рок 
од 15 дена од денот на објавувањето на огласот. 
По истекот на горе наведениот рок, доколку не се 

јави или постави свој полномошник, ќе му биде поста-
вен привремен застапник. 
Од Основниот суд во Кочани, П.бр. 787/03.  (32463) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП 

Пред Основниот суд во Прилеп, поведена е постап-
ка за утврдување право на сопственост по тужба на ту-
жителот Тане Шијакоски од Воѓани, поднесена против 
тужениот Митко Богданоски од Воѓани,   а сега со не-
позната адреса во Германија. 
Се повикува тужениот Митко Богданоски од с. Во-

ѓани, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
овој оглас да се јави во судот и да достави точна адреса 
или да определи свој полномошник. Во спротивно, су-
дот по службена должниот ќе му постави привремен 
старател кој што ќе ги застапува неговите интереси, до 
конечното окончување на постапката пред овој суд. 
Од Основниот суд во Прилеп, П. бр. 1344/2003.  (32329) 

___________ 
 

Пред Основниот суд во Прилеп поведена е постап-
ка по тужба на тужителот Тодор Пренџов од Прилеп 
поднесена против тужениот Томе Спиркоски од При-
леп, а сега со непозната адреса во Германија, за неос-
новано збогатување. 
Се повикува тужениот Тодор Пренџов од Прилеп 

во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој ог-
лас да се јави во судот и да достави точна адреса или 
да определи свој полномошник. Во спротивно, судот 
по службена должност ќе постави привремен старател 
кој ќе  ги застапува неговите интереси, до конечното 
окончување на постапката пред овој суд. 
Од Основниот суд во Прилеп, Мал. в. П.бр. 

354/2003.           (32467) 
 

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

докажување на смртта на лицето Емзиле Есати од с. 
Бозовце, а по предлог на предлагачот Ќазим Есати од с. 
Бозовце. 
Се повикува лицето Емзиле Есати од с. Бозовце, да 

се јави во Основниот суд во Тетово или секој друг кој 
знае за неговиот живот, во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот да пријави во судот. Во спротивно, на 
лицето Емзиле Есати ќе му се постави привремен ста-
рател кој ќе се грижи за неговите права и интереси се 
до правосилното окончување на постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, Р. бр. 965/03.   (32206) 

Пред овој суд се води спор по тужба на тужителот 
Сулејмани Адиле од с. Доброште, за развод на брак 
против тужениот Сулејмани Дашмир од с. Ларце. 
Со известие број 6739/2 од 7.10.2003 од УВР Тетово 

известени сме дека истиот се наоѓа во СР Германија со 
непозната адреса и не е достапен на државните органи. 
Се повикува лицето Дашмир Сулејмани од с. До-

браце-Тетовско, а сега со непозната адреса во СР Гер-
манија, да се јави на Основниот суд во Тетово, или пак 
да ополномошти некој кој ќе го застапува до окончува-
ње на овој спор. Во спротивно, судот по службена 
должност ќе му одреди времен старател кој ќе ги заста-
пува неговите интереси до правосилното окончување 
на овој спор. 
Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 830/03.   (32469) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 

1522/2003 од 24.11.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 017015, го запиша во трговскиот регистар основа-
њето на Трговското друштво за производство, услуги, 
транспорт и трговија �НАТЕ-2003� увоз-извоз ДООЕЛ 
М.Брод, Македонски Брод, ул. �Маршал Тито� бб. 
Дејности: 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 

50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62,5 1.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.24, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 74.20/2, 
74.40, 74.84, 92.33, 92.34, 93.05,  надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, застапување и посредување во про-
метот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на пат-
ници и стоки, меѓународна шпедиција, продажба на сто-
ки од консигнациони складишта за странски стоки, ре-
експорт, малограничен промет. 
Владо Јовановски, управител со неограничени ов-

ластувања во рамките на запишаните дејности. 
Полни овластувања, полна одговорност. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1522/2003. 
                                                                    (31709) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 

1662/2003 од 24.11.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 017155, го запиша во трговскиот регистар основа-
њето на ДООЕЛ на Трговското друштво за производс-
тво, трговија и услуги �ТАНГЕНТА ИНВЕСТ- ДООЕЛ 
Охрид, ул. �Абас Емин� бр. 359. 
Седиште: Охрид, ул. �Абас Емин� бр. 359. 
Содружник е Кристина Џајкоска со Изјава од 

17.11.2003 година. 
Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.86, 

15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 
17.72, 18.10,1 8.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10,1 9.20, 
19.30, 21.12, 21.21, 21.22,2 1.23, 21.24, 21.25, 25.21, 25.22, 
25.23, 25.24, 36.63, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2,5 0.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71,52.72/1, 
52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 
55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 
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60.23, 60.24, 61.20, 63.21, 63.22,63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 
71.10, 71.21, 71.22, 71.33, 71.34, 71.40, 72.50, 72.60, 74.12, 
74.40, 74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 92.71, 
93.01, 93.02, 93.04,  откуп на земјоделски и сточарски про-
изводи, шумски плодови и лековити билки, забавни игри 
на автомати и слично, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, продажба на стоки од консигнациони складо-
ви на странски стоки, посредување и застапување во про-
метот на стоки и услуги, услуги на меѓународниот транс-
порт на стоки и патници, малограничен промет, меѓуна-
родна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и пат-
ници, угостителски и туристички услуги, продажба на 
стоки од слободни царински продавници, реекспорт. 
Друштвото во правниот промет со трети лица наста-

пува во свое име и за своја сметка � полни овластувања. 
Друштвото во прометот со трети лица одговара со 

целиот свој имот � полна одговорност. 
Лице овластено за застапување на друштвото-упра-

вител е Кристина Џајкоска. 
Основната главнина изнесува 2.600 евра во денар-

ска противвредност од 161.200 денари во предмети 
според приложен извештај од овластен проценител. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1662/2003. 
                                                                    (31711) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. 
бр. 4173/2003 од 24.11.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02052111?-8-09-000, ја запиша во трговскиот ре-
гистар промената на седиште и управител на Друштвото 
за градежен консалтинг АДИНГ ИНВЕСТ ДООЕЛ 
Скопје ДТЦ Мавровка, ламела Ц, кат VIII, локал 1 и 2. 
Се менува седиштето на друштвото и ќе се наоѓа во 

ДТЦ �Мавровка� ламела Ц, кат VIII, локал 1 и 2. 
Се брише Петровски Зоран - управител без ограни-

чување. 
Се запишува Стојменовски Сашко - управител без 

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

4173/2003.                                                                (32256) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 4071/2003 од 26.11.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02042647?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар пристапувањето на содружник, про-
мена на фирма на Друштвото за производство, трговија 
и услуги ХАНИ ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. 
�Благоја Стефковски� бб. 
Промена на фирма на друштвото и во иднина ќе 

гласи: Друштво за производство, трговија и услуги 
ХАНИ ТРЕЈД ДОО увоз-извоз Скопје. 
Во друштвото пристапува содружникот Илија Те-

пев од Велес со одлука од 03.11.2003 година.    
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

4071/2003.                                                                (32257) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 3980/2003 од 19.11.2003 година, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на седиште, истапува-
ње на содружник, пристапување на нови содружници и 
промена на управител на Друштвото за трговија, уго-
стителство и услуги, увоз-извоз ЖЕРМИНАЛ ДООЕЛ 
Скопје ул. �Козле� бр. 145-б. 
Се менува називот и седиштето на: Друштвото за 

трговија, угостителство и услуги, увоз-извоз ЖЕРМИ-
НАЛ ДООЕЛ Скопје ул. �Ѓорче Петров�  бр. 34 во 
Друштво за трговија, угостителство и услуги ЖЕРМИ-
НАЛ ДОО увоз-извоз Скопје ул. �Козле� бр. 145-б. 
Истапува содружникот Дојчиновиќ Милан, а при-

стапуваат како содружници лицата: Кирче Белчев и Та-
ња Белчева. 

Од друштвото за управител се разрешува лицето 
Дојчиновиќ Милан, а се именува лицето Кирче Белчев 
- управител со неограничени овластувања.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3980/2003.                                                                (32258) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 4031/2003 од 20.11.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02008905?-3-03-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на седиште, пристапување 
на содружник на Друштвото за производство, трговија 
и услуги ФОРТУНА Зоран и Драгиша ДОО Скопје ул. 
�Илинден� бр. 41. 
Новото седиште на друштвото е: Друштво за произ-

водство, трговија и услуги ФОРТУНА Зоран и Драги-
ша ДОО Скопје ул. �Лазар Поп Трајков� бб. 
Од 06.11.2003 година во друштвото пристапува ли-

цето Сашко Јованов од Скопје.   
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

4031/2003.                                                                (32259) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 3873/2003 од 20.11.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02044412?-8-01-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на лице-управител на Друш-
твото за компјутерски инженеринг сервис и трговија 
ТЕХНОТРОН ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. 
�Владимир Комаров� бр. 19/34. 
Се брише Антонио Софијанов, а се запишува Мар-

јан Неловски - управител.   
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

3873/2003.                                                                (32260) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 4090/2003 од 24.11.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02044569?-8-01-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на управител на Друштвото 
за трговија, транспорт и услуги ОСКАР-ТУРИСТ ДО-
ОЕЛ експорт-импорт ул. �15 Корпус� бр. 33, Дебар. 
Се врши промена на управителот: да се брише Ска-

ра Евзи - управител со неограничени овластувања, а да 
се запише Скара Даландише - управител со неограни-
чени овластувања.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

4090/2003.                                                                (32261) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 4133/2003 од 25.11.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02010937?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар проширувањето на дејности на Тр-
говското друштво за производство, трговија и услуги 
СТИЛМА-ПРЕМИКС увоз-извоз Славчо ДООЕЛ бул. 
�Јане Сандански� бр. 88/6-2, Скопје. 
Дејноста се проширува со: 45.11, 45.12, 45.21, 

45.21/1, 45.21/2, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50.   
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

4133/2003.                                                                (32262) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 4754/2002 од 25.06.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02027994?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар бришењето на ДОО на Друштвото за 
трговија и услуги СОЛИТЕКС Бранко и други ДОО 
Скопје ул. �Христо Татарчев� бр. 47-в. 
Бришење на Друштвото за трговија и услуги СО-

ЛИТЕКС Бранко и други ДОО Скопје со Рег. влошка 
бр. 02027994, поради припојување кон Друштвото за 
производство и трговија ЕТЕРНА Бранко и др. ДООЕЛ 
Скопје со Рег. влошка бр. 020217639.   
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

4754/2002.                                                                (32290) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 4447/2003 од 25.06.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02017639?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар припојувањето на ТД кон друго и 
проширување на дејност на Друштвото за производс-
тво и трговија ЕТЕРНА Бранко и други ДОО Скопје 
ул. �Христо Татарчев� бр. 47-в. 
Припојување на трговско друштво кон друго. 
Дејноста во внатрешен трговски промет се проши-

рува со 50.10 - трговија на големо со моторни возила.   
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

4447/2003.                                                                (32291) 
___________ 

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

бр. 3885/2003 од 12.11.2003 година, во регистарска вло-
шка бр. 02003218?-8-09-000, ја запиша во трговскиот ре-
гистар промената на управител на Приватна здравствена 
организација - специјалистичка ординација по гинеколо-
гија и акушерство ГИНЕКОМЕДИКА Тодор Дајлиев ДО-
ОЕЛ Скопје ул. �Васил Ѓоргов� бр. 20/51. 
Се брише Тодор Дајлиев - управител со неограни-

чени овластувања. 
Се запишува Марјан Цветановски - управител со 

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

3885/2003.                                                                (32292) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 4175/2003 од 24.11.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 6-02000229?-000-06, го запиша во тр-
говскиот регистар бришењето на фирма на ТП �АНА� 
АВТО ТАКСИ Сашо Васко Талевски бул. �АВНОЈ� бр. 
54/25, Скопје. 
Се врши бришење на фирма ТП на: ТП �АНА� 

Авто Такси Сашо Васко Талевски бул. �АВНОЈ� бр. 
54/25, Скопје.   
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

4175/2003.                                                                (32294) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 

Трег. бр. 4236/2003 од 26.11.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02029697?-3-09-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на лице овластено за заста-
пување на Друштвото МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Аген-
ција за заштита на пронајдувачки дејности, стокивни и 
услужни жигови и други авторски права ДОО Љубо-
мир и други од Скопје ул. �Апостол Гусларот� бр. 3. 
Се запишува бришење на досегашниот овластен за-

стапник дипл.инг. Симовска Душанка - управител без 
ограничувања, а се запишува новиот застапник дипл.инг. 
Трајковски Љубомир - управител без ограничувања. 
Се запишува бришење на досегашната адреса на се-

диштето ул. �Цветан Димов� бб, барака 8, а се запишува 
новото седиште ул. �Апостол Гусларот� бр. 3.   
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

4236/2003.                                                                (32295) 
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение ЗГ. бр. 
214/03 од 28.11.2003 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1652, се запи-
шува здружението на граѓани Здружение на правници 
и пренесување на знаењето на Меѓународната органи-
зација за развој на правно - ИДЛО во Република Маке-
донија, со скратено име ИДЛО Здружение на правници 
во Република Македонија, со седиште во Скопје на 
бул. �Св. Климент Охридски� бр. 66/1-1. 

