
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Вторник, 2 април 2002 
Скопје 

Број 22                 Год.  LVIII 

Аконтацијата за 2002 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 120
денари. Жиро сметка 300000000188798

 
346. 

Врз основа на член 84, став 1 алинеја 2 од Уставот на 
Република Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Република Ма-
кедонија, донесе 

 
У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН 
АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА КИНА  
Се поставува 

I 
Д-р Ѓорги Ефремов, за вонреден и ополномоштен ам-

басадор на Република Македонија во Народна Република 
Кина, со седиште во Пекинг. 

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши  овој 
указ. 

 
III 

О
 
вој указ влегува во сила веднаш. 

        Указ бр. 4                                    Претседател  
25 март 2002 година                    на Република Македонија, 

    Скопје                                   Борис Трајковски, с.р. 
___________ 

347. 
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 РМ" бр. 32/01, 50/01 и 52/01) и член 35 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 2 април 
2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОД-
ДЕЛНИ  НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГ-

ЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 
1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени 
деривати, така што највисоките производни цени да изне-
суваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                          ден/лит. 
- МБ - 86                                                             до 17,638 
- МБ - 98                                                             до 18,478 
- БМБ - 95                                                          до 18,728 
 
б) Дизел гориво                                                  ден/лит. 
- Д - 1                                                                   до 17,233 
- Д - 2                                                                   до 16,813 
 
в) Масло за горење                                            ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                            до 17,573 
 
г) Мазут                                                 до 12,273 ден/кг. 
 
2. Претпријатијата и другите правни лица, како и вр-

шителите на дејност со личен труд што вршат промет на 
нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: 
претпријатија), ги формираат цените за одделни нафтени 
деривати, така што највисоките малопродажни цени да из-
несуваат и тоа: 

а) Моторни бензини                                          ден/лит. 
- МБ - 86                                                               до 53,00 
- МБ - 98                                                               до 54,00 
- БМБ - 95                                                            до 51,00 
 
б) Дизел гориво                                ден/лит. 
- Д - 1                                                                     до 38,00 
- Д - 2                                                                     до 37,50 
 
в) Масло за горење                                            ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                             до 27,50 
 
г) Масло за горење (мазут)                до 13,254 ден/кг. 
 
Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б" и 

"в" важат франко пумпна станица, а цената на потточката 
"г" важи франко производител во земјата. 

 
3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од 

оваа одлука, акцизите кои ги плаќаат обврзниците соглас-
но Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                          ден/лит. 
МБ - 86                                                                    24,500 
МБ - 98                                                                    24,500 
БМБ - 95                                                                  21,729 
 
б) Дизел гориво                                                  ден/лит. 
Д - 1                                                                         12,300 
Д - 2                                                                         12,300 
 
в) Масло за горење                                            ден/лит. 
екстра лесно (ЕЛ)                                                  3,136 
 
г) Масло за горење (мазут)                       0,100 ден/кг. 
 
4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на 

оваа одлука, содржани се и трошоците за превоз од 0,400 
ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат: 

 
а) Моторни бензини                                          ден/лит. 
- МБ - 86                                                               до 2,00 
- МБ - 98                                                               до 2,00 
- БМБ - 95                                                            до 2,00 
 
б) Дизел гориво                                                  ден/лит. 
- Д - 1                                                                     до 2,00 
- Д - 2                                                                     до 2,00 
 
в) Масло за горење                                            ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                              до 2,00 
 
г) Масло за горење (мазут)                    до 0,25 ден/кг. 
 
5. Од износот на платените акцизи од точка 3 на оваа 

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

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

њето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе 
се применува од 00,01 часот на 3.04.2002 година. 

 
Бр. 23-1855/1                          Претседател на Владата 

2 април 2002 година                   на Република Македонија, 
     Скопје                               Љубчо Георгиевски, с.р. 
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348. 
Врз основа на член 43, став 3 од Законот за буџети ("Службен весник на Република Македонија" бр. 79/93, 3/94, 71/96, 

46/2000, 11/2001 и 35/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.03.2002 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ  ДЕЛ  УТВРДЕН СО  БУЏЕТОТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА 
 

Член 1 
Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2002 година кај сметката 637 се вршат: 
 
А. намалувања кај следните корисници, програми и потставки: 
 

 
Раздел 

 

 
Програма 

 
Потставка 

 
Опис 

Планирано со 
Буџет за 2002 
година 

 
Промена 

Износ по 
прераспределба 

05001 Министерство за одбрана 
 11 - Администрација 
  424111 Канцелариски 

материјали 
 

10.000.000 
 

-1.500.000 
 

8.500.000 
06001 Министерство за внатрешни работи 
 12 - Безбедност 
  423113 Државни 

 врски 
 

25.000.000 
 

-1.500.000 
 

23.500.000 
09001 Министерство за финансии 
 11 - Администрација 
  426611 Провизија за 

платен промет 
 

3.000.000 
 

-1.800.000 
 

1.200.000 
10001 Министерство за економија 
 12 - Политики и регулатива 
   

420111 
Патување во 
 земјата-хранарина 

 
1.121.000 

 
-600.000 

 
521.000 

   
 
420112 

Патување во 
земјата-патни 
расходи 

 
 

471.000 

 
 

-200.000 

 
 

271.000 
   

 
420121 

Патување во 
странство-хра-
нарина 

 
 

2.033.000 

 
 

-900.000 

 
 

1.133.000 
   

 
420123 

Патување во 
странство-
сместување 

 
 

4.041.000 

 
 

-1.500.000 

 
 

2.541.000 
   

 
424112 

Списанија, вес-
ници и други 
изданија 

 
 

742.000 

 
 

-500.000 

 
 

242.000 
   

423211 
Горива и  
масла 

 
1.300.000 

 
-900.000 

 
400.000 

   
424111 

Канцелариски 
материјали 

 
921.000 

 
-500.000 

 
421.000 

   
424713 

Други 
материјали 

 
1.364.000 

 
-500.000 

 
864.000 

   
 
426712 

Независни 
консултанти и 
експерти 

 
 

1.200.000 

 
 

-20.000 

 
 

1.180.000 
   

427117 
 
Репрезентација 

 
3.000.000 

 
-2.000.000 

 
1.000.000 

   
 
427122 

Други опера-
тивни расходи 

 
 

5.000.000 

 
 

-3.000.000 

 
 

2.000.000 
 
 
13001 Министерството за транспорт и врски 
 11 - Администрација 
  472112 Трансфери до ЕЛС

за  водоснабдување
 

352.000.000 
 

-2.000.000 
 
350.000.000 

 
 
14001 Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство 
 11 - Администрација 
   

443717 
Други неспом-
нати 
трансфери 

 
 

8.500.000 

 
 

-3.520.000 

 
 

4.980.000 
15001 Министерство за труд и социјална политика  
 11 - Администрација 
   

463212 
 

 
Купување на 
информатичка 
опрема 

 
 
 

13.500.000 

 
 
 

-3.520.000 

 
 
 

9.980.000 
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Б. Зголемувања по раздели, програми и потставки:
 

 
Раздел 

 

 
Програма 

 
Потставка 

 
Опис 

Планирано со 
Буџет за 2002 
година 

 
Промена 

 
Износ по 

прераспределба 
08001Министерство за надворешни работи 
 11 - Администрација 
   

426511 
Семинари и 
конференции 

 
3.000.000 

 
10.560.000 

 
13.560.000 

09002 Министерство за финансии-функции на државата 
 12 - Функција 
   

 
 
443312 

Надомест по 
основ на 
структурни 
реформи 

 
 
 
1.025.000.000 

 
 
 

13.900.000 

 
 
 
1.038.900.000 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во �Службен весник на Република 
акедонија�. 

 
  Бр. 23-1532/1                                                 Претседател на Владата 
 март 2002 година                      на Република Македонија, 
        Скопје                           Љубчо Георгиевски, с.р. 

______________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 9. 
3. Со влегување во сила на оваа одлука престанува да 

важи Одлуката за определување највисоки цени на оддел-
ни производи и услуги (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 79/2001). 

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претприја-
ја  ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
/96), Владата на Република Македонија, на седницата  
ржана на 27 март 2002 година, донесе 

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

О Д Л У К А 
 ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА  ЈАВ-
ТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСТОПАНИСУВАЊЕ СО 
ДРОСИСТЕМОТ �ДОЈРАНСКО  ЕЗЕРО� - СТАР ДОЈРАН  

      Бр. 23-1425/1                          Претседател на Владата  27 март 2002 година       на Република Македонија, 1.Владата на Република Македонија дава согласност 
 Статутот на Јавното претпријатие за водостопанисува-
 со хидросистемот �Дојранско Езеро� - Стар Дојран, бр. 
-2878/2 од 25.03.2002 година, донесен од Управниот од-
р на Јавното претпријатие на седницата одржана на 
.03.2002 година. 

           Скопје          Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

351. 
Врз основа на член 36 од Законот за Владата на Репуб-

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

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
 објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
нија�.  

О Д Л У К А  
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА  

 Бр. 23-1653/1                         Претседател на Владата 
 март  2002 година        на Република Македонија, 

МАКЕДОНИЈА          Скопје          Љубчо Георгиевски, с.р. 
 ___________ 

Член 1 0. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговија ("Служ-
н весник на Република Македонија" бр. 23/95, 30/95, 
/95, 23/99 и 43/99), Владата на Република Македонија, 
 седницата одржана на 27 март 2002 година, донесе 

Се утврдува дека на досегашниот корисник ПОС ЗС 
�Илинден�, на земјиште сопственост на Република Маке-
донија на КО Бунарџик заведено во ПЛ бр. 54, што прет-
ставува:  

 
КП бр. 620/21 во површина од 66088 м2 О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ  КП бр. 602/4 во површина од 92275 м2 
НА ОДДЕЛНИ  ПРОИЗВОДИ  И  УСЛУГИ или вкупна површина од 158.363 м2, му престанува право-

то на користење заради реализација на Царински терми-
нал на дел од слободна зона Бунарџик - Скопје. 

 
1. Заради спречување на монополското формирање на 
ните на одделни производи и услуги во производството, 
ометот и при вршењето на услугите, како највисоки це-
 се определуваат цените кои според постојните прописи 
формирани и применети на денот на влегувањето во си-
 на оваа одлука, и тоа: 

 
Член 2 

На досегашниот корисник ПОС ЗС �Илинден�, му 
припаѓа надомест за вложувањата кои ги извршил на зем-
јиштето од членот 1 на оваа одлука. - производство и промет на нафта и нафтени деривати; 

 - дистрибуција на електрична енергија; 
Член 3 - производство и испорака на сурова вода од акумула-

ите за водоснабдување на населението и стопанството; Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

- производство и испорака на вода од водоснабдител-
 системи од интерес на Републиката; и 

 - услуги за задолжително осигурување на моторни во-
ла. Бр. 23-1572/1                            Претседател на Владата 

2. Оваа одлука ќе се применува до 30 септември 2002 
ина. 

19 март 2002 година                    на Република Македонија, 
     Скопје                                 Љубчо Георгиевски, с.р. 
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352. 

Врз основа на член 7, став 3 од Законот за извршување 
на Буџетот ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 106/2001), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата  одржана на 27 март 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

Член 1 
Во посебниот дел на Буџетот на Република Македони-

ја за 2002 година кај сметката 637, Раздел 090.02 - Минис-
терство за финансии - функции на државата, во Програма 
12 - Функција, се врши намалување на потставката 467114 
- Изградба на здравствени објекти во износ од 4.500.000 
денари, а кај сметката 637, Раздел 180.10 - Финансирање 
на дејностите од областа на културата во Програма 15 - 
Заштита на спомениците на културата, кај потставка 
443615 - Заштита на спомениците на културата се врши 
зголемување во износ од 4.500.000 денари. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување-
то, а ќе биде објавена во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
Бр. 23-1366/1                         Претседател на Владата 

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

___________ 
353. 

Врз основа на член 18 од Законот за минерални суро-
вини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
18/99), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 27 март 2002 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 
ЗА 2002 ГОДИНА 

 
I 

Со оваа програма се утврдуваат средствата за финан-
сирање на основните геолошки истражувања на минерал-
ни суровини за 2002 година,како и корисниците на средс-
тват . а

 
II 

Средствата за финансирање на основните геолошки 
истражувања на минерални суровини за 2002 година се 
утврдуваат во износ од 20.000.000,00 (дваесет милиони) 
денари од Буџетот на Република Македонија. 

 
III 

Средствата за основните геолошки истражувања и ис-
тражувањата на подземните води ги обезбедува Републи-
ката. Висината на средствата по одделни проекти што тре-
ба да се обезбедат во зависност од степенот на истраже-
ност, а се за потребите на Републиката и тоа: 

- изработка на основна инженерско геолошка карта 
(ОИГК), основна хидрогеолошка карта (ОХГК), основна 
геолошка карта (ОГК-2) на Република Македонија и 

- истражување на подземни води за пиење. 
 

IV 
Распоредот на средствата по одделни проекти ќе ги вр-

ши Министерството за економија. 
 

V 
Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

 
     Бр. 23-1549/2                          Претседател на Владата 
27 март 2002 година       на Република Македонија, 
          Скопје          Љубчо Георгиевски, с.р. 

Огласен дел            
 

СУДСКИ  ОГЛАСИ 
 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I- СКОПЈЕ 
Основниот суд Скопје I- Скопје преку судијата Светлана 

Трајчовска како претседател на совет постапувајќи по правната 
работа на тужителот Исмаили Авдиселам од с. Бојане, Скопје, 
против тужената Исмаили родена Швалм Стефани со непозна-
та адреса во Германија, за развод на брак. На тужената Исмаи-
ли родена Швалм Стефани и постави привремен застапник во 
спорот согласно член 78 ст.2 т. 4 од ЗПП, адвокат Весна Делов-
ска. 

Привремениот застапник во оваа постапка ќе ги има сите 
права и должности на законски застапник кој ќе ги врши се до-
дека тужениот или негов полномошник не се појават пред су-
дот.  

Овој оглас се објавува на огласна табла во судот и во 
"Службен весник на РМ". 

Од Основниот суд Скопје I- Скопје, II. П. бр. 317/02. 
(8298) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, преку судијата Лилја-

на Кацарска води постапка за физичка делба на недвижен 
имот којшто се наоѓа на ул. �Јуриј Гагарин� бр. 4-б, Скопје 
по предлог на предлагачот Малинска Душанка, против про-
тивникот Методи Пендаровски, со непозната адреса на жи-
веење, му постави привремен застапник на противникот 
Методи Пендаровски, адвокатката Љубица Спасовска од 
Скопје. 

Привремениот застапник во оваа постапка ги има сите 
права и должности на застапник, кој ќе ги врши сé додека 
противникот или негов полномошник не се појават пред 
судот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ВПП. бр. 71/2001.
                             (8599) 

___________ 
 

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, поднесена е туж-
ба за развод на брак од тужителот Глигоров Глигор од с. 
Волково, против тужената Рут Хенеман Петра од Берлин-
Германија, сега со непозната адреса. 

Се повикува тужената Рут Хенеман Петра во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот да се јави во Основниот 
суд Скопје I - Скопје или одреди полномошник кој пред 
судот ќе ги штити нејзините интереси. Во спротивно, на 
тужената ќе и биде одреден привремен застапник кој ќе ја 
застапува пред судот до правосилното окончување на пос-
тапката. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XVIII. П. бр. 
290/2002.                            (8640) 

___________ 
 
Тужителот Пецева Нада од Скопје на ул. "50 Дивизи-

ја" бр. 35/11, поднесе тужба против тужените Поповска 
Славка и законските наследници Недев Александар и 
Славко Недев на покојниот Недев Добре, со поранешна 
адреса на живеење ул. "50 Дивизија" бр. 35, а сега со не-
позната адреса. Се повикуваат тужените во рок од 30 дена 
да се јават во судот и да го известат судот дали ќе се зас-
тапуваат сами или ќе ангажираат полномошник. 

Доколку по истекот на овој рок од 30 дена по објавува-
њето во "Службен весник на РМ" истите не се јават или не 
ангажираат свој полномошник, судот ќе им назначи вре-
мен застапник согласно член 78, 79 и 80 од ЗПП кој што 
ќе ги штити нивните интереси до правосилното окончува-
ње на оваа постапка, а која се води за утврдување право на 
заедничка сопственост. 

Од Основниот суд Скопје I- Скопје, III. П. бр. 1856/01. 
(8300) 

 
ОСНОВЕН СУД  ВО ВИНИЦА 

Пред овој суд се води парнична постапка за развод на 
брак по тужбата на тужителката Јасмина Темелкова од 
Виница, ул. "Партизанска" бр. 44 преку полномошникот 
адвокат Славчо Алексов од Виница, против тужениот 
Ванчо Темелков од с. Градец на привремена работа во 
Германија со непозната адреса. 
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Се повикува тужениот или друго лице кое што знае на 

која адреса истото живее да се јави во Основниот суд во 
Виница во рок од 15 дена од објавувањето на огласот. 
Доколку во овој рок не се јави за привремен застапник е 
определен стручниот соработник Катерина Цоневска, 
стручен соработник во Основниот суд Виница која ќе го 
застапува во постапката до неговото јавување. 

 Од Основниот суд во Виница П. бр. 81/2002.        (8052) 
___________ 

 
Основниот суд во Виница по парничниот предмет за 

надомест на штета П.бр. 3/2000, по тужба на тужителот  
АДОР "Кјуби Македонија" Скопје, против тужениот Рис-
товски Давор од с. Јакимово - Виница, а сега со непозната 
адреса на живеење во Швајцарија, вредност на спорот 
24.633.000,00 денари. 

За привремен застапник на тужениот Давор Ристевски 
од с. Јакимово, Виница, Основниот суд во Виница го пос-
тави стручниот соработник при овој суд Катерина Цонев-
ска, согласно чл. 78 ст. 2 т.4 од ЗПП. 

Привремениот застапник ги има сите права и дол-
жности на законски застапник во споменатиот предмет се 
додека тужениот не се јави пред судот, или додека не од-
реди свој полномошник. 

Од Основниот суд во Виница П.бр. 3/2000.          (8051) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред овој суд по предлог на предлагачот Алија Рамиз 

од Гостивар ул. �Железничка� бр. 28 се води постапка за 
докажување на смртта на лицето Абедин Алија роден 
13.10.1902 година во с. Трново, гостиварско од татко Ќе-
рим Алија и мајка Диле Алија. 

Основниот суд во Гостивар го повикува лицето Абе-
дин Алија во рок од 15 дена од денот на објавувањето на 
огласот во �Службен весник на РМ� и на огласната табла 
на овој суд да се јави во Основниот суд во Гостивар. 

Судот истовремено ги повикува сите лица што знаат 
нешто за неговиот живот тоа да го соопштат на овој суд. 

По истекот на рокот од 15 дена, доколку повиканото 
лице не се јави во овој суд ќе се смета дека е умрено. 

Од Основниот суд во Гостивар, Р. бр. 93/2002.    (9134) 
__________ 

 
Пред Основниот суд во Гостивар заведен е спор за 

развод на брак по тужбата на тужителот Османи Ибраим 
Фатмир од с. Градец, општина Неготино-полошко, заста-
пуван од пол. адвокат Реџепи Бесим од Гостивар, против 
тужената Османи Силвија од градот Лерцх, СР Германија 
со непозната адреса. 

Се повикува тужената или било кое друго лице во рок 
од 30 дена да се јават на судот и да достават точна адреса 
на тужената. 

Доколку во рок од 30 дена не се јави тужената, ниту 
пак назначи свој полномошник, судот ќе и постави прив-
ремен застапник адвокатот Елези Таип од Гостивар, кој во 
оваа постапка ќе ја застапува тужената се додека таа или 
нејзиниот полномошник не се појават пред судот. 

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 37/2002.   (9132) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕЛЧЕВО 
Пред Основниот суд во Делчево во тек е постапката за 

развод на брак по тужбата на Бекиров Ненад од Делчево, 
против тужената Бекирова Афродита сега на работа во 
Германија со непозната адреса. Вредност на спорот 
40.000,00 денари. 

Со оглед дека за тужената судот е известен дека е со 
непозната адреса на живеење во Германија за привремен 
застапник и се назначува Тричковски Бранко дипломиран 
правник од Делчево. Застапникот ќе ја застапува тужената 
во оваа постапка се додека тужената и нејзиниот полно-
мошник не се појават пред судот односно додека Цента-
рот за социјални работи Делчево не го извести судот дека 
назначил старател. 