Работа и активностите на здружението ќе се однесува-
ат на поврзување на правниците од Република Македони-
ја, учесници на курсеви организирани од ИДЛО со цел 
формирање на работни групи за различни области на пра-
вото во процесот на хармонизација на македонскиот пра-
вен систем со легислативата на Европската унија. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 28.11.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (32255) 

___________ 
 

Основниот суд во Кичево, со решение Рег. ЗГФ. бр. 
25/03 од 02.11.2003 година, во регистарот на здружени-
ја на граѓани и фондации  се запишува основање на 
Здружение на граѓани Фудбалски клуб �КИНГС� од 
Кичево.  
Здружението ќе го негува и развива спортот особе-

но фудбалот и тоа низ натпреварувања во Општинската 
фудбалска лига и преку формирање на пионерски, ју-
ниорски и кадетски секции, со тенденција за квалифи-
кување во повисоки рангови на натпреварувања, да ор-
ганизира и настапува на фудбалски натпревари и др. 
Седиштето на здружението е во Кичево на ул. �Ме-

тодија Стефаноски� бр. 5. 
Здружението ќе го застапува и претставува лицето 

Душан Јорданоски од с. М. Доленци - Другово. 
Здружението се стекнува со својство на правно 

лице од 02.11.2003 година. 
Од Основниот суд во Кичево.                         (32333) 

___________ 
 

Основниот суд во Берово, со решение Зг. бр. 6/03  
во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под реден број 6 за 2003 година, го запиша Здружение-
то на пензионери �ИНВАЛИДИ� на Општина Пехчево, 
кое е основано заради законито остварување на правата 
од пензиско и инвалидско осигурување и остварување 
активности за усогласување на посебните и заеднички-
те интереси во областа на здравствената заштита на 
пензионерите, како и остварување на правата и интере-
сите за задоволување на социјалните, станбените, кул-
турните и другите потреби на членството. 
Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-

штина Пехчево, а неговото седиште се наоѓа на ул. 
�Индустриска� бр. 2, Пехчево.    
Од Основниот суд во Берово.                          (32334) 

___________ 
 

Основниот суд во Берово, со решение Зг. бр. 5/2003 
година, во регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации по реден број 5 за 2003 година, го запиша Пла-
нинарски Велосипедски Клуб �ИСТ БАЈКЕРС� - Беро-
во кое е основано заради развој на планинскиот вело-
сипедизам и оформување на организиран туристички 
рекреативен центар за планинарски велосипедизам. 
Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-

штина Берово, а неговото седиште се наоѓа на ул. �Мо-
ша Пијаде� бр. 131- Берово. 
Од Основниот суд во Берово.                          (32337) 

_______________________________________________ 
 

С Т Е Ч А Ј Н И   П О С Т А П К И  
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение II. Ст. бр. 82/02 од 06.03.2002 година, отворе-
на е  стечајна постапка над должникот Трговско друш-
тво за сервисирање, услуги, производство и промет 
�УНИ СЕРВИС� увоз-извоз Драган, Арсен и други 
ДОО Скопје, со седиште на ул. �Лазар Личеновски� бб, 
со жиро сметка број 40100-601-419287. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот на претпријатијата при овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (32175)  
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 876/03 од 19.11.2003 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот ТР Хемиско чи-
стење КАПРИ клинерс Љубе Стојковски Скопје, со се-
диште на бул. �Партизански одреди� бр. 131/16, со жи-
ро сметка број 40120-601-414761, при Агенцијата за 
блокирани сметки на учесниците во платниот промет 
на Република Македонија, со регистарска влошка број 
02005760?-6-09-000. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот, кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (32176)  

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Ст. бр. 441/02 од 27.01.2003 го-
дина, се отвора стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за внатрешна и надворешна трговија �ФО-
КУС� Ц.О.  увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. �Руз-
велтова� бр. 6, со жиро сметка број 40100-601-227209, 
при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учес-
ниците во платниот промет на Република Македонија - 
Скопје и регистарска влошка број 1-40877-0-0-0. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот, кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (32177)  

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 211/03 од 21.11.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Трговско 
друштво за производство, трговија и услуги ЗО-ТО 
ПРОМ Зоран и Тоше ДОО експорт-импорт - Скопје, со 
седиште на ул. �Сава Ковачевиќ� бр. 56 б, со жиро сме-
тка број 300 000000868186 и регистарска влошка број 
02002837?-3-01-000, при  регистраторот на Основниот 
суд во Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (32178)  

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 710/03 од 01.12.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над стечајниот должник Друштво 
за трговија и услуги ТУТУНГРОСИСТ ДОО Скопје, со 
седиште на ул. �Босна и Херцеговина� бб, со жиро сме-
тка број 210-0568578801-38, при Тутунска банка АД 
Скопје и регистарска влошка број 02048013?-3-01-000, 
при регистраторот на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (32199)  

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III. Ст. бр. 707/03 од 01.12.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должникот 
Друштво за производство и трговија АГРОМЕХАНИ-
ЗАЦИЈА ИНТ Ристо и Сашо ДОО Скопје, со седиште 
на ул. �Томе Арсовски� бр. 49 Скопје, со жиро сметка 
број 260-00049658117-02, при АД Радобанк Скопје и 
регистарска влошка број 020011329?-3-03-000, при ре-
гистраторот на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (32200)  

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека се 
врши исправка на огласот за отворање на стечајна по-
стапка од 29.09.2003 година, така што наместо да стои 

�дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 435/02 од 
29.09.2003 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот Друштво за производство, надворешна и 
внатрешна трговија, финансиски, технички инжене-
ринг и деловни услуги ТИКОН Стојан и други - Скоп-
је�, треба да стои �се отвора стечајна постапка над 
должникот Друштво за производство, надворешна и 
внатрешна трговија, финансиски, технички инжене-
ринг и деловни услуги ТИКОН Стојан и други ДОО из-
воз-увоз - Скопје�. 
Во останатиот дел огласот останува непроменет. 
Да се објави исправка на огласот во �Службен вес-

ник на РМ� и на огласна табла во судот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (32202) 

__________ 
 

Со решение на Основниот суд во Струмица под Ст. 
бр. 219/03 од 19.11.2003 година, е отворена стечајна по-
стапка над должникот ДТУТ ПАВАС-КОМПАНИ ДОО-
ЕЛ увоз-извоз с. Борисово, Ново Село, со жиро сметка 
бр. 3003000019095 која се води при Комерцијална банка 
АД Скопје Филијала Струмица, запишан во регистарот 
на Основниот суд во Штип со бр. на вл. 03002898?-8-06-
000 и Трег. бр. 2190/98 на 25.01.1999 година. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва и се заклучува поради немање имот, согласно член 
64 од Законот за стечај. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

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

брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (32188) 

___________ 
 

Со решение на Основниот суд во Струмица под Ст. 
бр. 225/03 од 19.11.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот ДПТ АНВЕ-ТРЕЈД ДООЕЛ 
увоз-извоз Струмица, со жиро сметка бр. 24011000014-
5087 која се води при Балканска банка АД Скопје Фи-
лијала Струмица, запишан во регистарот на Основниот 
суд во Штип со бр. на вл. 03010492?-8-01-000 и Трег. 
бр. 926/2002 на 21.10.2002 година. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва и се заклучува поради немање имот, согласно член 
64 од Законот за стечај. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-

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

брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (32189) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 162/03 од 02.12.2003 година, е отворена стечај-
на постапка над должникот Трговец поединец Мирчо-
Стојан Јосифов тп Пробиштип, ул. �Кочо Рацин� бб, 
Пробиштип со жиро-сметка бр. 41401-601-36376 кај 
Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесни-
ците во платниот промет - Скопје, Одделение во Штип. 
Отворената стечајна постапка над должникот Трго-

вец поединец Мирчо Стојан Јосифов тп Пробиштип, 
ул. �Кочо Рацин� бб, Пробиштип, се заклучува затоа 
што друштвото не располага со имот доволен да ги по-
крие трошоците по постапката. 
По правосилноста на ова решение должникот  да се 

брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во 
Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (32191) 
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Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 155/03 од 02.12.2003 година, е отворена стечај-
на постапка над должникот Друштво за градежништво, 
производство, трговија и услуги СИРМА 99 ДООЕЛ - 
Свети Николе, ул. �Моша Пијаде� бр. 19- Свети Нико-
ле, со жиро-сметка бр. 200000034138657 кај Стопанска 
банка АД - Скопје, Филијала во Свети Николе. 
Отворената стечајна постапка над должникот Друш-

тво за градежништво, производство, трговија и услуги 
СИРМА 99 ДООЕЛ - Свети Николе, ул. �Моша Пија-
де� бр. 19- Свети Николе, се заклучува затоа што 
друштвото не рсполага со имот доволен да ги покрие 
трошоците по постапката. По правосилноста на реше-
нието  должникот да се брише од трговскиот регистар 
кај Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (32192) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 149/03 од 02.12.2003 година, е отворена стечај-
на постапка над должникот Трговец-Поединец Момчи-
ло Спасе Крстевски ТП Штип, ул. �Сутјеска� бр. 70, 
Штип, со жиро-сметка бр. 200000026495736 кај Сто-
панска банка АД - Скопје, Филијала во Штип. 
Отворената стечајна постапка над должникот Трго-

вец-Поединец Момчило Спасе Крстевски ТП Штип, 
ул. �Сутјеска� бр. 70, Штип, се заклучува затоа што 
друштвото не располага со имот доволен да ги покрие 
трошоците по постапката. 
По правосилноста на ова решение должникот  да се 

брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во 
Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (32194) 

___________ 
 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Ст. бр. 143/03 од 02.12.2003 година, е отворена стечај-
на постапка над должникот Друштво за производство, 
трговија и услуги МЕЛИТАШПЕД увоз-извоз ДООЕЛ 
- Штип, ул. �Железничка� бб, Штип, со жиро-сметка 
бр. 41400-601-32996 кај Агенцијата за работа со блоки-
рани сметки на учесниците  во платниот промет - 
Скопје, Одделение во Штип. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за производство, трговија и услуги МЕЛИ-
ТАШПЕД увоз-извоз ДООЕЛ - Штип, ул. �Железнич-
ка� бб, Штип, се заклучува затоа што друштвото не 
располага со имот доволен да ги покрие трошоците по 
постапката. 
По правосилноста на ова решение должникот  да се 

брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во 
Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (32195) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип постапувајќи во стечајна 

постапка на должникот �СЕЛЕНА� АД во стечај - 
Штип по одржано завршно собрание на доверителите 
на ден 28.11.2003 година, го донесе следното решение. 
Отворената стечајна постапка над должникот �СЕ-

ЛЕНА� АД во стечај - Штип, ул. �Гоце Делчев� бр. 38-
Штип, со жиро сметка бр. 300080000033885 кај Комер-
цијална банка - Скопје - Експозитура во Штип решение 
на овој суд Ст. бр. 44/02 од 28.11.2003година, се заклу-
чува. 
Должникот се брише од трговскиот регистар кој го 

води Основниот суд во Штип. 
Решението да се достави до Одделот за регистрации 

на овој суд поради запишување во трговскиот регистар 
до катастар и други органи заради запишување во јав-
ните книги. 
Извод од решението да се објави на огласната табла 

во судот и во �Службен весник на РМ�. 
    Од Основниот суд во Штип.                        (32197) 

Со решение на стечајниот совет на Основниот суд 
во Охрид Ст. бр. 100/03 од 19.11.2003 година, е отворе-
на стечајна постапка на должникот Трговец поединец 
за угостителство Маркоска Никола Маријана �СИМА� 
од Охрид, со седиште во Охрид, ул. �Живко Чинго� бр. 
3, запишан во регистарот на Основниот суд во Битола, 
под бр. 794/99 и жиро сметка бр. 530-0004000760-94 во 
�Охридска  банка� АД Охрид, но истата се заклучува и 
нема да се спроведе. 
Од Основниот суд во Охрид.                         (32203) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 484/03 од 26.11.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над  должникот Друштво за трговија, 
производство и услуги МАНУЕЛ КОМПАНИ Шефки и 
други ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. �Крсте 
Арсенов� бр. 5/3-22, регистарска влошка 02031559?-3-01-
000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и 
истата не се спроведува, и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

ше од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - 
Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (32212) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-
шение III. Ст. бр. 680/03 од 27.11.2003 година, се  отвора 
стечајна постапка над стечајниот должник Претпријатие 
за производство, услуги и трговија на големо и мало 
�ПРЕСПА КОМЕРЦ 94� ДОО увоз-извоз Скопје, со се-
диште на  бул. �Јане Сандански� бр. 110/5-8, жиро-сме-
тка бр. 40100-601-313910, при Агенцијата за работа со 
блокирани сметки и регистарска влошка бр. 1-56626-0-0-
0 при регистраторот на  Основниот суд Скопје  I- Скоп-
је,  истата не се спроведува,  се заклучува. 

 Од Основниот суд Скопје II- Скопје.             (32213) 
___________ 

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

шение II. Ст. бр. 878/03 од 26.11.2003 година,  е отворена 
стечајна постапка над  должникот Друштво за угостителс-
тво, трговија и услуги ЗАЈКО Берзат ДООЕЛ експорт-им-
порт Скопје, со седиште на  ул. �11 Октомври� бр. 3,  и 
жиро сметка број 300000001319333 при Комерцијална 
банка АД Скопје, со регистарска влошка бр. 02001598?-8-
01-000, и истата не се спроведува, се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води овој 

суд. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (32214) 

___________ 
 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 294/03 од 24.11.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над Претпријатието за производство, 
услуги и трговија ГМГ ДОО експорт-импорт Кумано-
во, ул. �Вараждинска� бр. 21, со жиро сметка 40900-
601-31390 при Агенцијата за работа со блокирани сме-
тки на РМ  и број на регистарска влошка 1-47939-0-0-0 
и Срег. бр. 2406/94 од 22.02.1994 година на Основен 
суд Скопје I - Скопје. 
Со истото решение согласно член 64 од ЗС е заклу-

чена стечајната постапка. 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

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

ник на РМ� и на огласната табла во судот. 
Од Основниот суд во Куманово                      (32215) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 397/03 од 03.12.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над  должникот Трговското претпри-
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јатие ФЕМАК ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на 
ул. �Малешевска� бр. 20 б, со жиро сметка 40100-601-
227102, и регистарска влошка 1-40468-0-0-0, при региста-
рот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се 
спроведува,  се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

ше од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - 
Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (32232) 

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

шение III. Ст. бр. 677/03 од 27.11.2003 година, се  отвора 
стечајна постапка над стечајниот должник Бурекџилни-
ца �БРОДВЕЈ� ТП Ресмина, Селим Шокаљ, со седиште 
на  ул. �Кемал Сејфула� бб, жиро-сметка бр. 40100-601-
464965 при Агенцијата за работа со блокирани сметки, и 
регистарска влошка бр. 02029060?-6-09-0000 при реги-
страторот на  Основниот суд Скопје  I- Скопје,  истата 
не се спроведува,  се заклучува. 

 Од Основниот суд Скопје II- Скопје.             (32235) 
___________  

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

шение II. Ст. бр. 685/03 од 02.12.2003 година, се  отвора 
стечајна постапка над  должникот друштво за производс-
тво, трговија и услуги ХАЈ 2000 ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје, со седиште на  ул. �Виргино� бр. 113-а, Скопје,со 
жиро-сметка бр. 40100-601-454743 при Агенцијата за ра-
бота со блокирани сметки на учесниците во платниот про-
мет Скопје и регистарска влошка бр. 02026160?-8-03-000 
при регистраторот на  Основниот суд Скопје  I- Скопје,  
истата не се спроведува, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

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

ва извршувањето на решението. 
 Од Основниот суд Скопје II- Скопје.             (32244) 

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

шение II. Ст. бр. 550/03  од 22.09.2003 година,  е отворе-
на стечајна постапка над  должникот Претпријатие за тр-
говија на големо и мало ЛИМИТИДО ДОО експорт-им-
порт Скопје, со седиште на  ул. �Никола Русински� бр.3-
б 2/24,  и жиро сметка број 40120-601-332561 при Аген-
цијата за работа со блокирани сметки на учесниците во 
платниот промет на Република Македонија, со регистар-
ска влошка бр. 1-59896-0-0-0, и истата не се спроведува, 
се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води овој 

суд. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (32245) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 692/03 од 01.12.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должникот 
Друштво за внатрешна и надворешна трговија БО-
СТОН Илија ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на 
ул. �Галичник� бр. 20, со жиро сметка број 
200000012224223, при Стопанска банка АД Скопје и 
регистарска влошка број 02008416?-8-01-000, при реги-
старот на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.            (32302)  

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III. Ст. бр. 597/03 од 24.11.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должникот 
Друштво за производство, трговија и услуги ИГАЛ Ме-
тодија ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. 

�Палмиро Тољати� бр. 83-а, со жиро сметка број 
200000030507947, при Стопанска банка АД Скопје и 
регистарска влошка број 02017670?-8-03-000, при реги-
старот на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.            (32303)  

___________ 
 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 295/03 од 24.11.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над Претпријатие за производство, про-
мет, градење, проектирање и застапување ТОРУС увоз-
извоз Ц.О. Куманово, ул. �III МУБ� бб, со жиро сметка 
број 40900-601-3273, при Агенцијата за работа со бло-
кирани сметки на РМ и број на регистарска влошка 1-
5491-0-0-0 и Срег. бр. 2404/94 од 22.02.1994 година, на 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Со истото решение согласно чл. 64 од ЗС е заклуче-

на стечајната постапка.  
По правосилноста на решението должникот да се 

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

ник на РМ� и на огласната табла во судот. 
Од Основниот суд во Куманово.                     (32326)  

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 576/03 од 24.11.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должникот 
Друштво за производство и услуги ЗЛАТНА ЗОРА ДО-
О увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. �Иван Козаров� 
бр. 24/1-3, со жиро сметка број 300000000333910, при 
Комерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка 
број 02040587?-3-03-000, при регистарот на Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (32335)  

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 690/03 од 03.12.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
транспорт, трговија и услуги ХАТЧИС Сафет ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. �Маџари� бр. 
28/1-13, со жиро сметка број 300000000593773 и реги-
старска влошка број 02011180?-8-01-000, при региста-
рот на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од  регистарот кој го води Основниот суд Скоп-
је I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (32336)  

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 518/03 од 17.09.2003 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот Друштво за тр-
говија на големо и мало СКОНИ ДОО Скопје, со седи-
ште на бул. �Климент Охридски� бр. 66/2-4, со жиро 
сметка број 40100-601-88233, при Агенцијата за работа 
со блокирани сметки на учесниците во платниот про-
мет на Република Македонија, со регистарска влошка 
број 1-12592-0-0-0. 

 Истата не се спроведува и се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (32365)  

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

шение IV. Ст. бр. 66/03 од 22.10.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за произ-
водство и трговија ФИЛИП ЛУКА ДОО Скопје, со седи-
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ште на ул. �Црниче� бр. 6, со жиро сметка број 40100-601-
390769 и регистарска влошка број 1-41604-0-0-0, при ре-
гистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (32370)  

___________ 
 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-

шение Ст. бр. 26/03 од 20.11.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Трговско друштво за 
производство, трговија и услуги �СЕЛКОМЕРЦ� ДОО-
ЕЛ Кавадарци, со седиште на ул. �Моша Пијаде� бр. 
17/15, со жиро сметка број 2000006859056, во Стопан-
ска банка АД Скопје - Филијала Кавадарци,  регистри-
рано со решение Трег, бр. 11173/98 од 25.08.1999 годи-
на, на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата пора-
ди немање имот на должникот не се спроведува и се 
заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје. 
Од Основниот суд во Кавадарци.                    (32449)  

___________ 
 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-

шение Ст. бр. 12/03 од 25.11.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот, Кире Ангел Стојков, 
производство на освежителни пијалаци �АНЕКС� ТП 
Кавадарци, со седиште на ул. �Игман� бр. 5, со жиро 
сметка број 200000028218650, од Стопанска банка АД 
Скопје - Филијала Кавадарци,  регистрирано со реше-
ние Трег, бр. 4199/98 од 05.11.1998 година, на Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје, и истата поради немање 
имот на должникот не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје. 
Од Основниот суд во Кавадарци.                    (32450)  

___________ 
 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-

шение Ст. бр. 49/03 од 20.11.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за про-
изводство, трговија и услуги �МАИК� ц.о. експорт-им-
порт с. Ваташа, Кавадарци, со седиште на ул. �Киро 
Арсов� бр. 3, со жиро сметка број 41620-601-58975, во 
Агенцијата за работа со блокирани сметки ПЕ Кавадар-
ци,  регистрирано со решение Срег.бр. 6523/97 од 
17.11.1997 година, на Окружниот стопански суд Скоп-
је, и истата поради немање имот на должникот не се 
спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар на Основниот суд Скоп-
је I - Скопје. 
Од Основниот суд во Кавадарци.                    (32453)  

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение I. Ст. бр. 817/03 од 24.11.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за трго-
вија и услуги ЕКСТАЗИ Василије ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, со седиште на ул. �Никола Русински� бр. 3/1-
13, со жиро сметка број 200-0000216361-33, кај Сто-
панска банка АД Скопје и регистарска влошка број 
02007488?-8-01-000. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

�Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (32309)  

Основниот суд во Штип, постапувајќи во стечајна 
постапка на должникот �ПРОГРЕС ИНЖИНЕРИНГ� 
АД во стечај - Штип, заведен под Ст. бр. 38/02, ги изве-
стува доверителите на должникот дека: на ден 
16.12.2003 година во 11,00 часот во просториите на Ос-
новниот суд во Штип, ќе се одржи седница на Собра-
ние на доверители заради утврдување услови и начин 
на продажба на имотот на должникот.  
Од Основниот суд во Штип.                            (32322)  

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

198/2003 од 12.11.2003 година, отвори стечајна постап-
ка кон должникот Претпријатие за производство, услу-
ги и трговија на големо и мало, увоз-извоз КАТИЦ 
Крушево, со седиште на ул. �Нико Доага� бр. 23, Кру-
шево, запишан во регистарска влошка бр. 1-16274, со 
решение Срег. бр. 1196/95 од 16.03.1995 година, на 
Окружен стопански суд во Битола, се основна дејност 
надворешна трговија со прехранбени производи, со 
жиро сметка бр. 41100-601-29023, во ЗПП - Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува, и се заклучува. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (32323) 

___________ 
 
Основниот суд во Кочани, објавува дека со решение 

Ст. бр. 33/2003 од 27.11.2003 година, се отвора стечајна 
постапка над стечајниот должник Јавно трговско друш-
тво за производство, трговија и услуги �АВТОБЕЛ� Ја-
нев Перо и др. јтд увоз-извоз Кочани, ул. �Димитар Вла-
хов� бр. 99, со жиро сметка бр. 200000016501050 при 
Стопанска банка АД Скопје-Филијала Кочани, заведено 
во регистарот на Основниот суд во Штип, со решение 
Трег. бр. 1160/99 од 12.10.1999 и истата не се спроведу-
ва поради немање на имот на должникот што би влегол 
во стечајната маса и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд во 
Штип. 
Од Основниот суд во Кочани.         (32324) 

__________ 
 

Основниот суд во Кочани, објавува дека со реше-
ние Ст. бр. 25/2003 од 27.11.2003 година, се отвора сте-
чајна постапка над стечајниот должник Друштво за 
филмска дистрибуција �ДАЛМА 2000� ДОО експорт-
импорт Делчево, ул. �М. Тито� бр. 108/6, Делчево, со 
жиро сметка бр. 200000029477322 при Стопанска банка 
АД Скопје-Филијала Делчево, заведено во регистарот 
на Основниот суд во Штип, со решение Трег. бр. 
472/99 од 09.02.1999 и истата не се спроведува поради 
немање на имот на должникот што би влегол во стечај-
ната маса и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд во 
Штип. 
Од Основниот суд во Кочани.         (32325) 

__________ 
 

Основниот суд во Кочани, објавува дека со реше-
ние Ст. бр. 19/2003 од 27.11.2003 година, се отвора сте-
чајна постапка над стечајниот должник Друштво за 
производство, промет и услуги �СЈАЈ� јтд Фиданчо 
Тренчовски и др. увоз-извоз Делчево, ул. �Велко Вла-
ховиќ� бр. 11, со жиро сметка бр. 200 0000165639 06 
при Стопанска банка АД Скопје-Филијала Делчево, за-
ведено во регистарот на Основниот суд во Штип, со ре-
шение Трег. бр. 1398/99 од 03.12.1999 и истата не се 
спроведува поради немање на имот на должникот што 
би влегол во стечајната маса и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд во 
Штип. 
Од Основниот суд во Кочани.         (32327) 
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Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 319/03 

од 28.11.2003 година, над должникот Друштво за про-
изводство, трговија на големо и мало и услуги НИКО-
ЛА ГИНОВ увоз-извоз Битола ДООЕЛ, со седиште на 
ул. �Стив Наумов� бр. 88, запишан во регистарска вло-
шка на Основниот суд во Битола бр. 01005505?-8-03-
000, со жиро сметка бр. 500-0000002598 при Стопанска 
банка АД Битола, со дејност шифра 52.11, отвори сте-
чајна постапка, не ја спроведе и ја заклучува. 
Од Основниот суд во Битола.         (32328) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 343/03 
од 01.12.2003 година над Друштвото за угостителство 
и туризам ГОТ КОМЕРЦ ДООЕЛ Битола, со седиште 
на ул. �Довлеџик� бр. 212, запишан во регистарска вло-
шка на Основниот суд во Битола бр. 01011812?-8-09-
000, со жиро сметка  бр. 500-0000003323-49, при Сто-
панска Банка АД Битола, со дејност шифра 55.40  сте-
чајната постапка се отвора, стечајната постапка не се 
спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд во Битола.                          (32443) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 333/03 

од 27.11.2003 година над Друштвото за трговија, про-
изводство, превоз и услуги БП СЕНА ДОО Битола, со 
седиште на ул. �Крсте Мисирков� бр. 3-б, запишан во 
регистарска влошка на Основниот суд во Битола бр. 
01016298?-3-01-000, со жиро сметка  бр. 500-0000003-
929-74, при Стопанска Банка АД Битола, со дејност 
шифра 60.24  стечајната постапка се отвора, стечајната 
постапка не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд во Битола.                          (32444) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 246/03 

од 14.11.2003 година над стечајниот должник Друштво 
за трговија и услуги АС Ташкир Сашо ДООЕЛ увоз-из-
воз  Битола, со седиште на ул. �Ѓуро Ѓаковиќ� бр. 49, 
Битола, запишано во регистарска влошка 01006636 на 
Основниот суд во Битола, со жиро сметка  бр. 40300-
601-93604, при Агенцијата за работа со блокирани сме-
тки на учесниците во платниот промет ПЕ Битола, со 
дејност со шифра 52.11  стечајна постапка  отвори, сте-
чајна постапка не   спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (32446) 

___________ 
 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-

шение Ст. бр. 101/03 од 03.12.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство и промет �ЕЛЕНИ� Љубинка увоз-извоз ДОО-
ЕЛ Неготино, со седиште на ул. �Маршал Тито� бр. 15, 
со жиро сметка бр. 270-00000-6054-58 од Извозна и 
кредитна банка АД Скопје, Филијала Неготино, реги-
стрирано со решение Трег. бр. 1145/2000 од 27.03.2000 
година на Основен суд Скопје I-Скопје, и истата пора-
ди немање на имот на должникот не се спроведува, се 
заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар при Основниот суд Ско-
пје I - Скопје.           
Од Основниот суд во Кавадарци.                    (32447) 

___________ 
 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-

шение Ст. бр. 65/03 од 25.11.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Трговец поединец за 
промет со колонијални производи  Валентина Кирил 
Станоева �ВАЛИ� ТП Кавадарци, со седиште на ул. 
�Методи Џунов-Џико� бр. 61/5, со жиро сметка бр. 
200000026328896 во Стопанска банка АД - Скопје, Фи-
лијала, Кавадарци, регистрирано со решение Трег. бр. 