Од Основниот суд во Делчево, П. бр. 525/2001. 
                                                                           (9135) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО КРУШЕВО 

Пред Основниот суд во Крушево поднесена е оставин-
ска постапка за оставина-недвижен имот содржан во Посе-
довен лист бр. 253 за КО с. Житоше, за покојната Рожајац 
Синан Хавка од с. Житоше О. бр. 23/98. 

Од страна на Центарот за социјална работа Крушево, 
со решение бр. 08-10/2 од 08.03.2002 година на наследни-
ците на покојната Хавка и тоа: на ќерката Хамчовиќ Бајра, 
ќерка на покојната, Тотиќ Саша и Тотиќ Златко, внуци на 
покојната од покојниот син Тотиќ Осман им е поставен 
привремен старател лицето Рожајац Фата од с. Житоше, 
која ќе се грижи за нивните интереси во текот на постап-
ката, бидејќи се со непознато место на живеење. 

Се повикуваат наследниците во рок од 30 дена од де-
нот на објавувањето на овој оглас да се јават во судот. Во 
спротивно, судот ќе ја продолжи постапката, а нивните 
интереси ќе ги штити привремениот старател до право-
силното завршување на постапката. 

Од Основниот суд во Крушево, О. бр. 23/1998.   (8713) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред овој суд се води парнична постапка за развод на 

брак по тужба на тужителката Ферида Зимбери од с. 
Брест, Скопје, против тужениот Рахим Зимбери од Кума-
ново со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Рахим Зимбери од Куманово во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во су-
дот, да достави своја адреса или назначи полномошник, а 
доколку во овој рок не го извести судот за точната адреса 
на тужениот, судот ќе му постави времен застапник и тоа 
Момчило Доцевски, адвокат од Куманово. 

Од Основниот суд во Куманово,  XI.П. бр. 496/02. 
                                                                                   (8456) 

___________ 
 

Пред Основниот суд во Куманово се води парнична 
постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Неџати 
Ајдини од с. Никуштак, против тужената Халиде Ајдини од 
Скопје, ул. �378� бр. 9, Скопје, сега со непознато место на 
живеење и престој. 

Бидејќи тужената е со непознато престојувалиште, су-
дот му поставува привремен застапник адвокатот Часлав 
Костовски од Куманово, кој ќе ја застапува тужената во 
постапката сé додека тужената или нејзиниот полномошник 
не се појават пред судот, односно додека Центарот за соци-
јални работи не го извести судот дека назначил старател. 

Од Основниот суд во Куманово, П. бр. 225/2002. 
                                            (8675) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 

Пред Основниот суд во Струмица тужителката Нејко-
ва Јасминка од с. Василево преку нејзиниот полномошник 
Ирина Босиљанова, адвокат од Струмица има поднесено 
тужба против тужениот Нејков Зоран од с. Василево, за 
развод на брак со вредност на спорот 40.000,00 денари. 

Тужениот Нејков Зоран од с. Василево веќе подолго 
време не живеел во с. Василево туку истиот заминал во 
странство и тоа во Германија за кој тужителката Нејкова 
Јасминка не била во состојба да ја посочи точната адреса 
и градот каде живеел тужениот Нејков Зоран поради што 
на истата и не и била позната адресата на тужениот во 
Германија. 

Од тие причини со овој оглас го повикуваме тужениот 
Нејков Зоран од с. Василево, а со непозната адреса на жи-
веење во Германија, во рок од 15 дена од објавувањето на 
огласот во "Службен весник на Република Македонија" да 
се јави во Основниот суд во Струмица во судница бр. 13, 
по правната работа - тужбата на тужителката Нејкова Јас-
минка од с. Василево против него за развод на брак. 

Доколку тужениот Нејков Зоран во одредениот вре-
менски период не се јави во судница бр. 13, во Основниот 
суд во Струмица, на истиот ќе му биде одреден времен 
застапник Валентина Митева, стручен соработник при Ос-
новниот суд во Струмица, која во текот на спорот за раз-
вод на брак ќе ги застапува неговите интереси се додека 
тужениот не се јави на расправа пред судот или не одреди 
свој полномошник, односно додека Центарот за социјални 
работи не го извести судот дека назначил старател на ту-
жениот. 

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 40/02.     (8449) 
___________ 

 
Пред Основниот суд во Струмица тужителката Стојан-

ка Маринковиќ од с. Василево има заведено спор против 
тужениот Зоран Светозар Маринковиќ од Белград ул. 
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"Барска" бр. 3 - Населба Сремчица, СР Југославија, мо-
ментално со непозната адреса, за развод на брак.  Вред-
ност на спорот 60.000,00 денари. 

Бракот помеѓу странките бил склучен на 22 март 1990 
година, меѓутоа од крајот на 1990 година истиот фактички 
престанал да постои и до крајот на 1990 година тужениот  
Зоран Светозар Маринковиќ од Белград се иселил и од то-
гаш до денес истиот бил со непозната адреса. 

Од тие причини го повикуваме тужениот Зоран Свето-
зар Маринковиќ од Белград ул. "Барска" бр. 3 - населба 
Сремчица, СР Југославија да се јави во рок од 15 дена по 
објавувањето на огласот во судница бр. 13, по тужбата на 
тужителката Стојанка Маринковиќ од с. Василево заведе-
на под П. бр. 39/2002 пред Основниот суд во Струмица, 
против тужениот. Во спротивно на истиот ќе му биде пос-
тавен времен застапник - Валентина Митева стручен сора-
ботник при Основниот суд во Струмица, се додека туже-
ниот не се јави пред Основниот суд во Струмица или не се 
јави негов полномошник, односно додека Центарот за со-
цијални работи на тужениот не му постави старател. 

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 39/02. 
                                                                                   (8452) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Основниот  суд во Тетово по тужба на тужителот 
Томислав Добревски од с. Џепчиште, против тужениот 
Нофро Добревски од с. Џепчиште, а сега со непозната ад-
реса во СР Југославија, се води постапка за исполнување 
на договор за купопродажба на недвижен имот. 

Се повикува тужениот да се јави во судот, да достави 
адреса или да овласти полномошник кој ќе го застапува во 
оваа постапка до нејзиното окончување. 

Во спротивно, по протекот на 30 дена судот преку 
Центарот за социјални работи во Тетово на тужениот ќе 
му постави привремен застапник. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 165/2002.    (8352) 
___________ 

 
Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за раз-

вод на брак по тужбата на тужителот Фатмир Адеми од с. 
Глоѓи, Тетово, против тужената Миреме Џемаили од с. Г. 
Седларце, Тетово. 

Се повикува тужената Миреме Џемаили од с. Г. Сед-
ларце, тетовско, сега со непозната адреса во странство, во 
рок од 15 дена од објавувањето на огласот во �Службен 
весник на РМ� да се јави во судот или да одреди свој пол-
номошник. Во спротивно, преку Центарот за социјална ра-
бота во Тетово ќе и биде поставен привремен старател. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 231/2002.     (9080) 
___________ 

 
Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за ут-

врдување право на сопственост по тужбата на тужителот 
Џеладини Фехми од с. Желино, Тетово, против тужениот 
Зејнули Реџеп од с. Желино, Тетово, сега со непозната адре-
са во странство. 

Се повикува тужениот Зејнули Реџеп, сега со непозна-
та адреса во странство, во рок од 15 дена од објавувањето 
на огласот да се јави во судот или да одреди свој полно-
мошник. Во спротивно, на истиот ќе му биде поставен 
привремен старател, кој ќе ги застапува неговите интереси 
се до окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 246/2002.     (9083) 
___________ 

 
Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за до-

кажување на смрт на лицето Димковски Милко од с. Блаце, 
по предлог на предлагачот Богојевска Славка од с. Блаце. 

Се повикува лицето Димковски Милко од с. Блаце, во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во Ос-
новниот суд во Тетово или секој друг што знае за неговиот 
живот. Во спротивно, судот на лицето Димковски Милко ќе 
му постави привремен старател, кој ќе се грижи за неговите 
права и интереси до окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, Р. бр. 452/2001.      (9087) 
___________ 

 
Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за до-

кажување на смрт на лицето Слободка Милошевска од с. 
Туденце, по предлогот на предлагачот Југослав Настовски 
од с. Туденце. 

Се повикува лицето Слободка Милошевска од с. Ту-
денце, родена на 26.12.1915 година во с. Брвеница, во рок 
од 15 дена од објавувањето на огласот да се јави во Основ-
ниот суд во Тетово или секој друг што знае за нејзиниот 
живот. Во спротивно, судот на истата ќе и постави прив-
ремен застапник-старател. 

Од Основниот суд во Тетово, Р. бр. 224/2002.      (9090) 
__________________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ  

РЕГИСТАР 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 
бр. 2227/2002 од 18.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02029030?-8-01-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на име, упис на скратено име на 
Друштвото за културно забавни продукции, трговија, 
угостителство, сообраќај и услуги ГЛОРИЈА АГЕНЦИЈА 
АВАЛОН ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ експорт-импорт ул. "М. 
Тито" бр. 14, Гостивар. 

Промена на фирма, упис на скратен назив и латичен 
назив на: Друштво за културно забавни продукции, трго-
вија, угостителство, сообраќај и услуги ГЛОРИЈА АГЕН-
ЦИЈА АВАЛОН ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ експорт-импорт 
ул. "М. Тито" бр. 14, Гостивар. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2227/2002.                                                                 (7843) 
__________________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 

Се врши измена во решението Зг. бр. 30/99 од 
27.01.1999 година, во кое во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на Основниот суд во Гостивар под 
Рег. бр. 8 е запишано Здружението на граѓани Карате клуб 
"Гостивар" од Гостивар. Се брише лицето за застапување 
на здружението Александар Тодоровски, а се запишува 
како лице овластено да го застапува здружението-негови-
от претседател Душан Анѓелкоски. 

Во другиот дел решението останува неизменето. 
Од Основниот суд во Гостивар, Зг. бр. 30/99.      (8126) 

__________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под Рег. Згф. бр. 8/2002 се запишува здружението на гра-
ѓани под име: Кајакарски клуб "Рибар" с. Трпејца. 

Здружението на граѓани има за цел: развој на кајак 
спортот во с. Трпејца и Република Македонија, донесува-
ње програми за развој и унапредување на работата на клу-
бот, учествува во реализација на системот на натпревари 
што го организира Кајакарскиот сојуз на Македонија, при-
фаќа организација на меѓународни средби во кајак кои ќе 
му ги довери Кајакарскиот сојуз на Македонија, организи-
ра тренажен процес и подготовки на членови на клубот, 
реализира програма на за надградба на стручните кадри во 
клубот, дава иницијатива за соработка со организации кои 
реализираат програми што се значајни за развојот на кајак 
спортот и клубот, води документација за своето членство, 
води документација за одржаните тренинзи, натпревари кои 
ги организира клубот и издава годишен билтен на клубот, 
се грижи за набавка и одржување на неопходната опрема, 
реквизити за организација на тренинг и натпревари за свои-
те членови, се грижи за подобрување на материјалната ос-
нова за работа на клубот, води евиденција на спортистите, 
води грижа за здравствената заштита на активните членови 
на клубот, да извршува и други работи и задачи утврдени 
со Законот за спорт, Статутот и други акти. 

Седиштето на здружението е во с. Трпејца-охридско, 
каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување на здружението е Јовано-
ски Бранко од Охрид со стан на ул. "Момчило Јорданоски" бб. 

Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 8/2002. 
              (8127) 

__________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под Рег. бр. 9/2002 се запишува здружение на граѓани-
здружение на независни синдикати на образование, наука 
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и култура Тетово, со седиште во Тетово, Трговски центар 
Г. Чаршија. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ва на одобрување на условите во сите образовни нивоа и 
тоа во предшколско, основно, средно и високо образова-
ние, заштита на материјалните интереси на членовите, по-
добрување на работите и животните услови, залагање во 
унапредување на научните и педагошките методи и други 
активности во врска со образованието. 

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на здру-
жението е територијата на РМ.  

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да почне со работа од 15.02.2002 год. 

Од Основниот суд во Тетово, Рег. Згф. бр. 9/2002. 
              (8128) 

__________ 
 

Основниот суд во Тетово, со решението Рег. Згф. бр. 
15/2002 од 11.03.2002 год. во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации под Рег. бр. 15/2002 го запиша Здру-
жението на граѓани, здружение на локалните медиуми од 
Тетово "МЕДИУМ" Тетово, со седиште во Тетово во ГТЦ-
тријада 2-кат. 

Работата и активноста на здружението ќе се однесува 
на создавање мултиетнички медиумски деск во Тетово, со 
покривање на дневните вести во тетовскиот регион за сите 
медиумски изданија. Да промовира и овозможи соработка 
помеѓу новинарите од македонскиот, албанскиот и тур-
скиот јазик, да се обезбедат квалитетни информации, об-
јективни и независни и др.  

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на здру-
жението е подрачјето на град Тетово. 

Здружението на граѓаните стекнува својство на правно 
лице и може да почне со работа од 11.03.2002 год. 

Од Основниот суд во Тетово, Рег. Згф. бр. 15/2002. 
              (8129) 

__________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под Рег. бр. 14/2002 се запишува Здружението на граѓани, 
Центар за рехабилитација на трауматизираните лица од 
Тетово, со скратено име: ЦРТЉ-Тетово со седиште во Те-
тово на ул. "К. Р. Дрнц" бр. 16А. 

Работата и активноста на здружението ќе се однесува 
на помагање и давање на стручни совети и помош на трау-
матизираните лица во подрачјето на општина Тетово и по-
широко. 

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на здру-
жението е подрачјето на град Тетово и пошироко во завис-
ност од потребите. 

Здружението на граѓаните стекнува својство на правно 
лице и може да почне со работа од 13.03.2002 год. 

Од Основниот суд во Тетово, Рег. Згф. бр. 14/2002. 
              (8130) 

__________ 
 

Основниот суд во Тетово со решението Рег. Згф. бр. 
11/2002 од 5.03.2002 год. во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации под Рег. бр. 11/2002 го запиша Здруже-
нието на граѓани-хуманитарна организација "АУРОРА"-со 
скратено име Х.О. со седиште во с. Боговиње-Тетово. 

Работата и активноста на здружението ќе се однесува 
на давање на хуманитарна помош на лицата кои се наоѓаат 
во тешка социјална состојба, подобрување на животната 
средина и подигнување на еколошката свест во општина-
та, организирање хуманитарни акции и др. 

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на здру-
жението е подрачјето на општина Боговиње. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да почне со работа од 5.03.2002 год. 

Од Основниот суд во Тетово, Рег. Згф. бр. 11/2002. 
              (8131)  

__________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под Рег. бр. 13/2002 се запишува Здружението на граѓани 
за музичка едукација на деца и млади-музички центар 
"СТРАДИВАВАРИУС" од Тетово, со седиште во Тетово 
на ул. "154" бр. 16. 

Работата и активноста на здружението-музички центар 
ќе се однесува на музичка едукација на деца и млади и по-
мош при ресоцијализација на деца и млади преку песна и 
музика, помош на хендеприраните и инвалидизираните 
лица, учество и организирање на хуманитарни концерти, 
проширување на музички знаења, изучување на инстру-
менти и други образовни цели. 

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на здру-
жението е подрачјето на градот Тетово и територијата на 
РМ. 

Здружението на граѓаните стекнува својство на правно 
лице и може да почне со работа од 5.03.2002 год. 

Од Основниот суд во Тетово, Рег. Згф. бр. 13/2002. 
              (8132) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решението II. Рег. 
бр. 26/02 од 19.03.2002 год. во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации го запиша следното: Се одобрува 
упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
на Здружение на граѓани воени инвалиди и загинати од 
Република Македонија во војните на поранешна СФРЈ во 
времето од први април илјада деветсто деведесет и прва 
до петнаесети мај илјада деветсто деведесет и втора-ЗВИ 
и ЗМ 91/92 со седиште на ул. "Иван Козаров" бр. 47-Скоп-
је. 

Дејноста на здружението е: Здружување на воените 
инвалиди и членовите на семејствата на загинатите од РМ 
како и припадници на вооружените сили на поранешна 
СФРЈ во војната во Р. Словенија, Р. Хрватска и Р. Босна и 
Херцеговина во времето од 1.04.1991 год. до 15.05.1992 
год. заради заштита на нивните статусни интереси, стан-
дарди и права од социјално, здравствено и инвалидско 
осигурување, унапредување на личниот и општествениот 
статус, социјално економска положба и социјална сигур-
ност и обезбедување на ефикасна  здравствена психофи-
зичка, социјална, морална и професионална рехабилита-
ција и брзо вклучување во тековите на општествениот жи-
вот и развој, предлагање на иницијативи за проширување 
и унапредување на статусните права, интереси и стандар-
ди во позитивните законски прописи пред надлежните др-
жавни органи, судовите, Владата и Парламентот, соработ-
ка со сродни  или слични здруженија во странство за пот-
тикнување и развој на културни, спортски и други тради-
ционални активности, подготовка и афирмација на здру-
жението и членовите на РМ и странство, подготовка и во-
дење на управни и судски постапки во случај на загрозу-
вање на правата и интересите на здружението и неговите 
членови пред државните органи, како и обезбедување на 
финансиски средства за стипендирање и школување на де-
цата, препорака за вработување и одмор на членовите на 
семејствата со можност за организирање на клубови на во-
ени инвалиди и членови на семејствата на загинатите од Р. 
Македонија. 

Со денот на запишувањето во регистарот, Здружение-
то на граѓани воени инвалиди и загинати од Република 
Македонија во војните на поранешна СФРЈ во времето од 
први април илјада деветсто деведесет и прва до петнаесе-
ти мај илјада деветсто деведесет и втора година-ЗВИ и ЗМ 
91/92, се стекнува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, II. Рег. бр. 26/02.
                             (8120) 

__________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Рег. Згф. бр. 16/2002, во регистарот на здруженија на гра-
ѓани и фондации се запишува Здружението на граѓани 
"МИЛЕНИУМ" од с. Слатино. 

Работата и активностите на здружението се: подигање, 
развивање и афирмација на културните, едукативните, ко-
муникативните и хуманитарните вредности на поединци и 
групи, влијание врз релаксација на меѓуетничките односи, 
унапредување на човековите права и слободи, рамноправ-
ност меѓу половите, развивање и подигање на демократ-
ските вредности и сл. 

Седиштето на здружението е во с. Слатино, а истото 
ќе делува на подрачјето на општина Тетово и пошироко. 

Од Основниот суд во Тетово, Рег. Згф. бр. 16/2002.   
         (8339) 
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Основниот суд во Кочани, со решение Зг. бр. 5/2002 од 
15.03.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации го запиша Здружението на граѓани Фудбалски 
клуб "Облешево" од с. Облешево, со седиште во с. Об-
лешево. 

Овластено лице  за застапување на здружението е 
Бранко Ѓоргиев од с. Облешево, претседател на здружени-
ето. 

Работата и активностите на здружението се однесуваат 
на остварување на следните цели и задачи: поттикнување 
и омасовување, развој и унапредување на фудбалската иг-
ра, правилно спортско и морално воспитување на своето 
членство, учество во системот на натпревари организира-
ни од страна на фудбалските организации, усовршување 
на стручниот кадар и соработка со стручни училишта и 
научно спортски установи, спроведување и унапредување 
на хигиенско-здравствената заштита на членството, воде-
ње грижа за одржување и наменско користење на спорт-
ските објекти со кои располага клубот и соработка со дру-
ги клубови од Републиката и странство, поради размена 
на искуства, подобрување на квалитетот на работата и 
постигнување на подобри резултати. 

Здружението на граѓани Фудбалски клуб "Облешево" 
с. Облешево, стекнува својство на правно лице на 
15.03.2002 година. 

Од Основниот суд во Кочани, Зг. бр. 5/2002.       (8340) 
___________ 

 
Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и 

фондации под Згф. бр. 11/2002, здружението на граѓани со 
име Здружение на одгледувачи и производители на мас-
линка "Македонска маслинка"- с. Смоларе, кое е основано 
заради развој и обезбедување на поголемо засадување и 
производство на маслинки. 

Здружението ќе дејствува на територијата на општина-
та Ново Село и РМ, а неговото седиште се наоѓа во с. 
Смоларе, општина Ново Село. 