2637/97 од 24.12.1997 година на Основен суд Скопје I-
Скопје, и истата поради немање на имот на должникот 
не се спроведува, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар при Основниот суд Ско-
пје I - Скопје.    
Од Основниот суд во Кавадарци.                    (32448) 

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

27/2003година и Ст. бр. 37/2003 година, стечајниот совет 
од судијата Татјана Сусулеска - претседател на стечајни-
от совет и судиите: Доста Лукароска и Соња Димеска - 
членови на советот, во стечајната постапка што се води 
спрема должникот АД �МИКРОН� - Прилеп - во стечај, 
одлучувајќи по приговорот од доверителот Агенција на 
Република Македонија за управување со средства - 
Скопје, поднесена против одлуката на собранието на до-
верители од 28.11.2003 година, вон рочиште на ден 
04.12.2003 година го донесе следното решение: 
Се усвојува приговорот на доверителот Агенција на 

Република Македонија за управување со средства Скопје. 
Се укинува одлуката на собранието на доверители на 

стечајниот должник АД �МИКРОН� - Прилеп, донесена 
на одржаната седница на собранието на доверители на 
ден 28.11.2003 година, со која се сметаат за невалидни и 
двете понуди доставени од понудувачите: Кирил Мирче-
ски и �ВАСИДОРА� ДООЕЛ - Прилеп, на меѓународни-
от јавен тендер објавен на 11 и 12.10.2003 година, да се 
објави нов меѓународен јавен тендер, согласно упатства-
та на консултантската куќа �ЛАЈОНС БРИЏ�. 
Стечајниот судија да свика ново собрание на дове-

рители, на кое ќе се одлучува за донесувањето на одлу-
ката од страна на собранието на доверители за избор на 
најповолен понудувач на меѓународниот јавен тендер 
за продажба на должникот. 
Оваа одлука да биде јавно објавена во �Службен 

весник на Република Македонија� и на огласната табла 
на Основниот суд во Прилеп. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (32490) 

_______________________________________________ 
 

Л И К В И Д А Ц И И  
 

Ликвидаторот Димоски Љупчо од Тетово, ул. 
�Илинденска� бр. 210, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
Трег. бр. 1994/2003 од 07.11.2003 година, објавува дека 
Друштвото за производство, трговија, менаџмент и 
консултантски услуги МАК-ДИФУЗИОН ДОО увоз-
извоз Тетово, ул. �Спортска сала� бб, со број на жиро 
сметка 240010000112306 отворена при Балканска банка 
Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока, а најдоцна 
во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (32173) 

__________ 
 

Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје, бул. �Јане 
Сандански� бр. 50-3-4, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
Трег. бр. 3312/03 од 30.10.2003 година, објавува дека 
Друштвото за извоз-увоз и внатрешен промет ДРВО-
ИМПЕКС Веселин ДООЕЛ Скопје, ул. �11 Октомври� 
бр. 36 и жиро сметка бр. 300000001186637 при Комер-
цијална банка АД Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од три месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (32236) 
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Ликвидаторот Бајрами Авни од Куманово,       

ул. �Октомвриска револуција� бр. 52/3, запишан во 
судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скоп-
је, со решение П. Трег. бр. 2836/2003 од 12.11.2003 го-
дина, објавува дека Друштвото за производство, трго-
вија, градежништво и транспорт АДИ-2000 Шабан ДО-
ОЕЛ експорт-импорт Куманово, со жиро сметка бр. 
510-0000002467-80 отворена при КИБ АД Куманово, е 
во ликвидација. 

         

Ликвидаторот Попоски Митко од Скопје, ул. 
�Карпошово востание� бр. 4/2-3, запишан во трговски-
от регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со ре-

шение П. Трег. бр. 2084/2003 од 06.08.2003 година, об-
јавува дека Друштвото за производство, трговија и ус-
луги ДИГИТАЛ ИНК ДООЕЛ Скопје, ул. �29 Ноем-
ври� бр. 3в, со жиро сметка бр. 300000001571242, при 
Комерцијална банка АД, е во ликвидација. 

Телефони за контакт: 031/413-464, 070 539-118. 
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 

должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
15 дена по објавувањето на огласот во �Службен вес-
ник на РМ�, до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од послед-
ната објава. 
Од ликвидаторот.          (32193) 

__________ 
 

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 126/02 
од 02.12.2003 година, отвори ликвидациона постапка 
над Трговско претпријатие, експорт-импорт АНРИКО 
п.о. Штип, ул. �Пиринска� бр. 37, Штип, со жиро сме-
тка бр. 41400-601-29476 кај Агенцијата за работа со 
блокирани сметки на учесниците во платниот промет 
Скопје-Одделение во Штип. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води кај Основниот 
суд во Штип.                          
Од Основниот суд во Штип.         (32196) 

__________ 
 

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 112/03 од 
02.12.2003 година, отвори ликвидациона постапка над 
Производно, трговско, услужно претпријатие ОМЕГА-9 
увоз-извоз п.о. Штип, ул. �Коле Неделковски� бр. 1, 
Штип, со жиро сметка бр. 41400-601-33897 кај Агенци-
јата за работа со блокирани сметки на учесниците во 
платниот промет Скопје-Одделение во Штип. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води кај Основниот 
суд во Штип.                          
Од Основниот суд во Штип.         (32198) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I- Скопје со решение П.Трег 
бр. 3464/03 од 26.11.2003 година, во регистарска  влош-
ка бр. 02015275?-3-09-000, го запиша во трговскиот ре-
гистар запишувањето на ликвидатор на Производното 
услужно друштво СЕТ Игор и Дејан ДОО увоз-извоз 
Скопје, ул. �Рузвелтова� бр. 15/2. 
Се врши запишување на ликвидаторот на друштвото 

Александра Илиева. 
Престанок со работа на Производно услужно друштво 

СЕТ Игор и Дејан ДОО Скопје, ул. �Рузвелтова� бр. 15/2. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (32254) 

___________ 
 
Oсновниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Л. бр. 343/01 од 30.06.2003 годи-
на, е завршена ликвидација над Производно трговско 
претпријатие �ОПАЛ� експорт-импорт ПО - Скопје, со 
седиште на ул. �Бранислав Нушиќ� бр. 9/2-5, со жиро 
сметка бр. 40120-601-58202, кај Агенцијата за работа 
со блокирани сметки на учесниците во платниот про-
мет на РМ - Скопје, запишан во судскиот регистар со 
регистарска влошка бр. 1-8101-0-0-0 и истото се брише 
од судскиот регистар на овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (32300) 

__________ 
 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена, по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (32366) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
Трег. бр. 1847/2003 од 05.11.2003 година, во регистар-
ска влошка бр. 02040018?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидатор и пре-
станок со работа на ДООЕЛ на Друштвото за трговија 
и услуги ГМС 1 ДОО Скопје, ул. �Козле� бр. 74. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на Друштвото за трговија и услуги ГМС 1 ДОО Скопје 
ул. �Козле� бр.74. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (32373) 

_________ 
 
Ликвидаторот Симоновски Борис од Скопје, 

ул. �Рузвелтова� бр. 6/40, запишан во судскиот реги-
стар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
П. Трег. бр. 3871/03 година, објавува дека Друштвото 
за трговија на големо и мало �АСТРА-КО� Борис ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Рузвелтова� бр. 3, со број 
на жиро сметка бр. 300-000000175509, отворена при 
Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 10 дена, по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 10 дена, од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (32460) 

_______________________________________________ 
 

Н О Т А Р С К И   О Г Л А С И 
 

Се продава земјоделско земјиште: КО Паликура, 
К.П. бр. 209, план 004, скица 027, м.в. �Маркова Лока�, 
култура нива, класа 2, со вкупна површина од 1983м2, 
сопственост на Стефан Ичов од с. Паликура, Кавадарци, 
евидентирано во Имотен лист бр. 144, издаден од Др-
жавниот завод за геодетски работи-Одделение за премер 
и катастар Кавадарци, за цена од 40.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.            (32201) 

__________ 
 

Врз основа на нотарски акт Договор за залог врз не-
подвижни предмети со својство на извршна исправа, со-
ставен кај нотарот Чедо Иванов од Кочани, под ОДУ. 
бр. 332/03 од 01.12.2003 година, склучен помеѓу АД за 
осигурување Вардар Скопје ДООЕЛ Истра Кочани, како 
должник-заложен должник како основ за обезбедување 
на паричното побарување на доверителот АД за осигу-
рување Вардар Скопје во висина од 5.000.000,00 денари 
кои произлегуваат од Договор за одобрување на кратко-
рочна позајмица заснована е хипотека од прв ред врз 
недвижности, деловен простор заведен во Имотен лист 
бр. 14029 за КО Кочани на К.П. бр. 14349, м.в. �29 Но-
ември 18�, со вкупна површина од 6.768м2 и градежно 
земјиште со вкупна површина од 60.289м2, сопственост 
на заложниот должник-должник.         (32186) 
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Над подвижниот предмет сопственост на Друштво за 

производство, трговија и транспорт БЕСА ТРАНС 2002 
ДООЕЛ експорт-импорт Теново, кој претставува: товар-
но, марка �Dajmler-Benz� 1635, со број на шасија  
WDB64507615315168, со рег. бр. TE-039-AR, приклуч-
но, марка �Kaesbohrer� D-17В, со броj на шасија 
KV104193980/2000, со рег. бр. TE-637-AC, е заснован за-
лог со Договор за засновање на регистриран невладетел-
ски залог врз подвижни предмети со својство на извршна 
исправа, заверен кај нотарот Тодор Бошковски од Тетово, 
под ОДУ бр. 417/03 на 28.11.2003 година, во корист на за-
ложниот доверител Про Kредит банка АД Скопје, за 
обезбедување на парично побарување во износ од 
15.000,00 ЕУР, кој залог е регистриран во Централниот 
регистар на РМ Скопје, Регионална регистрациона канце-
ларија во Тетово на 28.11.2003 година.        (32190) 

__________ 
 
Над недвижност-деловен простор, кој се наоѓа во 

Скопје, ГТЦ пр. Д. Е. 240, со вкупна површина од 
109м2, зграда 8, влез 001, кат-приземје, број 240, кој 
имот лежи на К.П. бр. 12079, КО Центар 1, сопственост 
на должникот-заложниот должник Друштво за трговија 
на големо и мало СТИЛИНА КОМЕРЦ ДОО увоз-из-
воз Скопје, со седиште на ул. �Рузвелтова� бр. 8, Скоп-
је, врз основа на Имотен лист бр. 44443, издаден од 
ДЗГР-Сектор за премер и катастар Скопје, воспоставен 
е залог (хипотека) со  Договор за залог (хипотека) врз 
недвижност од втор ред сочинет во форма на нотарски 
акт од страна на нотарот Нада Палиќ од Скопје, заве-
ден под ОДУ. бр. 271/03 од 18.11.2003 година, во полза 
на заложниот доверител.                                        (31960) 

__________ 
 

Над подвижниот имот сопственост на Друштво за обез-
бедување и услуги СЕКЈУРИКОМ МУЛТИСЕРВИС ИН-
ТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Скопје, бдс 5644836, а кој претста-
вува: патничко марка Фиат, тип Уно 1.0, со шасија 
ZFA146А0000109701 и мотор 1221063, произведено 2002 
година, со сила на мотор 34књ, боја бела 01, со регистарска 
табличка SK-118-MA; патничко, марка застава 145А00, 
марка Југо Корал 1.1л, со шасија VX1145A0001081307 и 
мотор 11МА064/1577927, произведено 2003 година, со си-
ла на мотор 45књ, боја црвена 74, со регистарска табличка 
SK-895-MU, товарно, марка застава, тип Југо Флорида 1.3 
Полѕ, со шасија VX1103A0000051245 и мотор 13 
МВ064/0087137, со сила на мотор, произведено 2002 годи-
на, боја црвена 01, со регистарска таблица SK-625-MG; пат-
ничко, марка застава, тип Југо Корал 1.1 л, со шасија 
VX1145A0001078466 и мотор 11МА064/1576728, произве-
дено 2002 година, со сила на мотор 45књ, боја црвена 74, со 
регистарска таблица SK-582-ME; патничко, марка Фиат, 
тип 223  Добло, со шасија ZFA22300005189176 и мотор 
223А6000/3523206, произведено 2003, со сила на мотор 
46књ, боја црвена 75, со регистарска таблица SK-678-MS; 
патничко, марка Фиат, тип 223 Добло, шасија 
ZFA22300005132386 и мотор 223А60003183726, произве-
дено 2002 година со сила на мотор 46књ, со боја 249, со ре-
гистарска таблица SK-312-MD; товарно марка Фиат, тип 
Добло cargo, шасија ZFA22300005134291, со мотор 
3187104, произведено 2002 година со сила на мотор 46књ, 
со боја бела 01, со регистарска таблица Sk-126-MA; засно-
ван е залог ОДУ бр. 380/03 од 19.11.2003 година од нотарот 
Поповски Слободан од Скопје, составен од нотарот Попов-
ски Слободан како средство за обезбедување на договорот за 
долгорочен кредит за обртни средства бр. 141/03 од 
11.11.2003 година, помеѓу Еуростандард банка АД Скопје и 
Друштво за СЕКЈУРИКОМ МУЛТИСЕРВИС ИНТЕРНА-
ЦИОНАЛ за износ од 7.130.000,00 денари, во корист на за-
ложниот доверител Еуростандард банка АД Скопје.  (32060) 

__________ 
 
Се продава недвижен имот: нива на К.П. бр. 3234/1, 

план 055, скица 478, м.в. �Тополовец�, класа 1, со по-
вршина од 2600м2 и интензивно лозје на К.П. бр. 

3234/1, план 055, скица 478, м.в. �Тополовец�, класа 1, 
со површина од 2304м2, запишан во Имотен лист бр. 
984 за КО Росоман, издаден од ДЗГР-Одделение за 
премер и катастар Кавадарци, сопственост на Илиев 
Кузман Драги, ул. �К. Охридски� бр. 2, Кавадарци, за 
купопродажна цена од 50.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава и кои имаат првенствено право 
на купување, како и сите заинтересирани лица во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
�Службен весник на РМ�, писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат право-
то на првенство. 
Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојано-

ска, ул. �ЈНА� бр. 45, Кавадарци.                           (32209) 
__________ 

 
Се продава земјоделско земјиште кое во катастар-

ска евиденција е заведено под К.П. бр. 2698/1, плац, 
нива класа 4, од 400м2, сопственост на Кметовски Сто-
јан од с. Побожје, за вкупна цена од 150,00 ден./м2. 
Се повикуваат сопствениците чие земјиште граничи 

со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од де-
нот на објавувањето на огласот во �Службен весник на 
РМ�, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата 
кај сопственикот. Во спротивно, го губат правото на 
првенство.                         (32219) 

__________ 
 

Се врши продажба на земјоделско земјиште, по-
строено на К.П. бр 322, план 5, скица 5, м.в. �Кумова 
Рупа�, шума, со површина од 878м2, К.П. бр. 369, план 
5, скица 7, м.в. �Кумова Рупа�, пасиште 5, со површина 
3350м2, К.П. бр. 370, план 5, скица 8, м.в. �Кумова Ру-
па�, шума, со површина од 5850м2 и К.П. бр. 371, план 
5, скица 8, м.в. �Кумова Рупа�, пасиште со површина 
од 2110м2, сопственост на Абдиовски Јусуф од с. Сту-
деничани, Скопје. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

до нотарот Матилда Бабиќ, ул. �Јани Лукровски� бр. 3, 
Пензионерски дом Автокоманда, општина Гази Баба, 
Скопје.            (32220) 

__________ 
 

Се продава идеален дел 6/15 од 2/6 од недвижен 
имот во Скопје, кој се наоѓа  во КО Бардовци на К.П. 
бр. 490/1, план 3, скица 9, на м.в. �Село�, нива од 2-ра, 
класа, со вкупна површина од 7.690м2, евидентирано во 
ПЛ бр. 597 за КО Бардовци, како сопственост на прода-
вачот Живко Јовановски, со живеалиште во с. Бардов-
ци, Скопје, за продажна цена од 300.000,00 денари. 
Се повикуваат лицата кои имаат право на првенс-

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

до нотарот Ристо Папазов од Скопје, ул. �Ѓорче Пе-
тров� бр. 22.           (32252) 

__________ 
 
Врз основа  на анекс Договор кон Договорот за 

обезбедување на парично побарување со хипотека, из-
готвен од нотарот Слободан Поповски од Скопје, под 
ОДУ број 257/02, изработен во форма на нотарски акт 
под ОДУ број 232/03 од нотарот Матилда Бабиќ, е во-
становено заложно право-хипотека од прв ред врз идни 
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недвижности-станови во градба и тоа: стан број 2 (два) 
кат ПР, влез 2 (втори) со нето станбена површина од 
89,05 м2 и подрум број 2 (два), ниво ПО, влез 2 (втори), 
со површина од 8,75 м2 во станбено деловен објект Б-
11 на ул. �Видое Смилевски Бато� бр. 8в, во Скопје, со 
проценета моментна вредност од 26.000,00 ЕУР; стан 
број 10 (десет), кат 2 (втори), влез 1 (први), со нето 
станбена површина од 84,55 м2, балкон-лоѓии 6,15 м2 
или вкупна станбена површина од 90,70 м2 и подрум  
број 10 (десет), ниво ПО, влез 1 (први) со површина од 
5,10 м2 во станбено деловен објект Б-11 на ул. �Видое 
Смилевски Бато� бр. 8в, во Скопје,со проценета мо-
ментна вредност од 25.000,00 ЕУР  и стан број 36 (три-
есет и шест), влез 1 (еден), кат 4 (четири) во станбена 
зграда на ул. �Сава  Ковачевиќ� бр. 14 б, и ул. �Тодор 
Паница� бр. 4 - ламела В, кој се гради по систем  инже-
неринг, со површина од 94,12 м2, ± 3%, со проценета 
моментна вредност од 75.200,00 ЕУР, сопственост на 
хипотекарниот должник Друштво за трговија, инжене-
ринг и услуги МЕДИЈАН ТРЕЈД Горан и други ДОО 
Скопје, а во корист на хипотекарниот доверител ТУ-
ТУНСКА БАНКА АД Скопје.                               (32367) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот, кој се наоѓа на КП бр. 

5333/3, место викано �Крива Нива� култура нива, класа 
6, со површина од 616  м2, КО Кучевиште, видно од ПЛ 
број 1128, издаден од ДЗГР-Сектор за премер и ката-
стар Скопје, сопственост на Ристовски Костадин, за це-
на од 370.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување-
то, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, Оп-
штина Чаир, ул. �Костурска� бр. 18/5-1, Скопје. (32359) 

___________ 
 

     Се продава недвижен имот, кој се наоѓа на КП бр. 
5333/4, место викано �Крива Нива� култура нива, класа 6, 
со површина од 406  м2, КО Кучевиште, видно од ПЛ број 
97, издаден од ДЗГР-Сектор за премер и катастар Скопје, 
сопственост на Тенов Стојан, за цена од 243.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување-
то, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, Оп-
штина Чаир, ул. �Костурска� бр. 18/5-1, Скопје. (32358) 

___________ 
 
Над недвижен имот сопственост на трговското 

друштво за производство, издавачка дејност, трговија 
на големо и мало ТОПЕР Томислав ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје,, и тоа недвижен имот - стан со помош-
ни простории кој се наоѓа на ул. �Дане Крапчев� бр. 21, 
во КО Центар 1, на КП 10291, зграда 1, влез 001, ПО, 
во површина од 8 м2, и КП 10291, зграда 1, влез 001, 
ПР, стан 002, собност 002, во површина од 59 м2, од-
носно недвижност во вкупна површина од 67 м2, запи-
шан на имотен лист број 12995 издаден од ДЗГР-Се-
ктор за премер и катастар - Скопје, е заснован залог од 
прв ред со солемнизација - потврда на приватна испра-
ва на Договор за залог на недвижен имот со својство на 
извршна исправа заведен под број ОДУ 84/03 на 
02.12.2003 година од нотарот Симона Николиќ од 
Скопје, за обезбедување на парично побарување во из-
нос од 40.000,00 ЕУР.                                             (32319) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 

општина Неготино - вон: парцела број 3277/3 во место 
викано �Калдрма� интензивно лозје со површина од 

3950 м2 во Катастарска општина Неготино-вон, сопс-
твеност на Давитков Петрун од Неготино, ул. �Борис 
Кидрич� бр. 8, цена на продажба 111.500,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

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

до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Јане Сандан-
ски� бр. 3.                                                                (32330) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 
општина Вешје: парцела број 611 во место викано 
�Момилица� нива со површина од 3690 м2 во Катастар-
ска општина Вешје, сопственост на Најдов Петар од 
Неготино, ул. �Питу Гули� бр. 41, цена на продажба 
7.500,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

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

до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Јане Сандан-
ски� бр. 3.                                                                 (32331) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 

општина:  парцела број 192 во место викано �Бесвички 
Пат� пасиште со површина од 472 м2 во Катастарска 
општина Бесвица; парцела број 193 во место викано 
�Бесвички Пат� интензивно лозје со површина од 1710 
м2 во Катастарска општина Бесвица; парцела број 194 
во место викано �Бесвички Пат� пасиште со површина 
од  751 м2 во Катастарска општина Бесвица; парцела 
број 195 во место викано �Бесвички Пат� со површина 
од 283 м2 во Катастарска општина Бесвица; парцела 
број 195 во место викано �Бесвички Пат� земјиште под 
зграда со површина од 35 м2 во Катастарска општина 
Бесвица; парцела број 196 во место викано �Бесвички 
Пат� пасиште со површина од 144 м2 во Катастарска оп-
штина Бесвица; парцела број 927 во место викано �Бе-
свички Пат� пасиште со површина од 1237  м2 во Ката-
старска општина Бесвица; парцела број 3911  во место ви-
кано �Бесвички Пат� интензивно лозје со површина од 
3911  м2 во Катастарска општина Бесвица, сопственост на 
Бојчев Петре од Демир Капија, ул. �Илинденска� бр. 59, 
цена на продажба 40.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

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

до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Јане Сандан-
ски� бр. 3.                                                                 (32332) 

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

на извршна исправа, составен во форма на нотарски акт од 
нотарот Наџи Зеќири од Тетово под ОДУ број 512/03 од 
28.11.2003 година и Договор за регистриран невладе-
телски залог врз подвижни предмети под  ОДУ бр. 
511/03 од 28.11.2003 година, склучени меѓу Стопанска 
банка а.д. Скопје, како заложен доверител и Друштво 
за внатрешна и надворешна трговија и услуги МУЈО-
КОМЕРЦ ДОО с. Желино � Желино, како должник-за-
ложен должник, засновано е заложно право залог од 
прв ред и тоа: врз недвижен имот � Стопански објект � 



Стр. 16 - Бр. 78 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 8 декември 2003 
 
мелница за жито под објект со двор и нива која прет-
ставува Цела К.П. бр. 751/1, план 6, скица 17, в.м. 
�Клисура� под објект во површина од 160 м2, двор во 
површина од 500 м2 и нива во површина од 1437 м2 или 
вкупно 2097 м2 кое заложно право е регистрирано во ин-
табулационата книга при Основниот суд во Тетово и врз 
подвижни предмети и тоа: технолошка опрема за мелни-
ца со капацитет од 72 т / 24 часа која се состои од маши-
ни предвидени за извршување на следните фази: 1. Фаза 
чистење: аспиратор со комора, трнер, разделувач на кам-
чиња со вентилатор, магнетен апарат, рибалица и елева-
тор, производител �SAGNATI� � Италија, година на 
производство 1995 година, година на набавка 2002 годи-
на; 2. Фаза распособување: комора за пежење со еле-
ктронски регулатор за пуштање вода, производител 
SAGNATI � Италија, година на производство 1995 годи-
на, година на набавка 2002 година; 3. фаза мелење: 7 ва-
лаци, 2 машини за гризата со вентилатори, две сита и 
пнеуматик за уливање на материјалот, производител 
�SAGNATI� � Италија, година на производство 1995 го-
дина, година на набавка 2002 година, 4. фаза за пакува-
ње, палетирање: автоматска машина за паковање и пале-
тирање со капацитет од 10 т/час во вреќи од 25 кг и 30 
кг, производител �SAGNATI� � Италија, година на про-
изводство 1995 година, година на набавка 2002 година, 
сопственост на должникот � заложниот должник Друш-
тво за внатрешна и надворешна трговија и услуги МУ-
ЈО-КОМЕРЦ ДОО с. Желино � Желино, кое заложно 
право е регистрирано во Централниот регистар со дело-
вен број 10220030000334.                 (32442) 

___________  
Врз основа на Договор за засновање на регистриран 

невладетелски залог врз подвижни предмети, со својство 
на извршна исправа, солемнизиран од нотарот Наџи Зеќи-
ри од Тетово под ОДУ број 517/03 од 02.12.2003 година, 
склучен меѓу ПроКредит банка а.д. Скопје како заложен 
доверител и Друштво за производство на мебел, транс-
порт, трговија и угостителски услуги ИНТЕР ФАНТА-
ЗИА експорт-импорт Тетово, како должник � заложен 
должник, засновано е заложно право залог од прв ред врз 
подвижни предмети: една (1) машина за обработка на др-
во (правење фолија) Olompik S212 Ser 071320 AL 
1/002434 тежина 3100 кг, година на производство 1999, 
производител SCM Италија: едно ПМВ Мерцедес Бенз 
210 Е 300 D,  број на шасија WDB2100201A346400, број 
на мотор 60691210008952, година на производство 1987, 
сила на мотор 100 KW, од 2996 цм3, маса на возило 1560 
кг, боја тегет плава 98, регистарски број ТЕ-836-СЕ, сопс-
твеност на должникот-заложниот должник Друштво за 
производство на мебел, транспорт, трговија и угостител-
ски услуги ИНТЕР-ФАНТАЗИА ДОО експорт-импорт од 
Тетово, кое заложно право е регистрирано во Централни-
от регистар со деловен број 10220030000337.          (32475) 

___________  
Се врши исправка во делот на нотарскиот оглас об-

јавен во �Службен весник на Република Македонија� 
број 73 од 19.11.2003 година, од страна на нотарот На-
да Палиќ од Скопје, ул. �Пролет� бр. 1/3-18, така што 
износот од 335.160 евра во денарска противвредност се 
заменува во 335.160,00 денари.                             (32439) 
_______________________________________________ 

 
М А Л И    О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважечки следните 
документи: 

Пасош бр. 1776347/02 издаден од СВР-Скопје на име 
Ивановски Горан, ул. "К. Асенов" бр. 4/3-12, Скопје.   
Пасош бр. 1311873 на име Зибери Беким, Гостивар. 
Пасош бр. 0959797 на име Лозароска Веса, Струга.    
Пасош бр. 1898340/03 издаден од СВР-Куманово на 
име Велији Сенад, ул. "Есперанто" бр. 4/3, Куманово. 
Пасош бр. 0752987/95 издаден од СВР-Куманово на 
име Џемаил Агуши, ул. "Братство и единство" бр. 19, 
Куманово.                                       (32372) 

Пасош бр. 952476/96 издаден од СВР-Скопје на име 
Жабев Јованчо, ул. "Д. Хаџидимов" бр. 10-а, Скопје.     
Пасош бр. 1366401 издаден од СВР- Велес на име 
Чолаковиќ Селвер, с. Горно Оризари, Велес.      (32438) 
Пасош бр. 1943865 издаден од СВР-Гостивар на име 
Елези Исни, с. Чајле, Гостивар.          (32440) 
Пасош бр. 1612593 издаден од СВР-Тетово на име 
Нејази Јусуфи, ул. "Јордан Златеноски" бр. 40, Тетово. 
Пасош бр. 734407 издаден од СВР-Тетово на име 
Шаќири Мемет, ул. "Караорман" бр. 11, Тетово. 
Пасош бр. 726399/95 издаден од СВР-Скопје на име 
Димовски Гоце, ул. "Багдатска" бр. 17-а, Скопје. 
Пасош бр. 0210594 издаден од СВР-Скопје на име 
Мендерес Дураку, ул. "4" бр. 66, с. Сарај, Скопје. 
Пасош бр. 120787 на име Мехмеди Агим, ул. 