Од Основниот суд во Струмица, Згф. бр. 11/2002. 
                              (8461) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. Згф. бр. 10/2002 се запишува здружението на гра-
ѓани под име: Младинско спортско рекреативен центар 
"Цар Самоил"-Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел: да ги собира гра-
ѓаните посебно младите, да ги воспитува и создава љубов 
кон спортот, да го унапредува квалитетот на спортот, да ја 
подига работната способност на младите, борба против 
наркоманијата и другите зависности, информирање на 
здрави личности и воопшто зближување на младите преку 
организирање на спортски натпревари и други активнос-
ти, спортски семинари и спортско младински туризам. 

Седиштето на здружението е во Охрид на ул. "Сате-
ска" бб, каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување на здружението е 
Влатко Трпески од с. Велгошти. 

Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 10/2002. 
              (8464)                                            Основни цели и задачи, како и начини и облици на 

дејствување на здружението се насочени кон: ангажирање 
за создавање на услови за развој на научно истражувачки 
активности во разни области, залагање за сестрано проу-
чување на етнички заедници во кумановскиот регион, ан-
гажирање на проекти, кој ќе даде придонес на медиуми и 
информативна дејност, ќе се залага за отворање и поголе-
ма демократичност на кумановски локални медиуми и 
нивна поголема достапност на граѓаните, ќе соработува со 
слични асоцијации, ќе учествува во организирање на три-
бини, панел разговори на разни теми, кои ќе ги артикули-
раат основни насоки и заложби на здружението, ангажи-
рање на проекти за презентација на културни вредности 
на етнички заедници во регионот, учествување во актив-
ности кои непосредно се поврзани со слобода на изразот, 
градење на заедничко живеење во кумановскиот регион, 
ангажирање на проекти и обезбедување на услови за соз-
давање на хронологија на настаните во Куманово. 

___________ 
 
Основниот суд Куманово во Куманово, со решение Зг. 

бр. 5/2002 од 01.03.2002 година, во регистарот на здружени-
ја на граѓани и фондации, под Рег. бр. 223 го запиша Здру-
жението на граѓани "ЕУРО-БАЛКАН", со седиште на ул. 
"Илинденска" К 2-6, бр. 28, Куманово. 

Основни цели и задачи, како и начини и облици на 
дејствување на здружението се насочени кон: соработка 
со сродни здруженија на граѓани во земјата и странство, 
учество во организирање на семинари, курсеви, симпозиу-
ми и други облици на дополнителна едукација и тренинг 
на младите кои се вклучени во процесот на производство-
то, учество во организирање на спортски и културни ак-
тивности и манифестации, залагање за создавање на една 
практична форма преку која младите луѓе (со различни 
национални, конфесионални, расни и полови идентитети, 
но и со различни образовни профили) непосредно сорабо-
туваат во смисла на остварување предуслови за подобар 
живот на поединецот и прогрес и благосостојба на заедни-

цата воопшто, како еден од начините за создавање на кон-
солидирана демократија, залагање за остварување на чове-
ковите права, односно афирмација на истите и начини на 
нивна заштита, залагање за заштита на постојното и оства-
рување на услови за подобрување на животната средина 
(екологија), информирање на членството и сите заинтере-
сирани како поттик на земјоделците за производство на 
здрава храна и развој на туризмот. 

Седиштето на Здружението на граѓани "ЕУРО-БАЛ-
КАН" е во Куманово, ул. "Илинденска" К 2-6, бр. 28.  

Здружението на граѓани "ЕУРО-БАЛКАН" се стекнува 
со својство на правно лице со денот на неговото запишу-
вање во регистарот на 01.03.2002 година. 

Од Основниот суд во Куманово, Зг. бр. 5/2002. 
                             (8387)  

___________ 
 

Основниот суд Куманово во Куманово, со решение Зг. 
бр. 4/2002 од 28.02.2002 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации, под Рег. бр. 224 го запиша 
здружението на граѓани невладино и мултиетничко здру-
жение на граѓани "Флоренс Најтингејл", со седиште на ул. 
"Карл Маркс" бр. 60, Куманово. 

Основни цели и задачи, како и начини и облици на 
дејствување на здружението се насочени кон: омасовува-
ње на членството и создавање на една појака и потрајна 
асоцијација на граѓани, подигање на свеста кај граѓаните 
за секојдневните животни проблеми од економски и соци-
јален, културен и семеен карактер, зачувување на угледот 
и достоинството на граѓанинот, проширување на духот на 
меѓусебната толеранција и доверба кај граѓаните, органи-
зирање на разни курсеви за странски јазици, компјутери, 
занаетчиски курсеви, со цел подобрување на положбата на 
граѓаните, а кои активности ќе се обавуваат без парична 
надомест, превентивно запознавање на граѓаните со разни 
заразни болести и здрава исхрана, подигање на еколошка-
та свест кај граѓаните, соработка со други здруженија во 
државата и странство, формирање на ограноци на здруже-
нието во други општини во РМ, како и други цели и зада-
чи кои произлегуваат од тековното работење на здружени-
ето. 

Седиштето на невладиното и мултиетничко здружение 
на граѓани "Флоренс Најтингејл" е во Куманово, ул. "Карл 
Маркс" бр. 60.  

Невладиното и мултиетничко здружение на граѓани 
"Флоренс Најтингејл" се стекнува со својство на правно 
лице со денот на запишувањето во регистарот на 
28.02.2002 година. 

Од Основниот суд во Куманово, Зг. бр. 4/2002. 
                             (8388)  

___________ 
 

Основниот суд Куманово во Куманово, со решение Зг. 
бр. 2/2002 од 18.02.2002 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации, под Рег. бр. 222 го запиша 
Здружението на граѓани, друштво за наука и култура "Па-
радигма" Куманово, со седиште во Куманово на ул. 
"Христијан Карпош" бр. 2. 

Седиштето на Здружението на граѓани, друштво за на-
ука и култура "Парадигма" Куманово е во Куманово, ул. 
"Христијан Карпош" бр. 2.  
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Здружението на граѓани, друштво за наука и култура 
"Парадигма" Куманово се стекнува со својство на правно 
лице со денот на запишувањето во регистарот на 
18.02.2002 година. 

Од Основниот суд во Куманово, Зг. бр. 2/2002. 
                             (8389)  

___________ 
 

Основниот суд Куманово во Куманово, со решение Зг. 
бр. 35/2001 од 18.02.2002 година, во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации, под Рег. бр. 221 го запиша 
Здружението на граѓани "Светла иднина", со седиште во 
Куманово на ул. "Бранко Богдански Гуцман" бр. 4-а. 

Основни цели и задачи, како и начини и облици на 
дејствување на здружението се насочени кон: развивање 
на свеста на населението од општина Куманово, да умеат 
да соработуваат со здружението со цел да се едуцираат за 
зачувување на нивното ментално здравје, подобрување на 
квалитетот на човековото живеење, давање на психотера-
писка помош од стручни лица без надомест преку соод-
ветни работилници, следење на развојот на децата со цел 
да се развие психички здрава личност, едукација на млада-
та популација и целото население за видовите на завис-
ност и нивни последици, да обезбеди едукација и совето-
давна работа за семејства и нивни членови, за развојни кри-
зи и нивно надминување, да им помага на децата за нивно 
прифаќање на заедницата, да развива меѓучовечка етика и 
љубов и меѓусебно помагање без разлика на нивната вер-
ска, национална, партиска, класна и полова припадност, да 
развиваат граѓански односи во кои доминантна улога ќе 
имаат жените и децата и нивните права. 

Седиштето на Здружението на граѓани "Светла идни-
на" е во Куманово, ул. "Бранко Богдански Гуцман" бр. 4-а.  

Здружението на граѓани "Светла иднина" Куманово се 
стекнува со својство на правно лице со денот на запишу-
вањето во регистарот на 18.02.2002 година. 

Од Основниот суд во Куманово, Зг. бр. 35/2001. 
                             (8390)  

___________ 
 

Во регистарот на странски организации под Рег. број 
110 се запишува подружница во Република Македонија на 
странската организација Австриска добротворна организа-
ција за меѓународна соработка, со скратено име Хилф-
сверк Австрија, со седиште во Виена - Австрија. 

Седиштето на подружницата Канцеларија во Републи-
ка Македонија во Скопје е на ул. �Железничка� број 47. 

Лице кое е овластено да ја застапува подружницата на 
странската организација под име Хилфсверк Австрија во 
Македонија е г-дин Станимир Стаменковски - Македон-
ски државјанин. 

Работите и активностите на подружницата на Хилф-
сверк Австрија во Македонија ќе се однесуваат на давање 
помош во развојот како и унапредување на соработката 
помеѓу Република Австрија и Република Македонија на 
полето на социјалниот, економскиот, технолошкиот и кул-
турниот развој. 

Подружницата на странската организација Канцелари-
ја во Република Македонија, стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 04.03.2002 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, С.О. бр. 12/1. 
               (8663) 

__________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1253 се запишува здружението на граѓани: 
Македонска Младинска Мрежа, со седиште во Скопје, на 
ул. �Душко Бојковски� број 4. 

- Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Катерина Дудеска од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на општо поврзување, здружување и соработка меѓу 
младите, ниво зближување и остварување на нивните пра-
ва преку разни активности врз база на образованието и 
културата. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 15.03.2002 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. број 54/02. 
               (8664) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под Рег. број 1257 се запишува здружението на граѓани: 
�ЖИВОТ� за едукација на болни од рак на грло, превен-
ција, поддршка и социјална интеграција, со седиште во 
Скопје, на ул. �Рафаило Батино� број 25 - Општина Ѓорче 
Петров. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател г-дин Владо Стојчески од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на аналитичко истражување со вклучување на ек-
сперти и соработка со невладини организации и здруже-
нија со исти цели од други земји. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 22.03.2002 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. број 45/02.  
               (8665) 

__________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1256 се запишува здружението на граѓани: 
Културно уметничко друштво �Светлина на Дервен�, со 
седиште во Скопје - Сарај. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Садри Јакупи од с. Долно Свилари - 
Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на собирање на поголем број на членови со цел задо-
волување на нивните потреби во развивање на културно 
уметничката дејност преку формирање на разни секции. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 19.03.2002 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. број 44/02.  
               (8666) 

__________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1261 се запишува здружението на граѓани: 
Одбојкарски клуб �Олимпик - волеј�, со седиште во Скоп-
је, на ул. �Партизански одреди� број 78/32.. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател г-дин Владо Симоновски од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на развивање и унапредување на одбојкарскиот 
спорт, во интерес на членството на клубот и општествена-
та заедница, 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 25.03.2002 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. број 49/02. 
               (8667) 

__________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1254 се запишува здружението на граѓани: 
Верни навивачи на ФК Вардар, со седиште во Скопје, на 
бул. �Партизански одреди� број 9, ТЦ Дијадема кат 1 ло-
кал 8. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател г-дин Слободан Срезовски од Скоп-
је и потпретседателот г-дин Илија Гаштаровски од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на навивање и бодрење на ФК Вардар - Скопје. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 22.03.2002 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. број 47/02.  
               (8669) 

__________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1252 се запишува здружението на граѓани: 
Спортско друштво на глуви �Слобода�, со седиште во 
Скопје, - Градска организација на глуви и наглуви Скопје. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател г-дин Јован Момировски од Скопје. 

 Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на подигање и развивање на спортското воспитување 
и спортскиот дух кај своето членство по пат на разни 
спортски активности. 
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Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 15.03.2002 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. број 184/01. 
               (8671) 

__________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1250 се запишува здружението на граѓани: 
Боксерски клуб �Универзалци�, со седиште во Скопје, на 
ул. �29 Ноември� број 23. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Васко Цубалевски од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на занимање со спорт-бокс, создавање на млади та-
ленти во боксот, нивна поддршка во нивниот развој кон 
стремежот за постигнување на врвни резултати. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 13.03.2002 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. број 43/02.  
               (8672) 

__________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје со решението III. 

Рег. зг. бр. 21/02 од 18.03.2002 год., во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации го запиша следното:  

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на гра-
ѓани и фондации на здружението на граѓани ХУМАНИ-
ТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА "ДОРА", скратен назив ХО 
"ДОРА" со седиште во Скопје на ул. "Црноок" бр. 4-а. 

Цели и задачи на здружението се: да работи на струч-
но издигање и усовршување на своето членство преку ор-
ганизирање образовна, воспитна и стручна работа, да се 
грижи за нивна еднаква општествена и економска полож-
ба, да се залага за обезбедување подобра и поефикасна 
здравствена заштита на работните луѓе и граѓани и развој 
на здравството, да направи стандардни  критериуми за 
вреднување на работата, да влијае на различни форми на 
перманентно стручно усовршување, едукација и дообраз-
ба на своите кадри, да соработува при изработка на един-
ствен програм и начин на образование на своето членство, 
да покренува иницијативи за нормативно регулирање на 
одделни прашања преку Законот и други прописи, да се 
здружува со соодветни организации од областа на здравс-
твото, организирање стручни состаноци, семинари, сове-
тувања и конгреси, да формира фонд за неопходна помош 
на корисници од дрога и нивните семејства кои се во теш-
ка социјална и економска состојба. 

Со денот на запишување во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации здружението на граѓани ХУМА-
НИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА "ДОРА", скратен назив ХО 
"ДОРА" се стекнува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, III. Рег. зг. бр. 
21/02.                             (8299) 
__________________________________________________ 

 
СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

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

шение на овој суд II. Ст.бр. 66/2002 од 6.03.2002 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Трговско ус-
лужно претпријатие "ВДС" увоз-извоз ц.о. Скопје со се-
диште на ул. "Ристо Шишков" бр. 22/1-2 и жиро сметка 
бр. 40100-601-334940, па истата не се спроведува и се зак-
лучува отворената постапка над должникот Трговско ус-
лужно претпријатие "ВСД" увоз-извоз ц.о. Скопје. 

По правосилноста на решението, должникот да се бри-
ше од регистарот на претпријатија при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (8103) 
___________ 

 
Со решение на Основниот суд во Велес Ст. бр. 6/01 од 

20.12.2001 година, се отвора стечајна постапка над дол-
жникот Трговско претпријатие "Клепа Промет" ц.о. Велес, 
со седиште на ул. "Благој Кирков" бр. 3 со жиро сметка 
бр. 41600-601-7176 и истата не се спроведува, па отворе-
ната стечајна постапка над должникот Трговско претпри-
јатие "Клепа Промет" ц.о. Велес, со седиште на ул. "Благој 
Кирков" бр. 3 со жиро сметка бр. 41600-601-7176 С. рег. 
бр. 1379/01 и бр. на регистарска влошка 1-4837-0-0-0, се 
заклучува. 

По правосилноста на решението, должникот да се бри-
ше од регистарот што се води при Регистарскиот суд Ос-
новен суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Велес.                                   (8119) 
___________ 

 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение 

на овој суд Ст. бр. 5/2002 од 14.03.2002 година, е отворена 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за тргови-
ја на големо и мало увоз-извоз "Симон" ДОО од Гостивар, 
но истата не се спроведува поради немање на имот, па от-
ворената стечајна постапка се заклучува.  

Од Основниот суд во Гостивар.                             (8121) 
___________ 

 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение 

на овој суд Ст. бр. 12/2002 од 15.03.2002 година, отворена 
е стечајна постапка над должникот Претпријатие за произ-
водство, промет и услуги "Рио-комерц импорт" ц.о. увоз-
извоз од Гостивар, но истата не се спроведува поради не-
мање на имот, па отворената стечајна постапка се заклучу-
ва. 

Од Основниот суд во Гостивар.                             (8122) 
___________ 

 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 44/02 од 

8.03.2002 година, отвори стечајна постапка над должникот 
Друштво со ограничена одговорност Завод за урбанизам и 
проектирање ЗУП Живко и останати ДОО Прилеп, со се-
диште на ул. "Моша Пијаде" бр. 138, запишан во регис-
тарска влошка 1-119 на Основниот суд Битола со жиро 
сметка 41100-601-1200 ц.о. Агенција за работа со блокира-
ни жиро сметки - Прилеп. 

Стечајната постапка се отвора на 8.03.2002 година.  
За стечаен судија се определува судијата Татјана Сусу-

леска - член на советот. За стечаен управник се определу-
ва Тодор Пренџов дипл. економист од Прилеп кеј. "9-ти 
Септември" бр. 70/1-10 со телефон 070-552-503. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена сметано 
од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" да 
ги пријават своите побарувања на адреса на стечајниот уп-
равник и да достави докази за уплатени судски такси во из-
нос од 600 денари во корист на Републички судски такси - 
стопанство, уплатна сметка 840-018-03338, трезорска смет-
ка 100000000063095 приходна шифра 700011-00 даночен 
бр. 6000000000002 депонент на Народна банка на РМ. 

Се повикуваат доверителите своите разлачни права на 
подвижните предмети и правата на должникот, како и раз-
лачните права на недвижностите на должникот што се за-
пишани во јавните книги и разлачните права на недвиж-
ностите што не се запишани во јавните книги, во рок од 15 
дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ", да ги пријават кај стечајниот управник, а 
во пријавата да означат на кој предмет постои разлачното 
право, начинот и основата на засновањето на тоа право, 
како и обезбеденото побарување. 

Се повикуваат должниковите должници, своите обвр-
ски да не ги исполнуваат директно на должникот, туку на 
стечајниот управник за стечајниот должник. 

Отворањето на стечајната постапка да се запише во тр-
говскиот регистар, во јавните книги во кои се запишани 
правата врз недвижностите, како и правата од индустри-
ска сопственост. 

Се закажува рочиште и тоа собрание на доверители 
испитно рочиште и собрание на доверители - извештајно 
рочиште на ден 9.05.2002 година во 11,00 часот во судни-
ца, голема сала при Основниот суд во Прилеп. 

Од Основниот суд во Прилеп.                            (8123) 
___________ 

 
Основниот суд во Прилеп со решени Ст. бр. 34/2002 

година, отвори стечајна постапка над должникот Друштво 
за превоз, трговија и услуги на Јагода и Трајко "ДУЛЕ 
ТРАНС" увоз-извоз ДОО - Прилеп со седиште на ул. 
"Круме Спиркоски" бр. 18, запишан во регистарска влош-
ка 01009290?-3-06-000 на Основниот суд - Битола со деј-
ност превоз на стоки во друмскиот сообраќај со жиро 
сметка 300020000208294 во Комерцијална банка АД 
Скопје, Филијала - Прилеп. 
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Стечајната престојна не се спроведува но се заклучува 
поради престојна неизбежна неликвидност. 

Од Основниот суд во Прилеп.                                (8124) 
___________ 

 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица под Ст. бр. 31/02 од 18.03.2002 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот ДПТУ Азман ДОО-
ЕЛ с. Муртино, општина Муртино, со жиро сметка бр. 
41300-601-57796 што се води при Агенцијата за блокира-
ни сметки но е одлучено истата да не се спроведува пора-
ди немање имот на должникот заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаве-
деното решение во рок од 15 дена од денот на објавување-
то на решението во "Службен весник на РМ", преку овој 
суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението, горенаведеното прет-
пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.                            (8174) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 63/02 од 

19.03.2002 година, над ДОО "ГОНАМИ" Битола, ул. "Кли-
мент Охридски" бр. 20-а/8, дејност: трговија, со жиро 
сметка 500-0000002564-95 при ЗПП - Филијала Битола, от-
вори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                                (8175) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 67/02 од 

19.03.2002 година, над ДООЕЛ ГАГОР КОМЕРЦ Битола, 
ул. "Михајло Андоновски" бр. 6/43, дејност: трговија, со 
жиро сметка 500-0000001901-47 при ЗПП - Филијала Би-
тола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја зак-
лучи. 

Од Основниот суд во Битола.                                 (8176) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 65/02 од 

19.03.2002 година, над ДООЕЛ ХАРИЗМА Битола, ул. "11-ти 
Март" бр. 11, дејност: производство, со жиро сметка 40300-
601-92168 при ЗПП - Филијала Битола, отвори стечајна пос-
тапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                                 (8177) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 64/02 од 

19.03.2002 година, над Приватното претпријатие ВЕТАЛ 
КОМЕРЦ Битола, ул. "Младински Бригади" бр. 7/1, деј-
ност: трговија, со жиро сметка 40300-601-63038 при ЗПП - 
Филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спро-
веде и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                                 (8178) 
___________ 

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

шение I. Ст.бр. 85/2002 од 14.03.2002 година, е отворена 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет 
на големо и мало "ГОДЕКС" увоз-извоз ДОО Скопје, со 
седиште на ул. "Анри Барби" бб, и жиро сметка бр. 40110-
601-300739, и истата не се спроведува, па отворената сте-
чајна постапка над должникот ППГМ "ГОДЕКС" увоз-из-
воз ДОО - Скопје со седиште на ул. "Анри Барби" бб, и 
жиро сметка 40110-601-300739 се заклучува.  