"Загорје" бр. 35, Кичево.                         (32501) 
Пасош бр. 1401512 на име Хебиба Ајет, Тетово. 
Пасош бр. 327341/94 издаден од СВР-Скопје на име 
Хисније Зеќири, бул. "В. С. Бато" бр. 91/1-7, Скопје.   
Чекови од тековна сметка бр. 1537330 со бр. 00150-

00512554 и бр. 0015000512555 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Светлана Владева, Скопје. 
Чекови од тековна сметка бр. 0016216/10 со бр. 0001-

610479 и бр. 0001610480 издадени од Македонска 
банка на име Јовановска Лујза, Скопје.        (32315) 
Чекови од тековна сметка бр. 3918986 од бр. 1447936 
до бр. 14477942 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Чолакова Параскева, Скопје.        (32355) 
Чек од тековна сметка бр. 109407 со бр. 000300644-

3856 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Иваноски Темелко, Скопје.           (32361) 
Чекови од тековна сметка бр. 14511077 од бр  5975-

681 до бр. 5975686, од бр. 6036194 до бр. 6036201  и од 
бр. 586726 до бр. 586735 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Аргировски Татјана, Скопје. 
Работна книшка на име Петковска Јулијана, Скопје. 
Работна книшка на име Стојановска Сузана, Скопје. 
Работна книшка на име Грбевски Сашо, с. Ѓавато, 
Битола.                                                                   (32316) 
Работна книшка на име Стојковски Бобан, Куманово. 
Работна книшка на име Симовска Виолета, Делчево. 
Работна книшка на име Јашари Љутви, с. Ропалце, 
Куманово.                                                    (32339) 
Работна книшка на име Аљук Муртези, с. Опае, 
Куманово.                                                    (32340) 
Работна книшка на име Ѓорѓиоски Благој, Охрид. 
Работна книшка на име Анчов Ванчо, ул. "Македон-
ска" бр. 5, Кочани.                                     (32345) 
Работна книшка на име Крстевска Даниела, ул. 

"Цетинска" бр. 15, Кратово.                      (32348) 
Работна книшка на име Сефер Ајети, Скопје. 
Работна книшка на име Ќефсере Мамути, Скопје. 
Работна книшка на име Чупиќ Мирјана, Скопје. 
Работна книшка на име Аљајдин Сали, с. Љуботен, 
Скопје.                                                       (32436) 
Работна книшка на име Пешевска Весна, с. Талаш-
манце, Кратово.                                         (32459) 
Работна книшка на име Снежана Васева, Скопје. 
Работна книшка на име Идризи Фадиљ, Скопје. 
Работна книшка на име Милојевиќ Весна, ул. "Беог-
радска" бр. 2, Битола.                         (32476) 
Работна книшка на име Зиба Хагип,Струга.     (32477) 
Работна книшка на име Фаредин Бурами, Гостивар. 
Работна книшка на име Исуф Џафери, с. Г. Коњаре, 
Куманово.                                        (32481) 
Работна книшка на име Линдита Џафери, с. Г. 
Коњаре, Куманово.                                     (32482)  
Работна книшка на име Јашари Арбен, ул. "Ѓ. Салај" 
бр. 32, Куманово.                                       (32485) 
Работна книшка на име Јашари Ваџиде, ул. "Ѓ. Салај" 
бр. 32, Куманово.                                        (32487) 
Работна книшка на име Милчева Слаѓана, Виница. 
Работна книшка на име Александрова Богдана, ул. 

"Планинска" бр. 38, Кратово.         (32492) 



8 декември 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 78 - Стр. 17 
 
Воена книшка на име Бунтески Боро, Скопје. 
Воена книшка на име Шабан Бедија, с. Руница, 
Куманово.                                                    (32496) 
Воена книшка на име Ружди Амиди, с. Руница, 
Куманово.                                                    (32497) 
Воена книшка бр. 0006205 на име Асани Шенаси, с. 
Руница, Куманово.                                     (32498) 
Свидетелство на име Рејхан Јакупи,Струга.     (32318) 
Свидетелство од 1 година гимназија на име Берат 
Алили, с. Отља, Куманово.                      (32341) 
Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и диплома издаде-
ни од гимназијата "Зеф Љуш Марку"-Скопје на име 
Сами Бајрами, Скопје.                         (32342) 
Свидетелство од 8 одделение на име Екрем Идризи, 
с. Челопек, Тетово.                                     (32344) 
Свидетелство на име Георгиевски Гоше, Кочани. 
Свидетелство на име Латифова Шефије, Велес. 
Свидетелство на име Алили Земрије, с. Отља, Кума-
ново.                                                                    (32349) 
Свидетелство на име Неџми Реџепи, с. Отља, 
Куманово.                                                     (32350) 
Свидетелства за 7 и 8 одделение издадени од ОУ 

"Маршал Тито"-с. Арачиново-Скопје на име Асани  
Имране, с. Арачиново, Скопје.                       (32356) 
Свидетелство на име Ангелеска Илина, с. Косово, 
Мак. Брод                                                     (32357) 
Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ 

"Братство Единство" на име Сејфула Ајтен, с. Батинци, 
Скопје.                                                      (32363) 
Свидетелство од 8 одделение на име Мевлиане 
Шабановски, с. Черкезе, Куманово.       (32483) 
Свидетелство од 8 одделение на име Садики 
Таџедин, с. Слупчане, Куманово.                      (32484) 
Свидетелство на име Димова Душанка, Велес. 
Свидетелство на име Насевска Драгица, с. Секулица, 
Кратово.                                                        (32493) 
Свидетелства од 1, 2 и 3 година издадени од ДТСУ 

"Наце Буѓони"-Куманово на име Бујар Емрулаи, с. 
Отља, Куманово.                                        (32494) 
Свидетелство од 8 одделение на име Блажо Коцев, 
Кочани.                                                      (32495) 
Индекс бр. 34753 издаден од Правен факултет-Скопје 
на име Трајковски Александар,Скопје.        (32451) 
Диплома за завршен 3-ти степен ССС издадена од 
ЕТУЦ "Коце Металец" на име Ристовски Љубиша, 
Скопје.                                                                    (32313) 
Даночна картичка издадена од Управа за јавни 
приходи на име Аполони Грашковиќ Јасмина, 
Струмица.                                                     (32351) 
Даночна картичка сер. бр. 0011626 и дан. бр. 40119-

94108480 издадена од Управа за јавни приходи на име 
Евро Шпед, Кавадарци.                        (32354) 
Даночна картичка бр. 4030993217426 издадена од 
Управа за јавни приходи Скопје на име Хард Рок ДОО, 
Скопје.                                                      (32437) 
Даночна картичка бр. 4030000406369 издадена од 
Управа за јавни приходи на име МЕТАЛИКА Соња 
ДООЕЛ, Скопје.                                       (32471) 
_______________________________________________ 

 
О Б Ј  В А А 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформаци-
ја на претпријатијата со општествен капитал, Претпри-
јатието за геолошки, хидрогеолошки и инжињерскогео-
лошки истражувања �ГЕОХИДРОПРОЕКТ� - Скопје. 

 
О Б Ј А В У В А  

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за приватизација на седницата одржана на 
28.11.2003 година, донесе Одлука за трансформација 
на Претпријатието за геолошки, хидрогеолошки и ин-
жињерскогеолошки истражувања �ГЕОХИДРОПРО-
ЕКТ� согласно Законот за трансформација на претпри-
јатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието од страна на вработените. 
Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 

домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. �Бихаќка� бр. 6, 
Скопје, во време од 8-14,00 часот.                        (32579) 
_______________________________________________ 

 
Ј А В Н И   П О В И Ц И 

 
Врз основа на член 11 и член 45 од Законот за јавни 

набавки (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 21/02-пречистен текст и 24/2003), Комисијата за 
јавни набавки на Уставниот суд на Република Македо-
ниј , објавува а

 
Б А Р А Њ Е 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ БР. 1 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач е Уставен суд на Република  Маке-

донија, ул. �12 Ударна бригада� бр. 2 - Скопје. 
1.2. Предмет на набавката: набавка на канцелариски 

мебел:  
- демонтажа на постоечки ѕидни плакари и нивно 

симнување до магацин; 
- изработка и монтажа на нови ѕидни плакари и 

друг канцелариски мебел изработени од оплеменета 
иверица во соодветна нијанса со АБС кантрака, поли-
ци, оклагии, опшиени со декоративни лајсни и опши-
вка во следниов обем: 

- ѕидни плакари со димензии: 
- 315х270х45 см; 
- 360х270х40 см; 
- 615х265х45 см; 
- 350х280х38 см; 
- 200х270х55 см (сите горенаведени по едно парче); 
- 400х270х45 см (две парчиња); 

- клуб масички 60/50 (11 парчиња); 
- работни бироа 160/80+агол+3 фиоки (3 парчиња); 
- компјутерски масички со димензии 80х80 (8 пар-

чиња); 
- рафтови за чување хартија 200х200х45 (1 парче). 
Барањето е јавно, а набавката ќе се спроведе со при-

бирање на понуди согласно Законот за јавни набавки. 
Право на учество имаат сите правни и физички ли-

ца кои вршат регистрирана дејност на територијата на 
Република Македонија. 
Отворањето ќе се изврши без присуство на понуду-

вачите. 
 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
2.1. Името, адресата и седиштето на понудувачот; 
2.2. Цени на услугата со вкалкулиран ДДВ; 
2.3. Услови за плаќање; 
2.4. Рок на изработка. 
 
3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Како придружна документација која понудувачот 

во согласност со одредбите од Законот за јавни наба-
вки задолжително треба да приложи: 
А/ Финансиска и економска документација: 
- документ за бонитет од Централниот регистар во 

оригинал или копие заверено кај нотар; 
- потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки не постара од 
шест месеци. 
Б/ Придружна документација: 
- извод од регистрација на дејноста; 
- доказ од судска евиденција дека со правосилна 

пресуда не му е изречена мерка на безбедност, забрана 
за вршење на дејност не постар од шест месеци во ори-
гинал или копие заверено кај нотар; и 
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- доказ од судската евиденција дека не е отворена 
постапка за стечај или ликвидација - не постар од 6 ме-
сеци во оригинал или копие заверено кај нотар. 
В/ Техничка способност: 
- список на извршените услуги од ист вид во послед-

нит  три години со износите, датумите и примачите. е
 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- цена    50 бода, 
- квалитет    30 бода, 
- рок на изработка   10 бода, 
-
 
 начин на плаќање   10 бода. 

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

- рок на доставување на понудата е 10 дена сметано 
од денот на објавувањето на барањето; 

- понудата да се достави согласно со одредбите од 
Законот за јавни набавки и да се наведе бројот на бара-
њето - бр. 1/2003; 

- секој понудувач може да учествува само со една 
понуда; 

- понудите кои не ги содржат бараните податоци 
или кон кои не е приложена бараната придружна доку-
ментација и навреме доставената понуда, ќе се сметаат 
за нецелосни и нема да се разгледуваат; 

- понудите може да се доставуваат во архивата на 
Уставниот суд на Република Македонија или преку по-
шта на адреса: ул. �12 Ударна бригада� бр. 2 - Скопје, 
со назнака за �Комисија за јавни набавки - барање за 
прибирање понуди бр. 1�. 

 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Понудите ќе бидат разгледани од страна на Коми-

сијата за јавни набавки на Уставниот суд на Република 
Македонија и за извршениот избор понудувачите ќе 
бидат писмено известени.  

Комисија за јавни набавки 
___________  

 
Република Македонија 

Фонд за магистрални и регионални патишта 
Транспортен Секторски Проект 

 
ПОКАНА ЗА ПОНУДУВАЊЕ 

НАБАВКА НА АВТОМАТСКИ БРОЈАЧИ  
НА СООБРАЌАЈОТ  
ЗАЕМ БР. 4439-МК 

 
1. Оваа покана за понудување следи по Општата об-

јава за набавки за овој проект, која беше објавена во 
Development Business, Бр. 534 од 16ти Мај, 2000 година. 