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на ог-
ласната табла во судот. 

По правосилноста на решението, должникот да се бри-
ше од судскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.               (8104) 
___________ 

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

шение IV. Ст.бр. 400/01 од 27.02.2002 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за изведување 
на градежни работи, производство, трговија и услуги "КА-
ЛИКО ИНЖЕНЕРИНГ" на ул. "Призренска" бб, со жиро 
сметка бр. 40110-601-281001, како и број на регистарска 
влошка 02025920?-8-09-000, при регистарот на Основниот 
суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отво-
рената стечајна постапка над должникот Друштво за изве-

дување на градежни работи, производство, трговија и ус-
луги "КАЛИКО-ИНЖЕНЕРИНГ", се заклучува. 

По правосилноста на решението, должникот да се бри-
ше од трговскиот регистар кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                    (8188) 
___________ 

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

шение IV. Ст.бр. 402/01 од 27.02.2002 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за трговија, 
производство и услуги "КОНЕКС КОМ" Кирил ДООЕЛ 
со седиште на ул. "Мито Хаџивасилев" бб, со жиро сметка 
бр. 40100-601-216149, како и број на регистарска влошка 
02019616?-8-01-000, при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената 
стечајна постапка над должникот Друштво за трговија, 
производство и услуги "КОНЕКС КОМ" Кирил ДООЕЛ, 
се заклучува. 

По правосилноста на решението, должникот да се бри-
ше од трговскиот регистар кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                   (8187) 
___________ 

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

шение IV. Ст.бр. 24/02 од 20.03.2002 година, се отвора сте-
чајна постапка над должникот Трговско друштво за произ-
водство, трговија и услуги "ЛИ МА" Марјанчо увоз-извоз 
ДООЕЛ од Скопје со седиште на ул. "К. Ј. Питу" бр. 19/5-3, 
со жиро сметка бр. 40100-601-370986, како и број на регис-
тарска влошка 02001668?-8-03-000, при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па 
отворената стечајна постапка над должникот Трговско 
друштво за производство, трговија и услуги "ЛИ МА" Мар-
јанчо увоз-извоз ДООЕЛ од Скопје, се заклучува. 

По правосилноста на решението, должникот да се бри-
ше од трговскиот регистар кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                    (8186) 
___________ 

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

шение IV. Ст.бр. 8/02 од 20.03.2002 година, се отвора сте-
чајна постапка над должникот Трговско друштво за про-
мет, услуги и застапување "МЕГАХАРД" Дејан Билески и 
други ДОО експорт-импорт од Скопје со седиште на ул. 
"Томе Арсовски" бр. 1-Б, со жиро сметка бр. 40100-601-
390641, како и број на регистарска влошка 02016431?-3-
09-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скоп-
је, и истата не се спроведува, па отворената стечајна пос-
тапка над должникот Трговско друштво за промет, услуги 
и застапување "МЕГАХАРД" Дејан Билески и други ДОО 
експорт-импорт од Скопје, се заклучува. 

По правосилноста на решението, должникот да се бри-
ше од трговскиот регистар кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                    (8185) 
___________ 

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

шение IV. Ст.бр. 238/01 од 14.11.2001 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за тргови-
ја на големо и мало "ЦЕНТРО-ШУНДИКА КОМЕРЦ" 
увоз-извоз со седиште на ул. "Михаил Чаков" бр. 9-1/19, 
со жиро сметка бр. 40100-601-269141, како и број на ре-
гистарска влошка 1-49030-0-0-0, при регистарот на Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па 
отворената стечајна постапка над должникот Претприја-
тие за трговија на големо и мало "ЦЕНТРО-ШУНДИКА 
КОМЕРЦ" увоз-извоз, се заклучува. 

По правосилноста на решението, должникот да се бри-
ше од трговскиот регистар кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (8184) 
___________ 

 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 20/02 од 20.03.2002  е отворена стечајна пос-
тапка над стечајниот должник ППВНТ " Нордекс Инвест" 
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Кавадарци ул. "Браќа Миладиновци" бр. 8, со  жиро смет-
ка 41620-601-45559 при Агенцијата за работа со блокира-
ни сметки Кавадарци. 

За стечаен управник се определува Стојанчиќ Зоран од 
Скопје ул. "Владимир Комаров" бр. 1/4-13, тел. 02-464-
940. 

За стечаен судија се определува членот на советот су-
дијата Трајана Дуброва. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена сметано 
од денот на објавувањето на огласот во "Сл. весник на 
РМ" да ги пријават своите побарувања кај стечајниот уп-
равник. 

Се повикуваат доверителите своите разлачни права на 
подвижните предмети и правата на должникот, како и раз-
лачните права на недвижностите на должникот што не се 
запишани во јавните книги и разлачните права на недвиж-
ностите што се запишани во јавните книги во рок од 15 
дена сметано од објавувањето на огласот во "Сл. весник 
на РМ" да ги пријават кај стечајниот  управник, а во прија-
вата да го означат предметот над кој постои разлачното 
право, начинот и основата за засновање на тоа право како 
и обезбеденото побарување. 

Се повикуваат должниковите должници своите обвр-
ски да не ги исполнуваат директно на должникот туку на 
стечајниот управник на стечајниот должник. 

Се закажува рочиште на собир на доверителите на кој 
претходно се испитуваат и утврдуваат пријавените поба-
рувања (испитно рочиште) и рочиште на собрание на до-
верители (извештајно рочиште) на ден 10.04.2002 година 
во 10 ч. во соба бр. 27 на Основниот суд во Кавадарци. 

Од Основниот суд во Кавадарци.                           (8283) 
___________ 

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

шение IV. Ст. бр. 90/00 од 15.03.2002 година, предлозите 
на АД "Електростопанство на Македонија" во државна 
сопственост Подружница "Енергетика" Скопје и рудници 
"Бањани" АД Скопје - с. Кучевиште-Скопје, се прифаќаат. 

Се отвора стечајна постапка над должникот  РЖ "То-
пилница" АД Скопје, со седиште на ул. "16-та Македонска 
бригада" бр. 18, со жиро сметка 40110-601-395125. 

 За стечаен управник се определува лицето Ацо Пет-
ров од Скопје, ул."Рузвелтова" бр. 1/3, Скопје, телефон: 
070-221-156. 

За стечаен судија се определува судијата Магдалена 
Бајалска-Ѓорѓиевска, судија при овој суд, барака бр. 4 со-
ба бр. 6, и член на стечаен совет. 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена да ги 
пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 

Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни права 
на подвижни предмети и права на должникот, како и дове-
рителите кои имаат разлачни права на недвижности на 
должникот, во рок од 30 дена да ги пријават своите поба-
рувања кај стечајниот управник. 

 Се повикуваат должниковите должници своите обвр-
ски да ги исполнуваат кај стечајниот управник. 

 Се закажува рочиште за собир на доверители за испи-
тување и утврдување на пријавените побарувања на ден 
15.04.2002 година во 10,00 часот, во барака бр. 4, голема 
судница, при овој суд, и рочиште на собрание на довери-
тели на кое врз основа на извештајот на стечајниот управ-
ник и доверителите ќе одлучуваат за натамошниот тек на 
постапката, кое ќе се одржи на 22.04.2002 година, во 10,00 
часот, во барака бр. 4, голема судница, при овој суд. 

Жалбата поднесена против решението не го задржува 
извршувањето на решението. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                   (8285) 
___________ 

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

шение IV. Ст. бр. 50/02 од 20.03.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот ТП трговија на мало 
"ДИСКОН ИВЕ" Скопје, со седиште на ул."Томе Арсов-
ски" бр. 49, со  жиро сметка бр. 40100-601-405227, како и 
број на регистарска влошка 6-02002039?-000-01, при ре-
гистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не 
се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот ТП, тр-
говија на мало "ДИСКОН ИВЕ" Скопје се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од трговскиот регистар кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                    (8351) 
___________ 

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

шение IV. Ст. бр. 102/02 од 25.03.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Трговско друштво за 
производство, трговија и услуги "АВТО ТРЕЈД-БАЖЕ" 
Благоја Стојанов и др. ДОО на ул."Железничка Триангла" 
бр. 41, со  жиро сметка бр. 40100-601-358582, како и број 
на регистарска влошка 02009114?-3-03-000, при региста-
рот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се 
спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Тргов-
ско друштво за производство, трговија и услуги "АВТО 
ТРЕЈД-БАЖЕ" Благоја Стојанов и др. ДОО се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од трговскиот регистар кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                    (8355) 
 

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

шение II. Ст. бр. 51/02 од 21.03.2002 година се отвора сте-
чајна постапка над должникот Друштво за производство, 
трговија и услуги "НИКО САН" Горица ДООЕЛ увоз-из-
воз Скопје со седиште на ул."Ѓорѓи Капчев" бр. 17/2, со  
жиро сметка бр. 40100-601-298609, како и број на регис-
тарска влошка 02006633?-8-03-000, при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво 
за производство, трговија и услуги "НИКО САН" Горица 
ДООЕЛ од Скопје се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од трговскиот регистар кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                    (8481) 
___________ 

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

шение IV. Ст. бр. 104/02 од 21.03.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Трговско друштво за 
производство, промет и услуги "ХБ-МАКЕКС" Хељим 
ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, с. Сингелиќ со седиште на 
ул."Антон Попов" бр. 2, со  жиро сметка бр. 40110-601-
318184, како и број на регистарска влошка 02004947?-8-
03-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скоп-
је, и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Тргов-
ско друштво за производство, промет и услуги "ХБ-МА-
КЕКС" Хељим ДООЕЛ од Скопје се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од трговскиот регистар кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                    (8483) 
___________ 

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

шение IV. Ст. бр. 18/02 од 20.03.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за трговија 
"АКС КОМПАНИЈА" Зоран ДООЕЛ со седиште на 
бул."Јане Сандански" бр. 11, со  жиро сметка бр. 40100-
601-296165, како и број на регистарска влошка 02006318?-
8-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје, и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво 
за трговија "АКС КОМПАНИЈА" Зоран ДООЕЛ од Скопје 
се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од трговскиот регистар кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (8587) 
___________ 

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

шение I. Ст. бр. 79/2002 г. од 13.03.2002 година е отворена 
стечајна постапка над должникот  Друштво за туристичко-
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угостителски услуги и трговија "ФЛОРАС" ДООЕЛ ек-
спорт-импорт-Скопје, се седиште на ул. "Казанџиска" бр. 
45, и со  жиро сметка бр. 40100-601-478413, и истата не се 
спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот ДТУУТ 
"ФЛОРАС" ДООЕЛ експорт-импорт-Скопје со седиште на 
ул. "Казанџиска" бр. 45 и жиро сметка 40100-601-478413 
се заклучува. 

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на 
огласната табла во судот. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од судскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                    (8536) 
___________ 

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

шение I. Ст. бр. 105/2002 од 18.03.2002 година е отворена 
стечајна постапка над должникот  Друштво за завршни ра-
боти во градежништво, трговија и услуги "ГРАДЕЛ" Го-
ран ДООЕЛ-Скопје, се седиште на ул. "Методија Митрев-
ски" бр. 2/26, и со  жиро сметка бр. 40100-601-0321134, и 
истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот ДЗРГТУ 
"ГРАДЕЛ" Горан ДООЕЛ-Скопје со седиште на ул. "Ме-
тодија Митревски" бр. 2/26 и жиро сметка 40100-601-
0321134 се заклучува. 

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на 
огласната табла во судот. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од судскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                     (8356) 
___________ 

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

шение на овој суд II. Ст. бр. 4/2002 од 30.01.2002 година 
отворена е стечајна постапка над должникот  Друштво за 
услуги и трговија "ФАМА"Фадил ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје со седиште на ул. "Градишка" бр. 14/18, и со  жиро 
сметка бр. 40100-601-394726, и истата не се спроведува и 
се заклучува отворената стечајна постапка над должникот 
Друштво за услуги и трговија "ФАМА Фадил" ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје. 

По правосилноста на решението должникот да се из-
брише од регистарот на претпријатија при  овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                     (8336) 
___________ 

 
Основниот суд во  Штип со решение Ст. бр. 65/01 од 

06.03.2002 година отвори стечајна постапка над Друш-
твото за трговија, услуги и производство Коп дооел увоз-
извоз Самоилово Ново Село и истата поради немање на 
имот се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од судскиот регистар што се води при Основниот суд 
во Штип. 

 Од Основниот суд во Штип.                                  (8334) 
___________ 

 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 15/2002 год. од 19.3.2002 година е отворена стечај-
на постапка над должникот Производно, трговско и ус-
лужно претпријатие "ВИТА" Д.О.О. експорт-импорт од с. 
Г. Речица Тетово со ж.с. бр. 41500-601-32980 при 
филијала на ЗПП-Тетово, регистрирана при Окружен сто-
пански суд-Скопје, под С. рег. бр. 8575/93 и рег. влошка 
бр. 1-38616-0 од 20.5.1993 година. 

Стечајната постапка спрема должникот не се спрове-
дува и се заклучува поради немање на имот. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од регистарот на претпријатијата што се води при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово.                                 (8336) 
___________ 

 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 33/2001 год. од 21.2.2002 година е отворена стечај-
на постапка над должникот Производно, трговско, угости-
телско и услужно претпријатие "МИПРОМ" увоз-извоз-

Тетово, ул. "Г. Делчев" бр. 84 со ж.с. 41500-601-17793, ре-
гистрирано при Окружен стопански суд Скопје, под рег. 
влошка бр. 1-19706-0 и С. рег. бр. 5674/92 од 18.5.1992 го-
дина. 

Стечајната постапка спрема должникот не се спрове-
дува и се заклучува поради немање на имот согласно член 
64 од ЗС. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од регистарот на претпријатијата што се води при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово.                                 (8337) 
 

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

шение IV. Ст. бр. 436/01 од 31.01.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за производ-
ство, услуги и трговија "СВЕТЛАНА-КОМЕРЦ" Меџит 
ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, со седиште во с. Елово, 
Студеничани, со  жиро сметка бр. 40100-601-260270, како 
и број на регистарска влошка 02028638?-8-01-000, при ре-
гистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не 
се спроведува.  

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво 
за производство, услуги и трговија "СВЕТЛАНА КО-
МЕРЦ" Меџит ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од трговскиот регистар кој го води Основниот суд 
Скопје  I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                    (8279) 
___________ 

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

шение II. Ст. бр. 39/02 од 21.03.2002 година се отвора сте-
чајна постапка над должникот Трговско друштво за про-
изводство, промет и услуги "ЕЛКОС ПРОМЕТ" Мери и 
други ДОО увоз-извоз Скопје со седиште на ул. "Крсте 
Асенов" бр. 16/2-4,  со  жиро сметка бр. 40100-601-306571 
и регистарска влошка 02020988?-3-03-000 при регистарот 
на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спрове-
дува.  

Отворената стечајна постапка над должникот Тргов-
ско друштво за производство, промет и услуги "ЕЛКОС 
ПРОМЕТ" Мери и други ДОО увоз-извоз  Скопје се зак-
лучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд 
Скопје  I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                    (8280) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 70/02 од 

15.03.2002 година, над ДООЕЛ "Јени Мале" Битола, ул. 
"Даме Груев" бр. 33, дејност трговија со жиро сметка 
40300-601-13801, при ЗПП - филијала Битола, отвори сте-
чајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                                 (8430) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 68/02 од 

14.03.2002, над П.П. "ВЛАСТО ПРОМЕТ" Битола, ул. 
"Едвард Кардељ" бр. 9/25, дејност, шпедитерски услуги со 
жиро сметка 40300-601-20049, при ЗПП - филијала Бито-
ла, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклу-
чи. 

Од Основниот суд во Битола.                                 (8433) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 49/02 од 

14.03.2002 година, над ДОО "Херхулес" Битола ул. "Борис 
Кидрич" бр. 48/32, дејност трговија со жиро сметка 40300-
601-42840, при ЗПП - филијала Битола, отвори стечајна 
постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                                 (8435) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 35/02 од 

15.03.2002 година, над П.П."АПОЛОН" Битола, ул. "Ед-
вард Кардељ" бр. 8/8, дејност трговија со жиро сметка 
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40300-601-80672, при ЗПП - филијала Битола, отвори сте-
чајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                                 (8438) 
___________ 

 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 1/2002 

година отвори стечајна постапка према должникот Прет-
пријатие за трговија, угостителство и туризам, увоз-извоз 
"КОВАЛСКИ" со седиште на ул. "Диме Димески" 29 за-
пишан во регистарска влошка 1-17239 на Окружен сто-
пански суд Битола, со дејност трговија на мало со текстил 
и конфекција со жиро сметка 41100-601-36243 во Агенци-
јата за блокирани жиро сметки. 

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува 
поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп.                                (8441) 
___________ 

 
Основниот суд во Кочани, објавува дека  со решение 

Ст. бр. 24/2001 од 05.03.2002 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот АД "Искра" Кочани (правен 
следбеник на АД ЗИК �Кочанско Поле� Кочани). 

За стечаен судија е одреден  судијата Здравко Симијон 
од Основен суд  во Кочани. 

За стечаен управник е одреден Јорданов Ванчо дипло-
миран инженер агроном од с. Спанчево. 

Се повикуваат доверителите во рок од 20 дена  од об-
јавувањето на огласот да ги пријават своите побарувања 
кај стечајниот управник. 

Се повикуваат должниковите должници, своите 
обврски да ги намират без одлагање, на стечајниот 
управник (за стечајниот должник). 

Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни права 
на подвижни предмети и правата на должникот, како и до-
верителите кои имаат разлачни права на недвижностите 
на должникот што не се запишани во јавните книги (ка-
тастар) да ги пријават своите побарувања кај стечајниот 
управник. Во пријавата да се означи предметот на кои 
постои разлачно право, начинот и основот на засновање 
на правото како и обезбеденото побарување. 

Се закажува рочиште на собирот на доверителите (ис-
питно рочиште) за испитување и утврдување на пријаве-
ните побарувања за 29.04.2002 година во 10 часот во суд-
ница бр. 1 и рочиште на собранието на доверителите на 
кое врз основа на извештајот на стечајниот управник, до-
верителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на пос-
тапката (извештајно рочиште) за 07.02.2002 година во 10 
часот судница бр. 1 во овој суд. 

Огласот е истакнат на огласна табла на судот на 
22.03.2002 година. 

Од Основниот суд во Кочани.                                (8937) 
___________ 

 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица под Ст. бр. 33/02 од 18.03.2002 година е отворе-
на стечајна постапка над должникот ДПТУ ИНТЕРПРО-
МЕТ увоз-извоз ДООЕЛ Муртино 98, со жиро сметка бр. 
41300-601-62798, што се води при Агенцијата за блокира-
ни сметки Струмица, но е одлучено истата да не се спро-
ведува поради немање на имот на должникот заради што и 
се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаве-
деното решение во рок од 15 дена од денот на објавување-
то на решението во "Службен весник на РМ", преку овој 
суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението горенаведеното прет-
пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.                            (8974) 
___________ 

 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица под Ст. бр. 206/01 од 12.03.2002 година е отворе-
на стечајна постапка над должникот ДТ  на големо и мало 
увоз-извоз и услуги Контер-94 ДООЕЛ Босилово, општина 
Босилово, но е одлучено истата да не се спроведува поради 
немање имот на должникот заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаве-
деното решение во рок од 15 дена од денот на објавување-
то на решението во "Службен весник на РМ", преку овој 
суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението горенаведеното прет-
пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.                            (8976) 
___________ 

 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица под Ст. бр. 29/02 од 18.03.2002 година е отворе-
на стечајна постапка над должникот ДПТ  ГОРЕКС ДОО-
ЕЛ Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-70723, што се 
води при Агенцијата за блокирани сметки, но е одлучено 
истата да не се спроведува поради немање имот на дол-
жникот заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаве-
деното решение во рок од 15 дена од денот на објавување-
то на решението во "Службен весник на РМ", преку овој 
суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението горенаведеното прет-
пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.                            (8978) 
___________ 

 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица под Ст. бр. 27/02, е отворена стечајна постапка 
над должникот ДПТУ Манчо - промет увоз-извоз ДООЕЛ 
Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-78742, што се во-
ди при Агенцијата за блокирани сметки, но е одлучено ис-
тата да не се спроведува поради немање имот на должни-
кот заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаве-
деното решение во рок од 15 дена од денот на објавување-
то на решението во "Службен весник на РМ", преку овој 
суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението горенаведеното прет-
пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.                            (8984) 
___________ 

 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица под Ст. бр. 25/2002 од 19.03.2002 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ДТ  ВИ-ПЕ ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Струмица, со жиро сметка 200000012794 
292, што се води при Стопанска банка АД Скопје филија-
ла Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува по-
ради немање имот на должникот заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаве-
деното решение во рок од 15 дена од денот на објавување-
то на решението во "Службен весник на РМ", преку овој 
суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението горенаведеното прет-
пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.                            (8987) 
___________ 

 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица под Ст. бр. 21/2002 од 18.03.2002 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот Трговец поединец 
Виолета Димитар Јованова ТП од Радовиш, со жиро смет-
ка бр. 41310-601-60793, што се води при Агенцијата за 
блокирани сметки Струмица, но е одлучено истата да не 
се спроведува поради немање имот на должникот заради 
што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаве-
деното решение во рок од 15 дена од денот на објавување-
то на решението во "Службен весник на РМ", преку овој 
суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението горенаведеното прет-
пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.                            (9012) 
___________ 

 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица под Ст. бр. 26/2002 од 25.03.2002 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот Трговец поединец 
Ванчо Томе Спасов ТП од с. Пиперово бр. 16, Василево, 
со жиро сметка бр. 200000026347132, што се води при 
Стопанска банка АД Скопје, филијала Струмица, но е од-
лучено истата да не се спроведува поради немање имот на 
должникот заради што и се заклучи. 
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Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаве-
деното решение во рок од 15 дена од денот на објавување-
то на решението во "Службен весник на РМ", преку овој 
суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението горенаведеното прет-
пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица.                            (9017) 
___________ 

 
Основниот суд во Тетово со решение Ст. бр. 4/2002 од 

20.02.2002 година, над Друштвото за производство, трго-
вија и услуги ЈЕЛА-ЈЕЛА експорт-импорт Весна ДООЕЛ 
ул. �Христо Антевски� бр. 16 Тетово, со жиро сметка 
41500-601-75618 и регистарска влошка 02021422?-8-03-
000, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Тетово.                                 (9069) 
___________ 

 
 
Основниот суд во Тетово со решение Ст. бр. 10/2002 

од 20.02.2002 година, над Претпријатие за проектирање, 
изградба, трговија и услуги �АНТИКА� ЦО експорт-им-
порт с. Боговиње, Тетово, со жиро сметка 41500-601-
36995 и регистарска влошка 1-16455-0-0-0, отвори стечај-
на постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Тетово.                                 (9074) 
___________ 

 
Основниот суд во Тетово со решение Ст. бр. 2/2002 од 

20.02.2002 година, над Трговско друштво за производство, 
трговија, угостителство и услуги Рото-Комерц Душко и 
Петре ДОО увоз-извоз од Тетово ул. �Пролетерска� бр. 19 
од Тетово, со жиро сметка 41500-601-24490 и регистарска 
влошка 02008000?-3-01-000, отвори стечајна постапка, не 
ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Тетово.                                 (9076) 
___________ 

 
Основниот суд во Тетово со решение Ст. бр. 6/2002 од 

20.02.2002 година, над Друштвото за туризам, угостител-
ство, трговија и услуги �ПАЛАС� Перо и др. ДОО увоз-из-
воз од Тетово ул. �Т.Ц.Мерџан� бр. 40 од Тетово, со жиро 
сметка 41500-601-58286 и регистарска влошка 1-68594-0-0-
0, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Тетово.                                 (9079) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 227/01 од 

22.03.2002 година, над Приватното претпријатие ЈАСМА 
Битола, ул. "Солунска" бр. 70-а, дејност трговија со жиро 
сметка 40300-601-31892, при ЗПП - филијала Битола, от-
вори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                             (8704) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 74/02 од 

22.03.2002, над Приватното претпријатие БЕКТА КОМЕРЦ 
Битола, бул. "1-ви Мај" б.б., дејност, трговија со жиро 
сметка 40300-601-73816, при ЗПП - филијала Битола, отво-
ри стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                             (8706) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 45/02 од 

21.03.2002 година, над Трговец поединец �Бим-Керамика� 
с. Кравари, ул. "Светозар Поповски" бр. 71, дејност трго-
вија со жиро сметка 500-0000001893-71, при ЗПП - фили-
јала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и 
ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола.                             (8708) 
_________ 

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

шение II. Ст. бр. 7/02 од 26.03.2002 година се отвора сте-
чајна постапка над должникот Претпријатие за уметничка 
браварија, производство на метални производи и трговија 
�ЕСНАФ� увоз-извоз ДОО Скопје со седиште на бул. 
�АВНОЈ� бр. 108/14 со  жиро сметка бр. 40100-601-65123, 
и регистарска влошка 1-8732-0-0-0, при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Претприја-
тие за уметничка браварија, производство на метални произ-
води и трговија �ЕСНАФ� ДОО од Скопје се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од трговскиот регистар кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                   (8590) 
___________ 

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

шение IV. Ст. бр. 76/02 од 29.03.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за услуги 
и промет �ВЕРОНИЈА� експорт-импорт ДОО со седиште 
на бул. �АВНОЈ� бр. 32/3-2, со  жиро сметка бр. 40100-
601-63839, како и број на регистарска влошка 1-8794-0-0-
0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и 
истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за услуги и промет �ВЕРОНИЈА� експорт-им-
порт ДОО се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од трговскиот регистар кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                   (8593) 
         ___________ 

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

шение IV. Ст. бр. 88/02 од 29.03.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот  Друштво за туризам и 
услуги "ДЕЛТА ТУРС� Зоран, Спасе и Борче, ДОО со се-
диште на ул."Ѓорѓе Андреевиќ Кун� бр. 33-а, со  жиро 
сметка бр. 40100-601-292257, како и број на регистарска 
влошка 02023750?-3-09-000, при регистарот на Основниот 
суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво 
за туризам и услуги �ДЕЛТА ТУРС� Зоран, Спасе и Бор-
че, ДОО се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од трговскиот регистар кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                   (8594) 
 

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

шение IV. Ст. бр. 56/02 од 20.03.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Трговско друштво �ТИ-
МЕКС КОМ-2� Ефтим ДООЕЛ увоз-извоз со седиште на 
ул."Кузман Јосифовски Питу" бб,  со  жиро сметка бр. 
40100-601-412821, како и број на регистарска влошка 
02002888?-8-01-000, при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Тргов-
ско друштво �ТИМЕКС КОМ-2� Ефтим ДООЕЛ увоз-из-
воз се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од трговскиот регистар кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                   (8596) 
___________ 

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

шение II. Ст. бр. 464/02 од 26.03.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за  транспорт и 
шпедиција �КУМАН� Славица ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 
со седиште на бул.  �АВНОЈ� бр. 8, со  жиро сметка бр. 
40100-601-23677, и регистарска влошка 002011224?-8-09-
000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и 
истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за 
транспорт и шпедиција �КУМАН� Славица се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од трговскиот регистар кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                   (8601) 
___________ 

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

шение II. Ст. бр. 428/01 од 21.03.2002 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Трговија на мало �МИ-
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ЛА� Јасминка Павлина Ромевска Скопје, бул. �Јане Сан-
дански� бр. 82, Објект платформа А-2, вл. 1 бр. 60 со  жи-
ро сметка бр. 40100-601-413626, и регистарска влошка 
02004625?-6-01-000, при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Трговија 
на мало �МИЛА� ТП Јасминка Павлина Ромевска од 
Скопје  се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од трговскиот регистар кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                   (8609) 
___________ 

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

шение на овој суд II. Ст. бр. 444/2001 од 20.03.2002 годи-
на, се заклучува стечајната постапка над должникот 
Друштво за производство, услуги и промет на големо и 
мало �БЕЛ КАМЕН� Зоран и др. ДОО Скопје со седиште 
на ул. �Градски трговски центар со  жиро сметка бр. 
300000001217968 Комерцијална банка АД Скопје, запи-
шана во регистарска влошка 02023864?-3-03-000, со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 444/2001 од 31.01.2002 година. 
Должникот да се брише од трговскиот регистар кој го 

води овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                    (8595) 

___________ 
 
Основниот суд во Кичево објавува дека со решение Ст. 

бр. 11/96 од 19.3.2002 година се запира стечајната постапка и 
понатамошното претворање во пари на делбената маса на 
стечајниот должник ДОО �Бушова Чешма� М. Брод. 

Постапките што се во тек во врска со стечајната пос-
тапка се запираат  и се заклучува отворената стечајна пос-
тапка над наведениот должник. 

Должникот продолжува со работа со преостанатите 
средства и имот. 

Се разрешува досегашниот стечаен управник Војнески 
Милосим од М. Брод со м.б. 2811959444000 и истиот се 
определува за вршител на должноста управител на друш-
твото до неговото конституирање согласно Законот. 

Од Основниот суд во Кичево Ст. бр. 11/96.          (8710) 
___________ 

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

шение I. Ст. бр. 409/01 од 04.12.2001 година се поведува 
претходна постапка над должникот АД "ФОТО-ЦЕНТАР" 
- Скопје, со седиште на ул. "Ѓуро Ѓаковиќ" бр. 64 и жиро 
сметка 40100-601-18743. 

За стечаен судија се определува Дејан Костовски су-
дија на овој суд  и член на стечајниот совет. 

За привремен стечаен управник се определува Симон 
Михајлоски, Биро "АТА" ул. "Белишка" бр. 18, Скопје. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да го 
заштити и одржува имотот на должникот, да про-должи со 
водење на претпријатието на должникот се до донесување 
на одлука за отворање на стечајната постапка и да испита 
дали од имотот на должникот можат да се намират 
трошоците на постапката. 

Се повикуваат должниците на должникот своите 
обврски и должниковите солидарни содолжници и гарант-
ни без одлагање да ги исполнат своите обврски кон 
должникот. 

Се задолжува должникот да му овозможи на прив-ре-
мениот стечаен управник да влезе во неговите деловни 
простории за да може да ги спроведе потребните 
дејствија, како и да му допушти увид во трговските книги 
и неговата деловна документација. 

Решението да се објави во "Службен весник на РМ", и 
на огласната табла во судот. 

Се закажува рочиште поради изјаснување по предло-
гот за отворање стечајна постапка на ден 14.01.2002 го-
дина во 12 часот во соба бр. 45-III спрат на овој суд.   

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                     (2745) 
__________________________________________________ 
 

Л И К В И Д А Ц И И  
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение на 

овој суд Л.бр. 70/02 од 20.03.2002 година, се отвора лик-
видациона постапка поднесена од Друштвото за трговија 

"Црвена ружа" Ванчо ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, но 
истата не се спроведува бидејќи должникот не располага 
со имот за покривање на трошоците во постапката. 

Ликвидационата постапка над Друштвото за трговија 
"Црвена ружа" Ванчо ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, се 
заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот дол-
жник да се брише од судскиот регистар при овој суд. 

Од Основниот суд во Штип.                                   (8343) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение на 

овој суд Л.бр. 68/02 од 20.03.2002 година, се отвора лик-
видациона постапка поднесена од Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги Термотехника увоз-извоз ДООЕЛ 
Кочани, но истата не се спроведува бидејќи должникот не 
располага со имот за покривање на трошоците во постап-
ката. 

Ликвидационата постапка над Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги Термотехника увоз-извоз ДООЕЛ 
Кочани, се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот дол-
жник да се брише од судскиот регистар при овој суд. 

Од Основниот суд во Штип.                                   (8345) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение на 

овој суд Л.бр. 76/02 од 20.03.2002 година, се отвора лик-
видациона постапка поднесена од Друштвото за трговија 
и услуги Егзотик увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, но истата 
не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот 
за покривање на трошоците во постапката. 

Ликвидационата постапка над Друштвото за трговија 
и услуги Егзотик увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, се заклу-
чува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот дол-
жник да се брише од судскиот регистар при овој суд. 

Од Основниот суд во Штип.                                   (8347) 
___________ 

 
Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје, бул. "Ј. Сан-

дански" бр. 50-3-4, запишан во судскиот регистар при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје со решение П. Трег. бр. 
885/02 од 27.02.2002 година, објавува дека Друштвото за 
производство и трговија ДР. ОЕТКЕР Аугуст Оеткер, ДО-
ОЕЛ извоз-увоз Скопје, бул. "Србија" бр. 55 и со жиро 
сметка 3000000000538192 отворена при Комерцијална 
банка АД Скопје, е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од три месеци од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                     (8288) 
___________ 

 
Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје, бул. "Ј. Сан-

дански" бр. 50, запишан во судскиот регистар при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје со решение П. Трег. бр. 4076/01 
од 21.12.2001 година, објавува дека Друштвото за тргови-
ја, производство  и услуги АГРОЕКСПОРТ Љубомир ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Ѓорче Петров" бр. 1627-4-60 
и со жиро сметка 40120-601-25638 отворена при ЗПП - 
Филијала - Скопје, е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од три месеци од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                     (8289) 
___________ 

 
Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје, бул. "Ј. Сан-

дански" бр. 50-3-4, запишан во судскиот регистар при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје со решение П. Трег. бр. 
940/02 од 4.02.2002 година, објавува дека Друштвото за 
производство и трговија ГАЛИЧКИ БИСЕР Живко ДОО-
ЕЛ експорт-импорт Скопје, с. Бардовци, ул. "14" бр. 52, е 
во ликвидација. 
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Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од три месеци од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                     (8290) 
___________ 

 
Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје, бул. "Ј. Сан-

дански" бр. 50-3-4, запишан во судскиот регистар при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје со решение П. Трег. бр. 
1037/02 од 14.03.2002 година, објавува дека Трговското 
друштво за производство, трговија и услуги БИМ Оливера 
ДООЕЛ увоз-извоз с. Сопиште, со бр. на жиро сметка 300 
000 000 522478 отворена при Комерцијална банка АД 
Скопје, е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од три месеци од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                     (8291) 
___________ 

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

шение на овој суд II. Л.бр. 38/2002 од 14.02.2002 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Претпри-
јатие за производство, трговија и услуги "ЕЛКОНС-МП" 
ДОО Скопје од Скопје на ул. "Џон Кенеди" бр. 1. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од 
Скопје, со стан на бул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија", до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                     (8294) 
___________ 

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

шение на овој суд II. Л.бр. 1044/99 од 29.11.99 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Претпри-
јатие за трговија и услуги увоз-извоз "ТУША КОМЕРЦ" 
Гостивар, с. Беловиште, со жиро сметка 41510-601-18257. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од 
Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија", до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                     (8296) 
___________ 

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

шение на овој суд II. Л.бр. 26/2002 од 18.02.02 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Претпри-
јатие за трговија и услужни дејствија "СТЕЛА М" ек-
спорт-импорт ДОО Скопје, ул. "Теодосие Синаитски " бр. 
3-а, Скопје, со жиро сметка 40120-601-217375. 

За ликвидатор се определува лицето Ацо Коцевски од 
Скопје, со стан на ул. "Теодосие Синаитски" бр. 3-а. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија", до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                     (8297) 
___________ 

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

шението на овој суд I. Л. бр. 413/01 од 21.12.2001 година е 
отворена ликвидациона постапка над  должникот Прет-
пријатие за производство, услуги и промет на големо и 
мало "ВЕБА-КОМЕРЦ" извоз-увоз ц.о. од Скопје, ул. 
"Неврокопска" бр. 11б, со жиро сметка 40100-601-168486. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески 
од Скопје со стан на ул. "АВНОЈ" бр. 68/4. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 3 месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.           (8353) 
__________ 

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

шението на овој суд II. Л. бр. 410/2001 од 18.12.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над  должникот 
Претпријатие за трговија и услуги "ДОМУС" ДОО ек-
спорт-импорт Скопје, ул. "Народен Фронт" бр. 5/3-38, 
Скопје, со жиро сметка 40100-601-299877. 

За ликвидатор се определува лицето Миновска Елиса-
вета од Скопје со стан на ул. "Народен Фронт" бр. 27/28. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 3 месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.           (8480) 
__________ 

 
Ликвидаторот Сабит Алијевски од Скопје, ул. "Пандил 

Шишков" бр. 7/3 запишан во судскиот регистар при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје со решението П. трег. бр. 
3022/2001 објавува дека Друштвото за трговија и услуги 
ИНТЕРТЕХНА ДООЕЛ Скопје, ул. "Владимир Комаров" 
бр. 6/2-16, Скопје, со број на жиро сметка 40100-601-
475817 отворена при ЗПП филијала Скопје е во ликвида-
ција. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 90 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                               (8564)  
__________ 

 
Ликвидаторот Сабит Алијевски од Скопје, ул. "Пандил 

Шишков" бр. 7/3 запишан во судскиот регистар при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје со решението П. трег. бр. 
2601/2001 објавува дека Друштвото за производство, гра-
дежништво, трговија и услуги МАГНУМ_МГ Бране ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Народен Фронт" бр. 13/5, 
Скопје со број на жиро сметка 40100-601-443914 отворена 
при ЗПП филијала Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 90 дена од последната објава. 
      Од ликвидаторот.                                          (8565) 

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

шението на овој суд I. Л. бр. 273/2001 од 16.08.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над  должникот 
Друштво за градежништво, трговија и услуги "МИЛ-ИН-
ЖЕНЕРИНГ" Миле ДООЕЛ-Скопје, село Марино, ул. 
"Илинденска" бр. 42 од село Марино со жиро сметка 
40110-601-460170. 

За ликвидатор се определува лицето Сабит Алиевски 
од Скопје со стан на ул. "Пандил Шишков" бр. 7/3, бр. 
тел. 428-405. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 3 месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.           (8566)
 __________ 

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

шението на овој суд I.Л. бр. 47/2002 од 15.02.2002 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Друш-
тво со ограничена одговорност, транспорт, комерцијални 
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услуги и промет на големо и мало �ЛУКС ТРАНСФЕР� 
ДОО- Скопје, ул. �Васил Ѓорѓов� бр. 11, со жиро сметка 
40100-601-367583. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душко 
од Скопје со стан на ул. �Владимир Комаров� бр. 40/8. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                     (8592) 
___________ 

 
Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје бул. �Јане 

Сандански� бр. 50-3-4 запишан во Судскиот регистар при 
Основен  суд Скопје I Скопје со решение П. трег. бр. 
1775/02 од 27.02.2002 година објавува дека Друштвото за 
производство, трговија и услуги �ТАСИЌ-КОМПАНИ� 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје со број на жиро-сметка 
40110-601-300445 отворена при ЗПП Филијала-Скопје е 
во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од три месеци од денот на последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                     (8597) 
___________ 

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

нието на овој суд I.Л. бр. 15/2002 од 01.03.2002 година е от-
ворена ликвидациона постапка над должникот Производно, 
трговско претпријатие за промет на големо и мало �ИБРО 
ПРОМ� ЦО експорт импорт - с. Арачиново - Скопје, ул. 
�Маршал Тито� бр. 46/А со жиро сметка 40110-601-131956. 

За ликвидатор се определува лицето Бениќ Златко од 
Скопје со стан на ул. �Јане Сандански� бр. 18/10. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидато-
рот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во 
рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                     (8613) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 133/01 од 

26.03.2002 година отвори ликвидациона постапка над 
Претпријатие во приватна сопственост за производство, 
трговија на големо и мало, увоз-извоз, угостителство и тр-
говија �Присое� с. Панчерево-Берово и истата поради не-
мање на имот се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од судскиот регистар што се води при Основниот суд 
во Штип. 

Од Основниот суд во Штип.                                   (8948) 
___________ 

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

бр. 1607/2002 од 18.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02013628?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар ликвидаторот и престанокот со работа на Друш-
твото за трговија и сервисирање на возила АВТОПРОГ-
РЕС КАМИОНИ, Автопрогрес, извоз-увоз ДООЕЛ-Тето-
во, ул. �Илинденска� бб, Тетово. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на: 
Друштво за трговија и сервисирање на возила АВТОП-
РОГРЕС КАМИОНИ, Автопрогрес, извоз-увоз ДООЕЛ-
Тетово, ул. �Илинденска� бб, Тетово. 