2. Фондот за магистрални и регионални патишта 
доби заем од Меѓународната Банка за Обнова и Развој 
за чинењето на Транспортниот Секторски Проект и 
има намера дел од средствата од овој заем да ги иско-
ристи за плаќања  во рамките на Договорот за набавка 
на автоматски бројачи на сообраќајот.  

3. Фондот за магистрални и регионални патишта 
повикува да се поднесат запечатени понуди од страна 
на подобни понудувачи за 60 автоматски бројачи на со-
обраќајот. Периодот на испорака е два месеци.  

4. Понудувањето ќе биде спроведено согласно ме-
ѓународните процедури за понудување наведени во 
Упатството на Светската Банка: Набавки во рамките на 
IBRD заеми и IDA  кредити, јануари 1995, (ревидирано 
во јануари и август 1996, септември 1997 и јануари 
1999 год.) и е отворено за сите понудувачи од подобни-
те земји, како што е дефинирано во Упатството.  

5. Заинтересираните подобни понудувачи може да 
добијат натамошни информации во Фондот за маги-
стрални и регионални патишта, како и да ја прегледаат 
понудбената документација, на подолу наведената 
адреса, од 9:00 до 12:00 часот.  

6. Комплетниот сет од понудбената документација 
на англиски јазик заинтересираните понудувачи може 
да ја набават после поднесување на писмено барање на 
подолу наведената адреса и по плаќање на неповратен 
износ од 6100 МКД или 100 EURO. Методот на плаќа-
ње е биде на следниот начин: ќ

 
З
 
а плаќање во EUR: 

Bank name and 
Address 

Narodna Banka na Republika 
Makedonija in Deutsche Bank 
Frankfurt 
Acc. No 9359332 
Address: Taunusanlage 12-21 
60262 Frankfurt am Main 

Bank Account  
Holder 

Fund for National and Regional 
Roads 

Bank Account 
Number 

 
25730 

 
З
 
а плаќање во денари (МКД): 

Име и адреса на 
Банката 

Комерцијална Банка - АД Скопје 
Сметка Бр. 9359332 
Кеј �Димитар Влахов� 4, 1000 
Скопје 

Сопственик на 
банковата сметка 

Фонд за магистрални и регионал-
ни патишта 

Број на Банковна-
та сметка 
Единствен дано-
чен број  

 
300000001613049 
 
4030981217633 

 
Д
 
окументите ќе бидат испратени по DHL. 

7. Понудите мора да бидат доставени на подолу на-
ведената адреса до или пред 12:00 часот (по локално 
време) на 23ти јануари 2004 година. Сите понуди мора 
да бидат придружувани со гаранција на понудата од 
најмалку 2% од износот на понудата или во еквивален-
тен износ во слободна конвертибилна валута. Задоцне-
тите понуди ќе бидат отфрлени. Понудите ќе бидат 
отворени во присусутво на претставниците на понуду-
вачите, кои имаат желба да присуствуваат, на подолу 
наведената адреса во 12:00 часот (по локално време) на 
23ти јануари 2004 година.  
Фонд за магистрални и регионални патишта, ул. 

�Даме Груев� бр. 14, 1000 Скопје, Македонија, тел:  
+389 2 3118 044; факс: +389 2 3220 535.  

Republic of Macedonia 
Fund for National and Regional Roads 

Transport Sector Project 
 

INVITATION FOR BIDS 
PROCUREMENT OF AUTOMATIC TRAFFIC 

COUNTERS 
 

LOAN NO. 4439-MK  
1. This invitation for bids follows the general 

procurement notice for this project that appeared in 
Development Business, issue no 534 of May 16, 2000. 

2. The Fund for National and Regional Roads has 
received a loan from the International Bank for 
Reconstruction and Development toward the cost of 
Transport Sector Project, and it intends to apply part of the 
proceeds of this loan to payments under the contract for 
Procurement of Automatic Traffic Counters. 

3. The Fund for National and Regional Roads now 
invites sealed bids from eligible bidders for 60 automatic 
traffic counters. Delivery period is two months. 

4. Bidding will be conducted through the international 
competitive bidding procedures specified in the World 
Bank�s Guidelines: Procurement under IBRD Loans and 
IDA Credits, January 1995 (revised January and August, 
1996, September 1997, and January 1999) and is open to 
all bidders from eligible source countries as defined in the 
Guidelines.  
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5. Interested eligible bidders may obtain further 
information from The Fund for National and Regional 
Roads and inspect the bidding documents at the address 
given below from 0900 to 1200 hours 

6. A complete set of bidding documents in English may 
be purchased by interested bidders on the submission of a 
written application to the address below and upon payment 
of a nonrefundable fee  MKD 6100 or in EURO 100.  The 
met od of payment will be as follows: h 

F or payment in EUR: 
Bank name and 
Address 

Narodna Banka na Republika 
Makedonija in Deutsche Bank 
Frankfurt 
Acc. No 9359332 
Address: Taunusanlage 12-21 
60262 Frankfurt am Main 

Bank Account  
Holder 

Fund for National and Regional 
Roads 

Bank Account 
Number 

 
25730 

 
F
 

or payment in MKD: 
Bank name and 
Address 

Komercijalna Banka - AD Skopje 
Acc. No 9359332 
Kej Dimitar Vlahov 4, 1000 Skopje 

Bank Account  
Holder 

Fund for National and Regional 
Roads 

Bank Account 
Number 
Tax number 

300000001613049 
 
4030981217633 

 
The document will be sent by courier. 
 
7. Bids must be delivered to the address below at or 

before 12:00 (local time) on 23 January 2004. All bids 
must be accompanied by a bid security of at least 2% of 
bid amount or an equivalent amount in a freely convertible 
currency. Late bids will be rejected.  Bids will be opened in 
the presence of the bidders� representatives who choose to 
attend at the address below at 12:00 (local time) on 23 
January 2004.  

Fund for national and regional roads, "Dame Gruev" 
14, 1000 Skopje, Macedonia, tel: +389 2 3118 044; fax: 
+389 2 3220 535. 

___________ 
 
Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни наба-

вки (�Сл. весник на РМ� бр. 21/02), Комисијата за јавни 
набавки во АД �Електростопанство на Македонија� � 
Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-235/2003 

ЗА РАМКОВЕН ДОГОВОР ЗА ПРИБИРАЊЕ НА 
ПОНУДИ  СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА НАБАВКА  НА 

12 kV И 24 kV ЌЕЛИИ И СКЛОПНИ БЛОКОВИ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на барањето е А.Д. �Електросто-

панство на Македонија� со седиште во Скопје на      
ул. �11 Октомври� бр. 9, за потребите на сите подруж-
ници кои се составен дел на А.Д. �Електростопанство 
на Македонија�. 

 

4.5. Претставниците на понудувачите треба да дадат 
писмено овластување за учество на Отворениот повик, 
согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки. 

1.2. Предмет на набавката се: 12 kV и 24 kV ќелии и 
склопни блокови. 
Барањето е јавно, при што набавката ќе се спроведе 

со постапка отворен повик согласно Законот за јавни 
набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02). 

1.3. Понудата не мора да се однесува на целиот 
обем на набавката. 

1.4. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи. 

1.5. Понудувачите за комерцијалниот дел од пону-
дата, информации може да добијат на тел: 3149-178. 

2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА И ПОДИГАЊЕ НА 
ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА 

2.1. Заинтересираните понудувачи, тендер докумен-
тацијата можат да ја подигнат во просториите на А.Д. 
�ЕСМ� � Скопје, ул. �11 Октомври� бр. 9 (стара згра-
да), соба 7, од 11 до 13 часот, при што треба да доста-
ват уплатница на износ од 500,00 МКД уплатена на жи-
ро сметка бр. 200000002447884, корисник А.Д. �ЕСМ� 
� Скопје, ЕДБ 4030989128346, Стопанска банка, со наз-
нака за Барање бр. 01-235/2003. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба задолжително да содржи: 
 - Производител; 
- Единечна цена по позиција без ДДВ на паритет 

ДДП подружници кои се составен дел на А.Д. �Еле-
ктростопанство на Македонија� изразена во евра.  При 
одлучувањето, договарањето и реализацијата на наба-
вката ќе се применува берзанскиот курс. 

3.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќа-
ње � само еден недвосмислено дефиниран начин на 
плаќање. 

3.4. Понудата треба да го содржи рокот на испорака 
на стоката. 

3.5. Карактеристиките за техничките спецификации 
што понудувачот ги нуди во понудата за набавка треба 
да се во согласност со стандардите на Р. Македонија и 
со меѓународните стандарди кои се прифатени во        
Р. Македонија, согласно член 21 од ЗЈН. 

3.6. Понудата треба да има рок на важност. 
3.7. Понудите од странските понудувачи (докумен-

тација и комерцијална понуда) задолжително треба да 
се преведени на македонски јазик од страна на овла-
стен преведувач. 

 
4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА 

ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ 
4.1. Документ за бонитет кој го издава Централниот 

регистар, согласно член 24 од Законот за јавни наба-
вки,(�Сл. весник на РМ� бр. 21/2002). Странско правно 
или физичко лице, треба да достави ревизорски изве-
штај од странска реномирана ревизорска институција, 
регистрирана за вршење на ревизија. Ревизорскиот из-
вештај треба да содржи податоци за вкупното економ-
ско работење на странскиот понудувач во последните 
три години. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во став 1 (а и б) од член 26 од Законот за јавни на-
бавки. 

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 

4.4. Понудувачот треба да достави референтна ли-
ста за испораки од ваков тип. 

4.6. Понудувачот треба да достави: 
- Типски атести од признати лаборатории, 
- Серитфикат за квалитет, 
- Фабрички атести за рутински испитувања. 
4.7. Целокупната документација треба да е ориги-

нална или заверени копии верни на оригиналот и не 
постари од 6 месеци. 

 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (член 27 од ЗЈН) 
- цена на чинење 70 бодови; 
- квалитет  20 бодови; 
- начин на плаќање   5 бодови; 
- рок на испорака   5 бодови. 
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6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

6.1. Рок на доставување на понудите е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 

6.2. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват согласно членовите 55, 56 и 57 од Законот за јавни 
набавки. 

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: А.Д. �Електростопанство на 
Македонија� (Комисија за јавни набавки), ул. �11 
Октомври� бр. 9, 1000 Скопје или на лице место. 

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на 
30.12.2003 година во 11 часот, во салата за состаноци 
во подрумот на административната зграда на: А.Д. 
�Електростопанство на Македонија�, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, во присуство на овластени претставници на 
понудувачите. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

дениот рок и оние кои не се изработени согласно бара-
њата на Отворениот повик, како и оние кои ја немаат 
целокупната документација која се бара во отворениот 
повик, нема да се разгледуваат. 

7.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда.  

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 11 и 16 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комиси-
јата за јавни набавки во АД �Електростопанство на Ма-
кедонија�-Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-241/03 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА, ПРО-
ЕКТИРАЊЕ, ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ ВО 
РАБОТА НА СИСТЕМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 
ФУНКЦИЈАТА НА СИСТЕМ ЗА ДАЛЕЧИНСКИ 
НАДЗОР И УПРАВУВАЊЕ НА ТС 35/10 kV КРИВА 
ПАЛАНКА ОД ТС 110/35/10 kV КРИВА ПАЛАНКА 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на отворениот повик бр. 01-241/03 е 

АД �Електростопанство на Македонија�, со седиште  
на ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди 
за набавка, проектирање, инсталација и пуштање во ра-
бота на Систем за реализација на функцијата на Си-
стем за далечински надзор и управување (СДНУ) на 
ТС 35/10 kV Крива Паланка од ТС 110/35/10 kV Крива 
Паланка. 
Повикот е јавен отворен и анонимен, со право на учес-

тво на сите домашни и странски правни и физички лица. 
Постапката на повикот се спроведува со отворен по-

вик-јавно отворање согласно Законот за јавни набавки. 
1.3. Понудувачот е обврзан да достави понуда во 

целокупен обем на тендерот, не е дозволена делумна 
понуда. 

 
2. ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА-ТЕХНИЧКА СПЕ-

ЦИФИКАЦИЈА 
2.1. Системот за реализација на функцијата на 

СДНУ ТС 35/10 kV Крива Паланка од ТС 110/35/10 kV 
Крива Паланка треба да се испорача во склад со функ-
ционалната спецификација, која е составен дел на тен-
дерската документација. 

2.2. Заинтересираните понудувачи, тендер докумен-
тацијата можат да ја подигнат во просториите на АД 
�Електростопанство на Македонија�-Скопје, ул. �Орце 
Николов� бб, кат 1, соба 107, од 7,30 до 9,30 часот, при 
што треба да приложат уплатница во износ од 1000,00 
денари, уплатена на жиро сметка бр. 200000002447884, 
АД �ЕСМ�, ед. дан. бр. 4030989128346, депонента бан-
ка-Стопанска банка, со назнака за отворен повик. 

Контакт телефон за технички прашања 02/3-
3238241 или 3149052.   
Контакт телефон за комерцијални прашања: 

02/3149 155. 
 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот, како и името на производи-
телот на системот и името на евентуалниот кооперант 
за изведба на работите. 

3.2. Понудата треба да ги опфати сите единечни и 
вкупни цени за секоја позиција како и вкупната вред-
ност на целата понуда (со сите давачки согласно член 
57 став 3 од ЗЈН), на паритет ДДП магацин на набаву-
вачот, изразена во МКД и со посебно искажан ДДВ. 
Понудувачот е слободен понудата да ја изрази и во 
ЕУР. При одлучувањето, договарањето и реализација 
на набавката ќе се применува среден курс на НБМ. 

3.3. Понудата треба да ги содржи начинот и услови-
те за плаќање. 

3.4. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македонија 
и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Ре-
публика Македонија. 

3.5. Понудата треба да има рок на важност. 
3.6. Понудите од странските понудувачи (докумен-

тација која се бара и комерцијалната понуда) треба да 
бидат преведени на македонски јазик. 