За ликвидатор се запишува Глигур Симоски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1607/2002.                                                                 (8648) 
___________ 

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

бр. 1605/2002 од 18.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 8-02000625-000-01, го запиша во трговскиот 
регистар ликвидаторот и престанокот со работа на АВ-
ТОПРОГРЕС ЈУГОМАК ДООЕЛ за промет и сервисира-
ње на возила, увоз-извоз, Тетово, ул. �Илинденска� бб, Те-
тово. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на: 
АВТОПРОГРЕС ЈУГОМАК ДООЕЛ за промет и сервиси-
рање на возила, увоз-извоз, Тетово, ул. �Илинденска� бб, 
Тетово. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1605/2002.                                                                 (8650) 

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

бр. 1604/2002 од 18.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 020013069?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар ликвидаторот и престанокот со работа на Друш-
твото за производство на метални производи, автоделови, 
сервис, промет и инженеринг АВТОПРОГРЕС 2001 ДОО-
ЕЛ Тетово, ул. �Илинденска� бб, Тетово. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на: 
Друштво за производство на метални производи, автоде-
лови, сервис, промет и инженеринг АВТОПРОГРЕС 2001 
ДООЕЛ Тетово, ул. �Илинденска� бб, Тетово. 

За ликвидатор се запишува лицето Глигур Симоски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1604/2002.                                                                 (8651) 
___________ 

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

бр. 1811/2002 од 04.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02002276?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар ликвидаторот и престанокот со работа на ДОО-
ЕЛ на Трговското друштво за производство, трговија и ус-
луги СЛАВИЈА-КОМПАНИ експорт-импорт, Снежана 
ДООЕЛ, бул. �Јане Сандански� бр. 72, Скопје. 

За ликвидатор се запишува Драган Величкоски и се за-
пишува престанок со работа на ДООЕЛ. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1811/2002.                                                                 (8652) 

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

бр. 1947/2002 од 19.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02003717?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар ликвидаторот на Друштвото за производство, ус-
луги и трговија на големо и мало ПЕРФИ Муамет  ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Алекса Дундиќ� бр. 51а. 

За ликвидатор на друштвото се запишува лицето Руме-
на Матева од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1947/2002.                                                                 (8653) 

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

бр. 1575/2002 од 13.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02040252?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар ликвидаторот на Трговското друштво ЕУРО 
СТОЛ Насретула ДООЕЛ увоз-извоз с. Студеничани, оп-
штина Студеничани. 

За ликвидатор на друштвото се запишува Драган Да-
нески. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1575/2002.                                                                 (8654) 

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

бр. 1775/2002 од 27.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02027368?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар ликвидаторот и престанокот со работа на Друш-
твото за производство, трговија и услуги ТАСИЌ-КОМ-
ПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. �Трифун Ха-
џијанев� бр. 5/19. 

За ликвидатор се запишува лицето Ефтим Петров и се 
запишува престанок со работа на друштвото. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1775/2002.                                                                 (8655) 

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

бр. 4380/2001 од 08.01.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02004622?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар ликвидаторот и престанокот со работа на Друш-
твото за производство, промет и услуги АЛГОЕМ Гоче 
ДООЕЛ Скопје, ул. �Васко Карангелевски� бр. 27/2. 
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За ликвидатор се запишува Гоче Наумов и се запишу-
ва престанок со работа на друштвото. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
4380/2001.                                                                 (8656) 
__________________________________________________ 

 
НОТАРСКИ ОГЛАСИ 

 
Се продава земјоделско земјиште нива на КП  бр. 

2284/17, план 59, скица 109, во м.в. "Под Аутопат" класа 
1, во површина од 2036 м2 во, КО Градец, во сопственост 
на Димитрија Р. Гунов од Скопје, евидентирано во Посе-
довен лист бр. 536 издаден од ДЗГ- Одделение за премер и 
катастар Валандово, за вкупна цена од 30.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопстве-
ници и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјас-
нат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат пра-
вото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Соња Стојчева, ул. "Маршал Тито" бб, Валандо-
во.                                                                          (8108) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште, катастарска култура 
нива на КП. бр. 1673 во м.в. "Село" класа 3, во површина 
од 3182 м2 и ливада на КП. бр. 1674 во м.в. "Село" класа 3, 
во површина од 480 м2 заведени во Поседовен лист број 
13 за КО Крушаени, за цена од 240.000,00 денари, сопс-
твеност на Станоевска Ѓукиќ Јасминка, од Кичево ул. 
"Февруарски Поход" бр. 5. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ци и соседите кои граничат со погоренаведената парцела, 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
"Службен весник на Република Македонија", писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка Ѓорѓио-
ски"бб.                                                               (8110) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска оп-
штина Демир Капија. Парцела број 3761 во место викано 
"Церот" нива со површина од 3449 м2  во Катастарска оп-
штина Демир Капија, сосопственост на Николовски Ристо 
од Демир Капија ул. "Даме Груев" бр. 4 и Николов Петре, 
од Демир Капија, ул. "Тиквешка" бб. Цена на продажба 
52.150,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ци и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се 
продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на ог-
ласот во "Службен весник на Република Македонија", 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до 
нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 
138.                                                              (8111) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива КП  бр. 
1363, во м.в. "Адата" петта класа, во површина од 2358 м2 

, КО Гевгелија. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-

ците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава, во рок од 30 (триесет) дена од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Ѓорѓе Николов, ул. "Димитар Влахов" бр. 3, Гев-
гелија.                                                                     (8113) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа нива КП  бр. 

48, во м.в. "Раулот" прва класа, во површина од 1828 м2 , 
КО Гевгелија. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава, во рок од 30 (триесет) дена од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Ѓорѓе Николов, ул. "Димитар Влахов" бр. 3, Гев-
гелија.                                                                     (8114) 

___________ 
 
Се врши продажба на земјоделско земјиште КП број 

1018/2, план 10, скица 24, место викано "Долни Огради", кул-
тура нива, класа 4, површина 1995 м2 и КП. 1018/2 план 10, 
скица 24, место викано "Долни Огради", нива класа 5, повр-
шина 314 м2 во К.О. Катланово, сопственост на Никчевски 
Круме од Скопје, с. Трубарево ул. "206" бр. 31, по цена 5 евра 
од метар квадратен, во денарска противвредност. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ци и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што 
се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на Република Македонија", 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Матилда Бабиќ ул. "Јани Лукровски" бб - тргов-
ски центар Автокоманда општина Гази Баба, Скопје. 

                                                                                   (8112) 
___________ 

 
Се продава земјоделско земјиште КП бр. 672 во идеа-

лен дел од 89/111, за КО Бистрица во м.в. "Слатина" од 
4090 м2, сопственост на Раде Мандевски по цена од 
94.500,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците и соседите чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 
дена од денот на објавувањето, писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата, а изјавите да ги достават до нота-
рот Танаско Блажевски ул. "Ж.Ј.Шпанац" бр. 147, Битола.   

                                            (8170) 
___________ 

 
Се продава земјоделско земјиште и тоа Култура нива, 

и тоа 370 м2, и 345 м2 со пат од 50 м2, чија вкупна површи-
на изнесува 13.477 м2, на КП бр. 1345, место викано "Се-
ло", кл. 2 за КО Д. Оризари, сопственост на Снежана Мит-
ревска од с. Д. Оризари, Битола. 

Наведената недвижност се продава за првата продажба 
за цена од 11.840,00 денари, , а за втората продажба 
12.640,00. 

Се повикуваат соседите чии имоти се граничат со на-
ведената недвижност во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да 
се изјаснат за прифаќање на истата. Во спротивно, го губат 
правото на предимствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Билјана Дамјановска-Јанчевска, ул. "Иван Милу-
тиновиќ"бб, локал 9, Битола.                             (8171) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа Култура лива-

да, и тоа 500 м2, чија вкупна површина изнесува 3423 м2, 
на КП бр. 462/1, место викано "Чакал", кл. 4 за КО Ниже-
поле, сопственост на Атанас Паризовски од с. Нижеполе, 
Битола. 

Наведената недвижност се продава за цена од 
32.000,00 денари, (триесет и две илјади денари).  

Се повикуваат соседите чии имоти се граничат со наведе-
ната недвижност во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјас-
нат за прифаќање на истата. Во спротивно, го губат правото 
на предимствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Билјана Дамјановска-Јанчевска, ул. "Иван Милу-
тиновиќ"бб, локал 9, Битола.                             (8172) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште и тоа 

идеален дел од 1/3, од ливада кл. 2 на м.в. "Суви Ливади" 
кл. 2, и тоа 100 м2 од вкупната површина која изнесува 300 
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м2, на КП 1301 за КО Буково, запишана во П.Л. бр. 146 за 
КО Буково, сопственост на Кимовски Љупчо од с. Буково, 
за вкупна купопродажна цена од 32.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавување-
то во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот мр. Веселинка Здравкова, Битола, ул. "Мечкин 
Камен" бр. 20.                                               (8173) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот во К.О Јурумлери, постро-

ен на: К.П. бр. 730/1, план 5, скица 5, место викано "Кора-
биште", катастарска култура-нива, класа 4, со површина 
од 2237 м2, и К.П. бр. 730/1, план 5, скица 5, место викано 
"Корабиште", култура-нива, класа 3, со површина од 6382, 
за вкупна цена од 2.550.000,00 денари, сопственост на 
Крстевски Николов Димитрија, со живеалиште во Скопје 
на ул. "Благоја Стефковски" бр. 128, кој имот е евиденти-
ран во Поседовен лист 378, издаден од Р.М. Државен за-
вод за геодетски работи - Одделение за премер и катастар 
Скопје. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавување-
то на огласот, писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Понудите да се достават до нотарот Весна Паунова, 
ул. "Наум Охридски" бр. 2, Скопје.              (8173) 

___________ 
 
Се продава следново по поседовен лист: објект, двор и 

неплодно земјиште сите на КП бр. 289, под објект 70 м2, 
под двор 250 м2 и под неплодно земјиште 10.00 ари; Шу-
ма на КП. бр. 1 по пов. од 61,59 ари во м.в. "Корија"; Шу-
ма на КП. бр. 17 по пов. од 12,97 ари во м.в. "Корија"; Шу-
ма на КП. бр. 21 по пов. од 13,86 ари во м.в. "Корија"; Па-
сиште на КП. бр. 22 по пов. од 08,90 ари во м. в. "Корија"; 
Лозје на КП. бр. 48 по пов. од 06,71 ари во м.в. "Г.Огра-
ди"; Шума на КП. бр. 48 по пов. од 16,04 ари во м.в. "Ко-
рија"; Пасиште на КП. бр. 116 по пов. од 06,99 ари во м.в. 
"Бавчи"; Нива на КП. бр. 117 по пов. од 11,04  ари во м.в. 
"Бавчи"; Нива на КП. бр. 144 по пов. од 20,48 ари во м.в. 
"Петровка"; Неплодно на КП. бр. 144 по пов. од 8,00 ари 
во м.в. "Петровка"; Нива на КП. бр. 205 по пов. од 01,00 
ари во м.в. "Г.Ограда"; Лозје на КП. бр. 215 по пов. од 
02,83 ари во м.в. "Г.Ограда"; Нива на КП. бр. 221 по пов. 
од 05,08 ари во м.в. "Г.Ограда"; Пасиште на КП. бр. 244 
по пов. од 00,40 ари во м.в. "Село"; Нива на КП. бр. 266 по 
пов. од 21,29 ари во м.в. "Село"; Нива на КП. бр. 296  по 
пов. од 25,00  ари во м.в. "Средилук"; Нива на КП. бр. 376  
56,40 ари во м.в. "Г. Меѓа"; Ливада на КП. бр. 395 по пов. 
од 05,00 ари во м.в. "Средилук"; Нива на КП. бр. 455 по 
пов. од 44,79 ари во м.в. "Средилук"; Ливада на КП. бр. 
483 по пов. од 06,01 ари во м.в. "Средилук"; Нива на КП. 
бр. 489 по пов. од 47,58 ари во м.в. "Г.Меѓа"; Ливада на 
КП. бр. 505 по пов. од 06,00 ари во м.в. "Г.Меѓа"; Нива на 
КП. бр. 516 по пов. од 12,00 ари во м.в. "Г.Меѓа"; Ливада 
на КП. бр. 531 по пов. од 03,50 ари во м.в. "Г.Меѓа"; Нива 
на КП. бр. 555 по пов. од 12,76 ари во м.в. "Средилук"; 
Ливада на КП. бр. 554 по пов. од 22,00 ари во м.в. "Среди-
лук"; Нива на КП. бр. 556 по пов. од 07,97 ари во м.в. 
"Средилук". Сопственик Кочоски Милан Василе ул. "Коз-
ле" бр. 271, Скопје.                                                        (8195) 

___________ 
 

Се продава 15/43 (идеален дел) од нива во вкупна по-
вршина од 1973 м2,класа 6 која лежи на катастарска пар-
цела К.П. број 12250/2, план 74 на место викано "Момин 
Поток" на Катастарска општина Скопје, сопственост на 
Живомир Јаневски. 

Се повикуваат соседите во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", пис-
мено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спро-
тивно, го губат правото на првенство на купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
Јаневски Живомир, ул. "Момин Поток" бб.            (8281) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот-земјоделско земјиште на 

КП бр. 3879, план 016 скица 072, м.в. "Бегова Ливада" 
култура пасиште, класа 1, во површина од 38 89 м2 еви-
дентирана во Имотен лист број 2842 за КО Варош, сопс-
твеност на Башески Душан Јован од Скопје, ул. "Петко 
Јанчевски" бр. 86. 

Купопродажната цена на горе наведениот имот изне-
сува 55.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ци и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се 
продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на ог-
ласот во "Службен весник на Република Македонија", 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата и депонирањето на 
депозитот во висина на износот на продажната цена да ја 
достави до нотарот Дано Рошкоски од Прилеп, бул. "Гоце 
Делчев" зграда Македонски локал 14.                         (8341) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива, КП број 

1259/2, во МВ Мочара, трета класа, во површина од 1682 
м2, КО Мрзенци. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ци и соседите, чие земјиште граничи со земјиштето што се 
продава, во рок од 30 (триесет) дена од денот на објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата,  во спротивно го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Ѓорѓи Николов, ул. "Димитар Влахов" бр. 3, Гев-
гелија.                                (8342) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП број 4665, 

план 25, скица 164, во в.м. "Стојанќаино трло", нива од 4 
класа со површина од 6949 метри квадратни, заведена во 
Имотен лист број 17183 за КО Куманово, сопственост на 
Антевски Слаѓан од Куманово, ул. "Перо Тошев" бр. 1 А. 

Се повикуваат соседите-граничари, чие што земјодел-
ско земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
"Службен весник на Република Македонија", писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на оваа понуда, во спротивно 
го губат правото на првенствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Томислав Младеновски од Куманово, ул. "Лени-
нова" б.б.                                                             (8468) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во КО "Манасти-

рец", КП. бр. 104, план 001, скица 003, место викано "Дол-
на Лака", култура-нива, класа 1, со вкупна површина од 
283 м2 во сопственост на Методи Златев од с. Манасти-
рец, Кавадарци, видно од Имотен лист бр. 317 издаден од 
Државен завод за геодетски работи, Одделение за премер 
и катастар Кавадарци, за цена од 10.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ци и соседи чие земјиште граничи со земјиштето кое што 
се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во 
"Службен весник на Република Македонија", писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кава-
дарци.               (8471) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште-нива на К.П. број 

134/1, план 2, скица 3 во КО Глумово, м.в. "Драче", нива 4 
класа со површина од 2626м2, сопственост на Нуредини 
Заим Зулфи, според Поседовен лист број 74 на КО Глумо-
во за цена од 310,00 денари за метар квадратен. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што 
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се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјас-
нат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Мери Весова на ул. "Ѓорче Петров" бр.  10-а, ло-
кал 2, Скопје.                            (8482) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/2 (една поло-
вина) идеален дел од земјиште построено на КП број 
754/4, план 4, скица 11, на м.в. "Кремењарник", лозје чет-
врта класа со вкупна површина од 1000м2, во КО Волково, 
сопственост на Драге Анѓелковски од Скопје, според По-
седовен лист број 2570 за КО Волково за цена од 300,00 
денари за метар квадратен. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјас-
нат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат пра-
вото на првенствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Мери Весова на ул. "Ѓорче Петров" бр.  10-а, ло-
кал 2, Скопје.                              (8569) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште нива на КП. 2219, 
план 2, скица 36, м.в. �Над Тумба�, класа 3 со површина 
981 м2 во КО Ѓавато, сопственост на Попов Спасо од с. 
Ѓавато за цена од 15.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на Република Македонија", 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" бр. 6, во Гевгелија.             

Се продава земјоделско земјиште построено на КП 
број 598/5, план 4 скица 11, на место викано �Кремењар-
ник�, лозје петта класа со вкупна површина од 1000 м                                                                                   (8692) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: лозје на КП 

бр. 1296/1, в.м. �Смолница�, класа 1 со површина од 6916 
м2 за цена од 100.000,00 денари заведено на Имотен лист 
број 756 за КО Марена сопственост на Перо Донев од Ка-
вадарци, ул. �Пиринска� бр. 26. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште 
право на првенство на купување имаат заедничките сопс-
твеници, сосопственици и соседите кои граничат со зем-
јиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку 
се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Гр-
ков од Кавадарци, со седиште на ул. �7-ми Септември� бр. 
41. Во спротивно ќе се смета дека не се заинтересирани за 
купување.                                                                       (8694) 

__________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: шума на КП бр. 

3609, в.м. �Ограда�, класа 4 со површина од 419 м2  , гради-
на на КП бр. 4926, в.м. �П.Тошев�, кл. 1 со површина од 459 
м2 и овоштарник на КП бр. 4927, в.м. �П.Тошев�, кл. 1 со 
површина од 646 за цена од 30.000,00 денари заведено на 
Имотен лист број 178 за КО Росоман  сопственост на Сто-
јан Мојсов од Росоман, ул. �Пере Тошев� бр. 58. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште 
право на првенство на купување на имаат заедничките 
сопственици, сосопственици и соседите кои граничат со 
земјиштето што се продава, па се повикуваат истите до-
колку се заинтересирани да достават писмени понуди во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотар Кирил 
Грков од Кавадарци, со седиште на ул. �7-ми Септември� 
бр. 41. Во спротивно ќе се смета дека не се заинтересира-
ни за купување.                                                              (8696) 

__________ 
 
Се продава земјоделско земјиште, катастарска култура 

нива на КП. бр. 190 во м.в. �Поводеници� класа 2, во по-
вршина од 2367 м2 заведена во Имотен лист број 11850 за 

КО Прилеп, за цена од 33.000,00 денари, сопственост на 
Иваноски Јордан, од Прилеп, ул. �11 Октомври� бр. 100. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите кои граничат со погоренаведената парце-
ла, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот 
во "Службен весник на Република Македонија", писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно 
го губат правото на првенствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Трајко Маркоски, од Прилеп, ул. "Сотка Ѓорѓио-
ски" бб.                                                                            (8697) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште во КО Богданци-
И.Лозје на КП. бр. 5018/1, план 39, скица 140, м.в. �Барата�, 
нива на КП. бр. 5018/3, план 39, скица 140, м.в. �Барата�, 
класа 4 со површина од 600 м2, нива на КП. бр. 5020, план 
39, скица 140, м.в. �Барата�, класа 4 во површина од 1068 
м2, нива на КП. бр. 5021, план 39, скица 140, м.в. �Барата�, 
класа 4 во површина од 893 м2, И.Лозје на КП. бр. 5022, 
план 39, скица 140, м.в. �Барата�, класа 1 во површина од 
1138 м2, И.Лозје на КП. бр. 5023, план 39, скица 140, м.в. 
�Барата�, класа 1 во површина од 1217 м2 и И.Лозје на КП. 
бр. 5026, план 39, скица 140, м.в. �Барата�, класа 1 во повр-
шина од 1860 м2, за вкупна цена од 150.000,00 денари, сопс-
твеност на Каркалашев Звонко, од Гевгелија 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Нада Прочкова,  ул. "Скопска" бр. 6 во Гевгелија.           