3.7. Понудата мора да го содржи рокот на испорака 
со пуштање во работа (не подолг од три месеци). 

 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиска и економска способност согласно член 24 од За-
конот за измени и дополнување на Законот за јавни на-
бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002). 

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

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други давачки. 

4.4. Понудувачот треба да достави своја референтна 
листа како и референтна листа за понудениот систем-
најмалку 3 референци во последните 3 години. Пону-
дите со помал број на референци ќе бидат елиминира-
ни и нема да бидат предмет на натамошна евалуација. 

4.5. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик 
согласно член 31 став 2 од ЗЈН. 

4.6. Сите барани документи треба да се оригинални 
или заверени копии верни на оригиналот и не постари 
од 6 месеци. 

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ  
5.1. Цена        55 поени,  
5.2. Квалитет        20 поени,  
5.3. Начин на плаќање        5 поени,  
5.4. Рок на реализација        5 поени, 
5.5. Референтна листа      15 поени.  
 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и57 

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

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

ват на следната адреса: АД �Електростопанство на Ма-
кедонија�, за Комисијата за јавни набавки, ул. �11 
Октомври� бр. 9, 1000 Скопје. 
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6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на 
29.12.2003 година во 11,00 часот во просториите на АД 
�Електростопанство на Македонија�-Скопје, ул. �11 
Октомври� бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала 
за состаноци, во присуство на овластените претставни-
ци на понудувачите. 

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

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

дениот рок, оние кои не се изработени според барањето 
на отворениот повик, како и оние кои немаат целокуп-
на документација нема да се разгледуваат. 

 
Комисија за јавни набавки 

__________ 
 
Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни наба-

вки (�Сл. весник на РМ� бр. 21/02), Комисијата за јавни 
набавки во АД �Електростопанство на Македонија� � 
Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-244/2003 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на отворениот повик бр. 01-244/2003 

е А.Д. �Електростопанство на Македонија�, со седиште 
на ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е Статички возбуден си-
стем, Дигитален регулатор на напон и изведба и пу-
штање во работа на истите во се според барањето и 
тендер документацијата. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки (�Сл. вес-
ник на РМ� бр. 21/2002). 

1.5. Набавувачот го задржува правото, исполнува-
њето на предметната набавка да го додели на повеќе 
понудувачи. 

 
2. ОБЕМ; ВИД НА НАБАВКАТА И ПОДИГАЊЕ 

НА ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Обемот на работите е: 
- Статички возбуден систем  2 ком., 
- Дигитален регулатор на напон  2 ком., 
- Монтажа и пуштање во работа. 
2.2. Понудата мора да се однесува на целиот обем 

на набавката � не е дозволена делумна понуда. 
2.3. Техничката документација заинтересираните 

понудувачи можат да ја подигнат во А.Д. �Електросто-
панство на Македонија�, Подружница ХЕЦ Тиквеш од 
07 до 15 часот, при што треба да приложат уплатница 
на износ од 3.000,00 денари, уплатена на жиро сметка 
200000002447884 во корист на А.Д. �ЕСМ� � Скопје, 
Ед. дан, бр. 4030989128346, депонентна банка - Сто-
панска банка, со назнака за Отворен повик бр. 01-
244/2003. 
Контакт телефон 043-445-297 и 070 358-533 за тех-

нички дел, 3149-138 за комерцијален дел. 
 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот, како и името на производи-
телот и изведувачот на работите. 

3.2. Понудата треба да ги содржи единечните цени 
на Статички возбуден систем, Дигитален регулатор на 
напон и изведба и пуштање во работа на истите, како и 
вкупната вредност на целата понуда, (со сите давачки 
согласно член 57 од ЗЈН) на паритет ДДП ХЕЦ Ти-
квеш, Кавадарци, изразена во МКД и со посебно иска-
жан ДДВ на вкупната вредност на понудата. 

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во 
странска валута. 
При одлучувањето, договарањето и реализацијата 

на набавката ќе се применува продажниот курс на На-
родна банка на Македонија. 

3.3. Понудата треба да го содржи начинот и услови-
те на плаќање. 

3.4. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македонија 
и со меѓународните стандарди прифатени во Р.М. (член 
21 од ЗЈН). 

3.5. Понудата треба да има рок на испорака и изведба. 
3.6. Понудата треба да има рок на важност. 
3.7. Понудите од странските понудувачи (комерци-

јална понуда) треба да бидат преведени на македонски 
јазик.  

 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ  за фи-

нансиска и економска способност согласно член 24 од 
ЗЈН (�Сл. весник на РМ� бр. 21/2002). 
Домашните понудувачи треба да достават документ 

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

вештај за своето работење во последните три години, 
издаден од реномирана ревизорска институција. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во став 1 (а и б) од член 26 од ЗЈН. 

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други давачки (член 24 од 
ЗЈН). 

4.4. Понудувачот треба да достави банкарска гаран-
ција на износ од 5% од вкупната вредност на понудата 
(вредност на ДДП со ДДВ), согласно член 58 од ЗЈН. 

4.5. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ка способност и тоа: 

- референтна листа своја или на производителот, ка-
ко и на изведувачот за извршени вакви или слични ра-
боти во последните три години, 

- податоци за техничка опременост и кадровска 
екипираност на изведувачот. 

4.6. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 31 од ЗЈН. 

4.7. Сите барани документи треба да се оригинални 
или заверени копии верни на оригиналот и не постари 
од 6 месеци, освен ревизорскиот извештај. 

 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (член 27 од ЗЈН) 
5.1. Цена    50 поени; 
5.2. Квалитет    40 поени; 
5.3. Начин и услови на плаќање    5 поени; 
5.4. Рок на испорака         5 поени. 
 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Понудите се доставуваат согласно член 55, 56 и 

57 од ЗЈН. 
6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

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

ват на следната адреса: АД �Електростопанство на Ма-
кедонија� за Комисијата за јавни набавки, ул. �11 
Октомври� бр. 9, 1000 Скопје. 

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
29.12.2003 година во 09 часот, во просториите на А.Д. 
�Електростопанство на Македонија�, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за со-
станоци, во присуство на овластените претставници на 
понудувачите. 
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7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Секој понудувач може да учествува само со ед-

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

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

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комисијата за 
јавни набавки  во А.Д. �Електростопанство на Македо-
нија� - Скопје, објавува  

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-245/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА   
НА МОТОРИ ЗА БУЛДУЖЕРИ ТД 25 СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 
 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-245/2003 е  

А.Д.  �Електростопанство на Македонија�, со седиште 
на ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје. 

1.2. Предмет  на набавката  се 2 парчиња нови не 
употребувани, произведени во 2003 година, мотори за 
булдужер ТД 25 Г со следните карактеристики: 

- Модел КТ 19С; 
- Снага 349 HP (KS) при 2100 RPM; 
- CPL БР. 444, 
- Комплет со анласер и алтернатор. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 

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

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи. 

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

седиштето на понудувачот. 
     2.2. Понудата треба да го содржи називот на произ-
водителот на моторите. 

2.3. Понудата треба да ги содржи единечната  и 
фиксната вкупна цена на целата набавка (со сите давач-
ки согласно член 57, став 3 од Законот за јавни набавки 
- ако набавката е од странство вклучувајќи и банкар-
ските трошоци), на паритет (нагласено во понудата) 
ДДП РЕК Битола, со посебно искажан ДДВ на вкупна-
та вредност на понудата изразена во ЕУР. 

 При одлучувањето, договарањето и реализацијата 
на набавката ќе се применува продажен курс на девиз-
ната берза. 

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака 

на стоката. 
2.6. Понудата мора да се однесува на целиот обем и 

количина на набавката. 
2.7. Понудата треба да има рок на важност. 
2.8. Понудувачот треба во понудата да го наведе га-

рантниот рок на моторите. 
2.9. Понудувачот треба во понудата да ја наведе го-

дината на производство на моторите. 
2.10. Понудувачот е должен да ги запази технички-

те карактеристики на набавка, при што истите треба да 
се во согласност со стандардите на Р. Македонија и со 
меѓународните стандарди кои се прифатени во Р. Ма-
кедонија. 

2.11. Понудите од странските понудувачи  со про-
пратната документацијата освен техничката треба да 
бидат преведени на македонски јазик, од овластен пре-
ведувач. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиска и економска способност, Домашните понудувачи 
треба да приложат документ за бонитет од Централни-
от регистар, а странските понудувачи треба да достават 
ревизорски извештај од странска реномирана ревизор-
ска институција, регистрирана за вршење на ревизија 
со податоци за последните три години. 

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

3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 

3.4. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно  член 31 став 2 од Законот за јавни набавки. 

3.5. Сите  документи треба да  се оригинални или 
заверени копии, верни на оригиналот и не постари од 6 
месеци, освен ревизорскиот извештај.  
 

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (согласно член  27 од Законот за јавни 
набавки) 

4.1. Цена                           - 80 поени; 
4.2. Начин на плаќање     - 10 поени; 
4.3. Рок на испорака         - 10 поени. 
 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки. 
5.2 Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
 5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги до-

стават на следната адреса: А.Д. �Електростопанство  на 
Македонија�, за Комисијата за јавни набавки, ул. �11 
Октомври� бр. 9, 1000 Скопје. 

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
26.12.2003 година во 11 часот, во просториите на А.Д.  
�Електростопанство Македонија�, ул. �11 Октомври� 
бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрум-
ски простории во присуство на овластените претстав-
ници на понудувачите. 

5.6 Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според барањата 
на отворениот повик, и оние кои  немаат целокупна до-
кументација која се бара во отворениот повик, нема да 
се р згледуваат. а 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 15 и 18 од Законот за јавни на-

бавки (�Сл. весник на РМ� бр. 02.02), Јавното претпри-
јатие за аеродромски услуги �Македонија� � Скопје, 
објавува 

 
БАРАЊЕ БР. 10-01/2003 
ЗА ОТВОРЕН ПОВИК 

(повторно) 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачателот на Отворениот повик е Јавното 

претпријатие за аеродромски услуги �Македонија� 
Скопје со седиште на Аеродром Скопје � Петровец. 

2. Предмет на повикот е: Доставување на понуди за 
времетраење од деловната година за: 

- осигурување од дејност за штети причинети на 
трети лица на Аеродромите во Скопје и Охрид. 
Осигурувањето треба да се изврши согласно со За-

конот за осигурување и други прописи кои ја регулира-
ат оваа материја на територија на Република Македо-
нија и со меѓународни прописи кои се прифатени во 
Република Македонија. 
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Вториот внатрешен коверт ја содржи понудата и 
носи ознака �понуда�. 

Видот и количината што е предмет на осигурување 
наведени под точка 1 е утврден со посебен прилог од точ-
ка 1, и истиот заинтересираните понудувачи ќе можат да 
го подигнат на денот на објавувањето на огласот  во 
ЈПАУ �Македонија� � Аеродром �Скопје� � Петровец. 

Јавното отворање на понудите ќе се изврши во 
11,00 часот, на ден 26.12.2003 година (петок), во про-
сторите на дирекцијата на ЈПАУ �Македонија� со седи-
ште на Аеродром �Скопје� � Петровец, во присуство на 
овластени претставници и понудувачите. 

Предметот на набавката е неделив. 
Рокот на поднесување на понудите изнесува 15 де-

на сметано од наредниот ден од денот на објавувањето 
на повикот. 

 
IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ  
- вкупен износ на премија     70 поени; II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- рок и начин на плаќање на премијата    20 поени; Назив на понудувачот. 
-  рок на исплата на оштетено побарување  10 поени. Вкупен износ на премија. 

Рок на плаќање на премија. V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Рок на исплата на оштетно побарување. - Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда.  
III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА - Понудата и придружната документација треба да 

бидат доставени на македонски јазик. Понудата да се достави во еден оригинален приме-
рок кој треба да биде потпишан од страна на овластено 
лице на понудувачот. 

- Понудите кои нема да бидат доставени во утврде-
ниот рок и оние понуди кои не се изработени според 
тендерската документација како и оние кои не се во 
согласност со одредбите на Законот за јавни набавки 
нема да се разгледуваат. 

Понудата да се достави по пошта или со непосред-
но предавање во архивата на Дирекцијата на ЈПАУ 
�Македонија�. 

Комисија за јавни набавки Понудата да се достави во запечатен коверт кој со-
држи два запечатени коверти. На предната страна од 
надворешниот коверт во горниот лев агол треба да би-
де назначено �не отворај� и бројот на повикот во сре-
дината на ковертот треба да биде назначена адресата на 
ЈПАУ �Македонија�. 

_______________________________________________ 
 

O Б Ј А В А  
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија (�Службен весник на 
РМ� бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/2001, 26/2002 и 46/2002), 
Ми истерството за труд и социјална политика 

Првиот внатрешен коверт ја содржи придружната 
документација и носи ознака �документација� и тој 
треба да ги содржи следните документи: н

 
- извод од регистрација на дејноста, О Б Ј А В У В А  - документ за бонитет од Централен регистар, 1. Стапката на трошоците на живот за месец ноем-

ври 2003 година, во однос на месец октомври 2003 го-
дина, е повисока за 0,6%. 

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

- доказ од надлежен орган дека не му е изречена 
мерка за забрана на вршење на дејност, 2. Правото на пораст на платите за месец ноември 

2003 година, во однос на месец октомври 2003 година, 
за работодавците од членот 3 став 1 изнесува 0,3%. - потврда од управа за јавни приходи за платени да-

ноци и придонеси и други јавни давачки,  
      Министер, - дозвола за основање и работа на друштвото за оси-

гурување според член 13 од Законот за осигурување.      Јован Mанасијевски, с.р. 
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