                                                                                   (8701) 
___________ 

 

2, во 
К.О. Волково, сопственост на Абаз Усамет од Скопје, спо-
ред Поседовен лист број 1582 за К.О. Волково за цена од 
280,00 денари за метар квадратен. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствени-
ци и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се 
продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на ог-
ласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат 
за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Мери Весова, на  ул. "Ѓорче Петров" бр. 10-а, ло-
кал 2, Скопје.                                                                 (8642) 

___________ 
 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште 
на сите субјекти со право на првенствено купување, со-
сопствениците Јанкова Петкана, Левјаковска Спасена и 
Радичевски Филимен (сите сосопственици на по 2/10 иде-
ален дел) нудат на продажба и тоа Петкана и Спасена по 
5/13 идеален дел, а Филимен 2/3 идеален дел од своите 
идеални делови од нива 6-та класа од вкупно 15363 м2 ус-
троена на КП 270, план 5, м.в. �Долни Рид�, упишано во 
ПЛ 106 за КО Визбегово, за вкупна купопродажна цена од 
890.000,00 денари. 

Рокот за плаќање е веднаш на денот на заверката на 
договорот кај нотар. Купувачот го плаќа данокот на про-
мет и трошоците за пренос на недвижноста. 

Изјавите за прифаќање на понудата, во писмена форма 
да се достават до нотарот Верица Симоновска, со седиште 
на ул. �Џон Кенеди� бб, Скопје, во рок од 30 дена сметано 
од денот на огласувањето на оваа понуда.                  (8683) 
__________________________________________________ 

 
М А Л И  О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважни следниве документи: 
Пасош 1233538 издаден од УВР-Скопје на име Фетаов-

ски Сакип, ул. "Дижонска" бр. 19/15, Скопје.             (8486) 
Пасош 965310 издаден од УВР-Скопје на име Георгиев-

ски Блажо, ул. "Маршал Тито" бр. 43-1/9, Скопје.     (8487) 
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Пасош 1210308 издаден од УВР-Куманово на име  Ел-

вир Исмановски, ул. "Браќа Миладинови" бр. 2, Кумано-
во.                                                                                     (8491) 
Пасош 214337 издаден од УВР-Скопје на име Фатмир  

Салахи, ул. "Кримска" бр. 54, Скопје.                         (8494) 
Пасош 0580539 издаден од УВР-Делчево на име   Ѓорѓи-

јовски Миле, ул. Кеј Брегалница бр. 6-2/9,  Делчево.                                                                                                                                                               (9170) 
                                                                                      (8527) 
Пасош 1216596 издаден од УВР-Скопје на име Сефер  

Алберт, ул. "Виничка" бр. 33, Скопје.          (8556) 
Пасош 1357099 издаден од УВР-Скопје на име Србино-

ски Сашо, ул. "Алекса Дундиќ" бр. 51б, Скопје.        (8570) 
Пасош 444857 издаден од УВР-Скопје на име Сулис  

Шекери, ул. "Алија Авдовиќ" бр. 40, с. Сингелиќ, Скопје.                                                                                     Пасош бр. 1475478 на име Џемаилоски Билент, ул. 
"Прохор Пчињски" бр. 12, Битола.                              (7414)                                                                                       (8576) 

Пасош 583283 издаден од УВР-Тетово на име Билби 
ловски Томислав, ул. "Т.Ц. Мерџан" бр. 96, Тетово. 

                                                                                      (8583) 
Пасош 442722 издаден од УВР-Скопје на име Петрушев-

ска Јанка, с. Арачиново, Скопје.                      (8588) 
Пасош 680194 издаден од УВР-Скопје на име Сафије  

Зеќири, бул. "Партизански Одреди 11" бр. 4, Скопје. 
                                                                                      (8606) 
Пасош 1164145 издаден од УВР-Скопје на име Лега    

Дејан, ул. "Алжирска" бр. 23, Скопје.                          (8610) 
Пасош 1164223 издаден од УВР-Скопје на име  Мус-ли  

Исни, ул. "Менделеева" бр. 115, Скопје.          (8635) 
Пасош 1342655 издаден од УВР-Тетово на име  Ислам  

Алими, с. Непроштено, Тетово.                                   (8638) 
Пасош 1268002 издаден од УВР-Скопје на име Јашари  

Ѓултен, ул. "Гарсија Лорка" бр.12, Скопје.                 (8641) 
Пасош 1629305 издаден од УВР-Куманово на име Си-

миќ Стојанчо, с. Тромеѓа, Куманово.                          (8643) 
Пасош бр. 0219198 на име Назиф Беќири, ул. "15   Кор-

пус", Дебар.                                                                    (8645) 
Пасош 1000183 издаден од УВР-Скопје на име Ибраи-

мовска Назмија, ул. "7" бр. 9,  с. Идризово, Скопје.   (8668) 
Пасош 1455317 издаден од УВР-Скопје на име Ибраи-

мовски Ибраим, ул. "7"  бр. 9, с. Идризово, Скопје.  (8670)     
Пасош 1030862 издаден од УВР-Скопје на име Рамада-

нов Евзи, ул. " Лука Геров" бр. 18/3, Скопје.              (8676) 
Пасош 1444764 издаден од УВР-Скопје на име Гзим 

Пљакај, ул. "384" бр. 5, Скопје.                                    (8679) 
Пасош бр. 4668413 на име Кадрији Минете, с. Падалиш-

те, Гостивар.                                                                   (8251) 
Пасош бр. 1151878 на име Спасовска Виолета, ул. "30" 

бр. 2, с. Карпош, Куманово.                                          (8581) 
Пасош 1119235 издаден од УВР-Тетово на име  Хасим  

Фазлија, с. Селце, Скопје.                                             (8817) 
Пасош 151410 издаден од УВР-Велес на име Ќумбев   

Лазар, ул. "Крушевска" бр. 25, Велес.          (8862) 
Пасош 1278767 издаден од УВР-Скопје на име  Нуреди-

ни Суфјан, с. Долно Свиларе, Скопје.                         (8863) 
Пасош 210652 издаден од УВР-Скопје на име  Му-ше-

ски  Феит, ул. "Мара Мажуречка" бр.39-а, Скопје.    (8901) 
Пасош 841162 издаден од УВР-Скопје на име  Фатмир  

Садики, с. Љуботен, Скопје.                          (8925) 
Пасош 378173 издаден од УВР-Гостивар на име  Мегди  

Незири, с. Балин Дол, Гостивар.                           (8950) 
Пасош 112695 издаден од УВР-Куманово на име Бекте-

ши Неби, с. Ропаљце, Куманово.                            (8958) 
Пасош бр. 083748 на име Бахтијаревиќ  Есад, Охрид.  
                                                                                      (9065) 
Пасош 1184781 издаден од УВР-Скопје на име Реџа Ке-

нан, ул. "Рокомија" бр. 2, Скопје.                           (9089) 
Пасош 762450 издаден од УВР-Скопје на име  Лазарев-

ски Пандо, ул. "Жеденска" бр 3-а, Скопје.                  (9100) 
Пасош 1355576 издаден од УВР-Скопје на име  Алили  

Исмет, ул. "Солунска" бр. 51, Скопје.                           (9102) 
Пасош 982970 издаден од УВР-Куманово на име Даут 

Месут, ул. "Владимир Назор" бр. 2,Куманово.           (9117) 
Пасош 1178424 издаден од УВР-Куманово на име Ша-

кири Сухат, с. Лопате, Куманово.                                (9119) 
Пасош бр. 472704 на име Талев Марјан, Битола.    (9163) 
Пасош бр. 1358495 на име Илиев Ангелче,  ул. "Ван-чо 

Прке" бр. 7, Штип.                                           (9165) 
Пасош бр. 1646405/01 издаден од УВР-Скопје на име 

Ќамили Хасим, ул. "С. Јовановиќ" бр. 120,Скопје.    (9167) 

Пасош бр. 1448178 издаден од УВР-Скопје на име Ад-
нан Демири, ул. "Шуто Оризари" бр. 36,Скопје.        (9168) 
Пасош бр. 1088366/98 издаден од УВР-Скопје на име   

Латифи Руфат, ул. "Дижонска" бр. 32, Скопје.           (9169) 
Пасош бр. 1582637 издаден од УВР-Скопје на име  Гру-

евска Сузана, ул. "Васил Ѓоргов" бр.  29/2/56, Скопје.                                      

Пасош бр. 1326584/93 издаден од УВР-Скопје на име   
Фата Далимовска, с. Морани, Скопје.                         (9171) 
Пасош бр. 1184686/99 издаден од УВР-Скопје на име   

Груби Илир, ул. "Отокар Кершовани" бр. 3, Скопје. (9172) 
Пасош бр. 209625/94 издаден од УВР-Скопје на име   

Грнчаревски Александар, с. Орешани, Скопје.          (9173) 

Пасош бр. 1086959/98 издаден од УВР-Скопје на име  
Коруновска Маја, ул. "Б. Давков" бр. 11 с. Огњанци,  
Скопје.                                                                          (9185) 
Пасош бр. 1053223 издаден од УВР-Скопје на име  Јонуз 

Мерије, ул. "А. Писевски" бр. 11, Скопје.                   (9187) 
Пасош бр. 1582134/01 издаден од УВР-Скопје на име  

Бафти  Арбен, ул. "П. Неделковски" бр. 33, Скопје.  (9194) 
Пасош бр. 1032351 издаден од УВР-Скопје на име  Саи-

ти Феркат, ул. "Кипарска" бр. 12, Скопје.                   (9201) 
Пасош бр. 1042092/98 издаден од УВР-Тетово на име  

Веија Ариф, с. Шипковица, Тетово.                            (9203) 
Пасош бр. 1551647/01 издаден од УВР-Скопје на име  

Исуф Иљас, с. Арачиново, Скопје.                           (9206) 
Пасош бр. 1692395/02 издаден од УВР-Скопје на име  

Ружди Асанов, с. Студеничани 265, Скопје.          (9207) 
Пасош бр. 1376168/00 издаден од УВР-Скопје на име  

Чоневски Виктор, ул ."О Николов" бр. 20/1-9, Скопје. 
                                                                          (9209) 
Пасош бр. 1524728/01 издаден од УВР-Скопје на име  

Абуш  Мамути, с. Радуша, Скопје.                          (9224) 
Пасош бр. 757605/95 издаден од УВР-Куманово на  име 

Северџан Сулејмановски, ул. "С. Пужелка" бр. 21, Кума-
ново.                                                                          (9225) 
Пасош бр. 1708606/02 издаден од УВР-Скопје на име  

Ибраими Неџмије, бул. "Македонско Косовска бригада" 
бр. 39/74, Скопје.                                                          (9227) 
Пасош бр.751814/95 издаден од УВР-Скопје на име  Иб-

раими Али, бул. "Македонско Косовска бригада" бр. 
39/74, Скопје.                                                                  (9228) 
Пасош бр.472794 на име Мицко Глигуровски, ул. "Лени-

нова" бр. 63, Битола.                                                      (9245) 
Пасош бр. 0783535 на име Стрикчани Неат, Дебар. 
                                                                                      (6321) 
Пасош бр. 257236 на име Османова Селвије, ул.  "Ста-

мен Матов" бр. 28, Кочани.                                           (2885) 
Пасош бр. 1344052 на име Фатон Насуфи, с. Лојане, Ку-

маново.                                                                            (9478) 
Чекови од тековна сметка бр. 00219923 со бр. 6217212, 

6217213, 5646184, 5653597 и бр. 5653598 издадени од  Ко-
мерцијална банка на име Перо Трајковски, Скопје.   (8674) 
Чекови од тековна сметка 4000-66-05705-2 од  бр. 12341-

82-2 до бр.1234190-5 издадени од Инвест банка на  име  
Билјана Бавтировска, Скопје.                          (9072) 
Чекови од тековна сметка 01027479 од  бр. 00120016574-

88 до бр.0012001657492 издадени од Комерцијална банка  
на име Иванка Божиновска, Скопје.                            (9094) 
Чекови од тековна сметка 10530469 од  бр. 00010056-47-

973 до бр.0001005647982 издадени од Комерцијална банка  
на име Бошковски Зоран, Скопје.                                 (9108) 
Чекови од тековна сметка бр. 0002318420 од  бр. 0016-

000133606 до бр. 0016000133608 издадени од Комерцијал-
на банка на име Љубе Магденовски, Скопје.              (9112) 
Чекови од тековна сметка од бр. 5006000655 до бр.  500-

6000658 издадени од Комерцијална банка на име   Ѓошев-
ски Мирко, Скопје.                                          (9176) 
Чекови од тековна сметка бр. 0012259-60 со бр. 00004-

45027 и бр. 0000445028 издадени од Македонска банка на  
име Ранка Дајлевиќ, Скопје.                          (9177) 
Чекови од тековна сметка бр. 9126891 од бр. 5471604  до 

бр. 5471609 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Шоповска Јулијана, Скопје.                           (28172) 
Чекови од тековна сметка бр. 10445310 од бр. 481793 до 

бр. 481798 и бр. 481791 издадени од Комерцијална банка 
на име Лозана Мушереф, Скопје.                               (28191)  
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Чекови од тековна сметка бр. 207698 со бр. 5400098 и 

бр. 5400099 издадени од Комерцијална банка на име Сера-
фимовска Цвета, Скопје.                                             (28209) 
Чековна картичка на име Ристов Ванчо, Штип.      (8585) 
Чекови од тековна сметка бр. 4870497 со бр. 557430 бр. 

374259 и бр. 374263 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Дуровси Велко, Скопје.                        (9202) 
Работна книшка на име Љумние  Еминовска, Скопје. 
                                                                                      (8460) 
Работна книшка на име Стојмановска Габриела,  Скопје.                                                                            Работна книшка на име Касам Раими, Скопје.        (9110) 
                                                                                      (8484) 
Работна книшка на име Дамчески Петре, Скопје.   (8528) 
Работна книшка на име Митров Јован, Скопје.       (8529) 
Работна книшка на име Симоновска Мица,  Куманово.                                                                                     

Работна книшка на име Милановски Новица, Куманово. 
                                                                          (9137) 

                                                                                      (8534) 
Работна книшка на име Димоска Пана, Охрид.(8537) 
Работна книшка на име Јаиовски Африм,Скопје.8538 
Работна книшка на име Аднан Бафтијар, Скопје.8541 
Работна книшка на име Трајковски Александар, Ку-ма-

ново.                                                                          (8542) 
Работна книшка на име Трајковска Мирослава, Кумано-

во.                                                                          (8543) 
Работна книшка на име Трајковски Дејан,  Куманово.                                                                                                                                                                 (9152) 
                                                                                      (8544) 
Работна книшка на име Ристова Даниела, Виница. 
                                                                                      (8545) 
Работна книшка на име Кирил Науновски, Проби-  

штип.                                                                          (8548) 
Работна книшка на име Карагонов Никола, Гевгелија. 

                                                                          (8550) 
Работна книшка на име Караиванова Савка, Гевгелија. 

                                                                          (8551) 
Работна книшка на име Васкоски Видо, Струга. 8562 
Работна книшка на име Цветкоски Влатко, Мак.  Брод.                                                                                Работна книшка на име Величковски Љубиша, ул. "147" 

бр. 7, Куманово.                                                            (28236)                                                                                       (8571) 
Работна книшка на име Лин Чи Ву, Скопје.            (8572) 
Работна книшка на име Спасовска Александра, Скопје. 

                                                                          (8575) 
Работна книшка на име Синани Ќамил, Тетово.    (8579) 
Работна книшка на име Стојчевиќ Виолета, Скопје. 
                                                                                      (8589) 
Работна книшка на име Елеонора Стојанова, Скопје.                                                                                      Работна книшка на име Ајвази Решат, с. Опае, Кумано-

во.                                                                                  (28244)                                                                                       (8591) 
Работна книшка на име Сефер Едхеми, Скопје.      (8598) 
Работна книшка на име Милан Талески,Скопје.     (8600) 
Работна книшка на име Витанова Цветанка, Скопје. 
                                                                                      (8607) 
Работна книшка на име Мурсељ Мусли, Скопје.    (8608) 
Работна книшка на име Ванчо Пужовски,Скопје.   (8611) 
Работна книшка издадена од Штип на име Сузана Зико-

ва, Скопје.                                                          (8612) 
Работна книшка на име Лазаревски Гоце, Битола.  
                                                                                      (8618) 
Работна книшка на име Мучунска Габриела, Берово. 
                                                                                      (8620) 
Работна книшка на име Денка Кусибојоска, Прилеп.  
                                                                                      (8628) 
Работна книшка на име Хоџа Лавдриме,Струга.    (8629) 
Работна книшка на име Милка  Пренковска, Скопје. 
                                                                                      (8634) 
Работна книшка на име Фросина Пешевска, Куманово.                                                                                Работна книшка на име Кирил Андоновски, Скопје. 
                                                                                      (8647) 
Работна книшка на име Каликовска Сања, Скопје.  
                                                                                      (8673) 
Работна книшка на име Зенулахи Осман, Скопје.8680 
Работна книшка на име Наумова Ванѓа, Скопје. 8826 
Работна книшка на име Наумов Александар, Скопје. 
                                                                                      (8828) 
Работна книшка на име Халиме Сали, Скопје.        (8861) 
Работна книшка на име Мехмед Ерол, Скопје.        (8865) 
Работна книшка на име Менсуре Хисени, Куманово. 
                                                                                      (8985) 
Работна книшка на име Гаврил Перовски, Тетово.  
                                                                                      (9001) 
Работна книшка на име Ковачки Атанас, Делчево.  
                                                                                      (9019) 
Работна книшка на име Исмаилов  Северџан, Штип. 
                                                                                      (9023) 
Работна книшка на име Николовски Петар, Гевгелија.                                                                                  Воена книшка на име Ацо Стефановски,Скопје.     (8864) 

                                                                                      (9026) 
Работна книшка на име Ранѓелова Вера, Битола.    (9042) 
Работна книшка на име Костадин Јовановиќ, Скопје. 
                                                                                      (9058) 
Работна книшка на име Стоименова Летка, Штип.  
                                                                                      (9096) 
Работна книшка на име Александра Нанова, Скопје. 
                                                                                      (9099) 
Работна книшка на име Нијази Емин, Скопје.        (9109) 

Работна книшка на име Маја Стојановска, Скопје. 
                                                                                      (9116) 

Работна книшка на име Муамет Исмаили, Куманово.                                    
                                                                                      (9142) 
Работна книшка на име Вељановски  Јован, Прилеп. 
                                                                                      (9145) 
Работна книшка на име Мујдин Исаку, Тетово.      (9148) 
Работна книшка на име Миланов Бранко, Кратово. 
                                                                                      (9150) 
Работна книшка на име Спасовски Борис, Куманово. 

Работна книшка на име Димитров Јовица, Кочани. 
                                                                                      (9153) 
Работна книшка на име Кимова Ангелина, Велес.   
                                                                                      (9156) 
Работна книшка на име Асани Асан, Кичево.         (9159) 
Работна книшка на име Ајдари Хасон, Скопје.       (9174) 
Работна книшка на име Исмаил Меметај, с. Морино,  

Скопје.                                                                           (28215) 
Работна книшка на име Сашо Јовчевски,Скопје.   (28231)  
Работна книшка на име Јакупи Демуш, Скопје.    (28234) 

Работна книшка на име Фатмир Амиди, с. Опае, Кума-
ново.                                                                              (28237) 
Работна книшка на име Стојчевски Виде, Куманово.   
                                                                                    (28238) 
Работна книшка на име Павлески Сашо, Кичево. 
                                                                                    (28243) 

Работна книшка на име Ристов Сашко, Делчево. 
                                                                                    (28245) 
Работна книшка на име Алексовска Елена, Делчево. 
                                                                                    (28249) 
Работна книшка на име Панев Кирило, Штип.      (28250) 
Работна книшка на име Алија Ариф, Тетово.        (28252) 
Работна книшка на име Ангелов Далибор, Кочани. 
                                                                                    (28254) 
Работна книшка на име Ејуп  Хисмани, с. Ласкарци, 

Скопје.                                                                          (9180) 
Работна книшка на име Бојковски Славко, Скопје. 
                                                                          (9189) 
Работна книшка на име Љубин  Усаковски, Скопје. 
                                                                          (9205) 
Работна книшка на име Спиревска Валентина, Скопје.

                                                                          (9208) 

                                                                          (9210) 
Работна книшка на име Атанасов Димче,Скопје.    (9215) 
Работна книшка на име Тодоровска Маја, Скопје. 
                                                                          (9226) 
Воена книшка на име Трпковски Бранко Димче, Скопје.

                                                                          (8485) 
Воена книшка на име Колев Иве, Кратово.             (8539) 
Воена книшка на име Реџеповски Сафет, Велес.    (8553) 
Воена книшка на име Трајковски Дејан, Скопје.     (8563) 
Воена книшка на име Весели Неџат, Скопје.           (8604) 
Воена книшка на име Мирчев Драган, ул.  "Марксова"  

бр. 4/1, Велес.                                                          (8623) 
Воена книшка на име Димов Стевче, ул. "Тодор Ја-нев"  

бр. 31, Велес.                                                          (8624) 
Воена книшка  на име Канчев Илија, Велес.           (8625) 
Воена книшка на име Антовски Игор, Скопје.        (8677) 
Воена книшка на име Боге Тушевски, Скопје.        (8796) 
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Воена книшка на име Димитриевски  Бобан, Скопје. 
                                                                                      (8964) 
Воена книшка на име Русевски Драги, Куманово. 
                                                                                      (9004) 
Воена книшка на име Драгче Мисердовски, Скопје. 
                                                                                      (9120) 
Воена книшка на име Ибраими Исмаили, Куманово. 
                                                                                      (9143) 
Воена книшка на име Спасовски Љубе, Скопје.     (9175) 
Воена Книшка на име Спасовски Сашко, Скопје. 
                                                                                    (28206) 
Воена книшка на име Кралевски Дарко, Куманово. 
                                                                                    (28242) 
Воена книшка на име Мицев Митко, Гевгелија.28246 
Воена книшка на име Чанкуловски Борче, Скопје. 
                                                                          (9217) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Мевљудин   

Селмани, Куманово.                                          (8532) 
Свидетелство за 1-ва година издадено од ЕМУЦ Никола  

Тесла на име Јовчевски Киро, Скопје.                         (8533) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Фљорије  Муа-

реми, Куманово.                                                             (8535) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Јакимова   Еми-

лија, Крива Паланка.                                          (8540) 
Свидетелство на име Бајрамова  Пембуш, Кочани. 
                                                                                      (8546) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Коцев Дејан,   

Штип.                                                                          (8549) 
Свидетелство на име Влахчева Десанка, Велес.      (8552) 
Свидетелство на име Имероска Адвија, Прилеп.    (8557)  
Свидетелство на име Мемедоски Сеад, Прилеп.     (8558) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "25  Мај"  

на име Емини Џенкез, Скопје.                          (8568) 
Свидетелство за 3-та година на име Трендафилоски   Бо-

ре, Мак. Брод.                                                               (8573) 
Свидетелство на име Шефкиа Басри, Тетово.          (8577) 
Свидетелство на име Јетон Ферари, Тетово.            (8578) 
Свидетелство и диплома на име Стамболиева Маја,  Ко-

чани.                                                                          (8603) 
Свидетелства за 5 и 6 одделение издадени од ОУ  "Лазо 

Ангеловски" на име Миливоевски Миле, Скопје.      (8615)                                                                                   Диплома издаден од гимназијата "Зеф Љуш Марку" на 
име Рамани  Исмета, Скопје.                          (9204) Свидетелство на име Адеми Неџиобе, Куманово.   (8616) 

Свидетелство за 4-то одделение на име Митков  Тони, 
Штип.                                                                           (8617) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Зулфији  Имер,  

Куманово.                                                                        (8619) 
Свидетелство на име Ресул Усејнова, Велес.           (8621) 
Свидетелство на име Стефановска Зденка, Велес.  (8622) 
Свидетелство и диплома на име Стамески Зоран,  При-

леп.                                                                          (8627) 
Свидетелство на име Фетаи Џеваир, Тетово.          (8633) 
Свидетелство за 8-мо одделени издадено од ОУ Алија  

Авдовиќ на име Исмаиловски Јасир, Скопје.              (8830) 
Свидетелство за 1-ва година издадено од Зеф Љуш   

Марку на име Авни Реџепи, Скопје.                            (8945) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Шабани  Севди-

је, Тетово.                                                          (8991) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Аљи  Џезлије,  

Тетово.                                                                             (8995) 
Свидетелство на име Миневер Алиу, Куманово.    (9009) 
Свидетелство за 4-то одделение на име Постоловска   

Љубица, Берово.                                                             (9015) 
Свидетелство на име Орце Станчевски, Велес.       (9031) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Коцев Златко,  

Велес.                                                                           (9034) 
Свидетелство за 4-то одделение на име Синаноска   Ли-

рије, Прилеп.                                                          (9037) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Николоски   Го-

це, Прилеп.                                                          (9039) 
Свидетелство на име Ангеловска Љубица, Тетово. 
                                                                                      (9047) 
Свидетелство за 1-ва година издадено од ДУСО  "Орце  

Николов" на име Христина Глигорова, Скопје.          (9077) 
Свидетелства за 1,2,3 и 4 година и диплома издадени  од 

Свети Климент Охридски на име Лазаревиќ  Симона, Ох-
рид.                                                                                  (9101) 
Свидетелство за 2-ра година издадено од "Васил Ан- 

тевски Дрен" на име Даниел Ристески, Скопје.          (9103) 

 
Свидетелство на име Исмаиљ Зенуни, Куманово.  (9139) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Петрески   Орде, 

Прилеп.                                                                          (9144) 
Свидетелство на име Ферик Јакупи, Тетово.           (9147) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Ирфан Лека,   

Тетово.                                                                          (9149) 
Свидетелство на име Трајковска Загица, Куманово. 
                                                                          (9151) 
Свидетелство за 5, 6 и 7 одделение на име Богоеска  Ни-

колина, Прилеп.                                                          (9158) 
Свидетелство за 7-мо одделение на име Каја Радије,  

Гостивар.                                                          (9160) 
Свидетелство за 7-мо одделение на име Муртезани  Феј-

зулаху, Скопје.                                                          (9161) 
 
Свидетелство за 7-мо одделение на име Лимај Зекир,  

Скопје.                                                                          (9162) 
Свидетелство на име Бесим Шаќири, Тетово.       (28189) 
Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година издадени од гимнази-

јата "Никола Карев" на име Павлина Давитковска, Скопје.                              
                                                                                    (28208) 
Свидетелство на име Османи Елвира, Тетово.      (28253) 
Свидетелство на име Шабани Џезиде, Тетово.     (28255) 
Свидетелство за 2 година издадено од економско учи-

лиште "Васил Антевски Дрен" Скопје на име   Петковска 
Евица, Скопје.                                                           (9233) 
Диплома издадена од Зеф Љуш Марку на име Фатмир  

Кодра, Скопје.                                                          (8547) 
Диплома на име Рајна Трајкова, Велес.                   (8554) 
Диплома за завршен матурски испит на име Трендафи-

лоски Боре, Мак. Брод.                                          (8574) 
Диплома на име Хавзију Агрон, Тетово.          (9000) 
Диплома на име Базеркоски Горан, Прилеп.           (9051) 
Диплома издадена од ЕТФ-Скопје на име Шаљински 

Цветан, Скопје.                                                             (28230) 
Диплома издадена од гимназија на име Драгица Нико-

ловска, Куманово.                                                        (28241) 
Диплома издадена од Хемиско училиште на име Јејна 

Зинета, с. Оризари, Велес.                                           (28251) 

Диплома издаден од медицинско училиште " Никола  
Штејн " Тетово на име Сулејмани Ибадет,Скопје.     (9211) 
Диплома на име Јованоска Соња, Тетово.               (9232) 
Здравствена книшка на име Идризов Локман, Велес. 
                                                                                      (8555) 
Здравствена книшка на име Гроздановски Спасе, Би то-

ла.                                                                          (8559) 
Здравствена книшка на име Стојановска Весела, Битола.

                                                                          (8560) 
Здравствена книшка на име Стојаноска Вероника,   Би-

тола.                                                                          (8561) 
Здравствена книшка на име Христоски Христо, Круше-

во.                                                                          (8626) 
Здравствена книшка на име Шахе Исмани,  Тетово. 
                                                                                      (8630) 
Здравствена книшка на име Сефедин Исмани,  Тетово.

                                                                          (8632) 
Здравствена книшка на име Трајчев Мито, Радовиш. 
                                                                                      (8649) 
Здравствена книшка на име Ѓорков  Гоце, Битола. 
                                                                                      (9045) 
Здравствена книшка на име Христовски Бранко, Битола.

                                                                          (9146) 
Здравствена книшка на име Стојановиќ Ненад, Велес.                                  
                                                                                      (9154) 
Здравствена книшка на име Мемедовски Фатмир,  Ве-

лес.                                                                          (9155) 
Здравствена книшка на име Јусуфоска Надире, Круше-

во.                                                                          (9157) 
Здравствена книшка на име Димески Божо, Прилеп. 
                                                                                    (28240) 
Здравствена книшка на име Каравезоив Воислав, Бито-

ла.                                                                                   (28247) 
Здравствена книшка на име Милан Димитровски, Велес.                              
                                                                                    (28248) 
Здравствена книшка на име Кузмановски Боби,  Скопје.

                                                                          (9231) 
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Даночна картичка 4030000390829 издадена од Управа  

за јавни приходи на име Панда Пласт, Скопје.           (8475) 
Даночна картичка бр. 5027990105743 на име "БИРО- 

ПАНДЕВ" ДООЕЛ, Струмица.                          (8586) 
Даночна картичка 4030000389162 издадена од  Упра-ва 

за приходи на име ЈП за стопанисување со објекти  за 
спорт  во сопственост на РМ, Скопје.                          (8605) 
Даночна картичка 4030001434390 издадена од Управа за 

приходи на име Раба ДОО, Скопје.                              (8631) 
Даночна картичка бр. 5030997166056 издадена од  Упра-

ва за приходи на име ТП "Трговија на мало "МАРИЈА", 
Скопје.                                                                          (9178) 
Даночна картичка бр. 4030994121554 издадена од  Упра-

ва за приходи Скопје на име ППТУ  Зоран, Скопје. (9229)  
Даночна картичка бр. 4030995232147 издадена од Уп-

рава за приходи на име Гинелек, Скопје.                  (28185) 
Даночна картичка бр. 4030995237483 издадена од Уп-

рава за приходи на име "Ускакомерц", Скопје.        (28190) 
Даночна картичка бр. 4030993259765 издадена од Упра-

ва за приходи на име Б. К. Далфуфо, Скопје.           (28192) 
Даночна картичка бр. 5030998195521 издадена од Упра-

ва за приходи на име ТП-Петровска Слободанка, Скопје.                                                                          

Основниот суд Битола во Битола со решението П. 
Трег. бр. 54/2002 од 31.01.2002 во регистарската влошка 
бр. 013061 го запиша во трговскиот регистар уписот на 
потписник на Акционерското друштво за производство, 
трговија и услуги ЈАВОР РЕПРОМАТЕРИЈАЛИ увоз-из-
воз АД Битола, ул. "Иван Милутиновиќ" бр. 52. 

                                                                                    (28201) 
Даночна картичка бр. 4030997108516 издадена од Упра-

ва за приходи на ТД "Дива", Скопје.                          (28202)  
Даночна картичка бр. 4030996233236 издадена од Упра-

ва за приходи на име ДПТУ "Ринес-Експрес", Скопје.                                                                                    
Панде Јованов од Битола, претседател на Управен од-

бор без ограничувања и Живко Стојановски од Битола, ге-
нерален директор на друштвото и член на Управен одбор 
без ограничување. 

                                                                                    (28207) 
Даночна картичка бр. 4030999366121 издадена од Упра-

ва за приходи на име Мако-Бел, Скопје.                   (28210) 
Даночна картичка бр. 4030992123541 издадена од Уп-

рава за приходи на име Гобл-Благоја ДООЕЛ, Скопје. 
                                                                                    (28211) 
Даночна картичка бр. 4030996258654 издадена од Упра-

ва за приходи на име Албион, Скопје.                       (28217) 
Даночна картичка бр. 4030998354855 издадена од Упра-

ва за приходи на име Агро-Компани, Скопје.           (28224)   
Даночна картичка бр. 4030993273326 издадена од Упра-

ва за приходи на име ПТП "Корал", Скопје.             (28232) 
Даночна картичка на име Тасевски Бобан, Куманово.                                                                                   

Врз основа на член 203, 204, 205 од ЗТД и Одлуката на 
Собирот на содружници, ДППУ "Агросим-Гордица и др." 
ДОО Куманово од 02.02.2002 година се намерува да се на-
мали основната главница преку повлекување на влогови 
така што основната главница изнесува 293.211 ЕУР или во 
денарска противвредност 17.755.800, 00 денари се намалу-
ва за 258.798 ЕУР или во денарска противвредност 
15.671.700,00 денари.                                                                                     (28259) 

Даночна картичка бр. 5012994103411 издадена од Упра-
ва за приходи на име Карафоски Ајфер, Кичево.     (28261) 
Даночна картичка бр. 4030990259616 издадена од Упра-

ва за приходи на име ДГИ "ПИР", Скопје.                (28260) 
Даночна картичка на име "КЛАСИК" ДООЕЛ, Гевгели-

ја.                                                                                    (28263) 
Даночна картичка на име ТП Драгана Васил Витанова, 

Струмица.                                                                      (28264) 
Даночна картичка бр. 5030994117267 издадена од Упра-

ва за приходи на име "ФОТО ВЕНУС"-Скопје, Скопје.                                                                                  

Ако по истекот на 90 дена по објавувањето на огласот 
во "Службен весник на РМ" не биде поднесено побарува-
њето, се смета дека доверителите се согласни со намеру-
ваното намалување на основната главница.                (7002)                                                                                     (28266) 

Даночна картичка бр. 5030998188614 издадена од Упра-
ва за приходи на име "ВИЕНСКА УБАВИНА" Скопје.                                                                          Ј А В Н И   П О В И Ц И                                                                                     (28267) 
Полиса бр. 3090503468/98 за лично осигорување  изда-

дена од КЈУБИ-Македонија на име Ѓошев Ацо,  ул. "Фер-
до  Поп-Ѓорѓиев" бр. 15, с. Ваташа,  Кавадарци.        (8657)                                                                                 

                                                                         

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавни набав-
ки (�Службен весник на РМ� бр. 26/98), Комисијата за јав-
ни набавки на Министерството за внатрешни работи, обја-
вува Денарска штедна книшка на име Нически Раде, Охрид.         

                                                                                      (9097) 
Уверение на име Митковска Соња, Куманово.       (9006) 
Девизна штедна книшка бр.9000902 и бр. 9009702 из да-

дена од  Тутунска банка на име Наумчевски Тодор,  Скоп-
је.                                                                                      (8868) 
Девизна штедна книшка на име Стефан Јованов, Кава-

дарци.                                                                           (9095) 
Девизна штедна книшка бр. 72730-39951-74 издадена  од 

Стопанска банка Скопје - Филијала - Струга на име  Ста-
нислава Серафимовски, с. Ајватовци, Скопје.            (9188) 
Престанува со вршење на дејност од 31.03.2002 година 

Зоран Заневски, Скопје.                                           (9230) 
__________________________________________________ 

 
НАМЕРУВАНО НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА 

ГЛАВНИЦА 
 
Пред Основниот суд Скопје I - Скопје во тек е постап-

ка за намерувано намалување на основната главница на 
Друштвото за производство, трговија и услуги ДИНА 

2000 ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Никола Грчето" 
бр. 6/24 за износ од 5.203.350,00 денари. 

Се повикуваат сите доверители што имаат побарувања 
спрема друштвото, истите да ги пријават во рок од 90 дена 
од денот на објавувањето на огласот. На доверителите кои 
своите побарувања ќе ги пријават во рок од 90 дена од де-
нот на објавувањето на огласот, друштвото ќе им ги ис-
плати (намири) сите побарувања односно ќе им даде га-
ранција за намирување на тие побарувања. 

Доверителите кои нема да ги пријават своите побару-
вања, како и доверителите кои нема да побараат исплата 
или гаранција во рок од 90 дена од денот на објавувањето 
на огласот ќе се смета дека се согласни со намеруваното 
намалување.                             (8083) 

__________ 
 

Се врши упис на лица овластени за застапување на Ак-
ционерското друштво за производство, трговија и услуги 
ЈАВОР РЕПРОМАТЕРИЈАЛИ увоз-извоз АД Битола: 

Од Основниот суд Битола, во Битола, П. Трег. бр. 
54/2002.              (6234) 

__________ 
 

Со тоа се менува висината на износот на основната 
главница на друштвото и истата ќе изнесува 34.413 ЕУР 
или изразено во денарска противвредност 2.084.100,00 де-
нари. 

Друштвото е согласно на доверителите да им го испла-
ти побарувањето или да им даде гаранција. 

__________________________________________________ 
 

 

 
ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 9/2002 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач 
Министерство за внатрешни работи на Република Ма-

кедонија, ул. �Димче Мирчев� бб, 1000, Скопје. 
2. Предмет на набавката 
регистарски таблици за моторни возила и тоа:  
 

Димен-
зија на 
таблица 

520х110х2 520х110х1 
280х200х1 200х200х1 150х100х1 Дипло-

матски 
Коли-
чина 

45.000 
пара 7.000 пара 6.000 

парчиња 
1.000 
парчиња 400 пара 

 
согласно Правилникот за регистарски таблици на моторни 
и приклучни возила, работни машини, земјоделски трак-
тори, мотокултиватори, велосипеди со мотор, запрежно 
возило и за приклучно возило што го влече земјоделски 
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трактор или мотокултиватор и за националната ознака 
(�Службен весник на РМ� бр. 66/99). 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое правно или физич-

ко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набав-
ката. На повикот може да се јави и група на понудувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во согласност 
со член 16 од Законот за јавни набавки (�Службен весник 
на РМ� бр. 26/98). 

 
II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Назив на понудувачот односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок на 

додадена вредност и други давачки кон државата), со 
вклучен превоз до набавувачот. 

3. Начин на плаќање. 
4. Рок на испорака. 
 
III. ПРИДРУЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА која пону-

дувачот, во согласност со член 43 од Законот и член 33 од 
Законот за изменување и дополнување на Законот за јавни 
набавки (�Службен весник на РМ� бр. 2/2002), задолжи-
телно треба да ја приложи: 

1. Извод од регистрација на дејноста. 
2. Документ за бонитет од Централниот регистар во 

оригинален примерок или копија заверена од нотар. 
3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или лик-

видација. 
4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е из-

речена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност. 
5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки во оригинален 
примерок или копија заверена од нотар. 

 
IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- квалитет     40 поени,  
- цена     30 поени, 
- начин на плаќање    15 поени, 
- рок на испорака    15 поени. 
 
V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
- Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано од 

денот на објавувањето на отворениот јавен повик во пос-
ледното средство за јавно информирање. 

- Рокот на важноста на понудата да не е помал од 60 
дена од денот на нејзиното отворање. 

- Понудувачите во согласност со член 54, став 1 од За-
конот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во 
еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и 
потпишан од одговорното лице на понудувачот. 

- Понудата и другата документација се доставуваат во 
согласност со член 53 од Законот за јавни набавки, преку 
писарницата на Министерството за внатрешни работи или 
лично до Комисијата на 17.04.2002 година во 10,00 часот, 
кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени 
претставници на понудувачите. 

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, од-
носно кон кои не е приложена бараната придружна доку-
ментација и навремена понуда, ќе се сметаат за нецелосни 
и нема да се разгледуваат. 

- Заедно со понудата да се достави готов примерок - 
мостра. 

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон 112-141. 

                                                Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 26/98), Комисијата за јавни на-
бавки на Министерството за внатрешни работи, објавува 

 
ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 10/2002 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач 
Министерство за внатрешни работи на Република Ма-

кедонија, ул. �Димче Мирчев� бб, 1000, Скопје. 

2. Предмет на набавката 
Конфекционирање на кошули со краток ракав за при-

падниците на Полицијата - 14.000 парчиња согласно 
Уредбата за униформа и делови на униформата за припад-
ниците на полицијата на МВР (�Службен весник на РМ� 
бр. 10/2000). 

Основниот материјал е на МВР, а конфекционерот 
обезбедува помошен материјал и работна рака. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое правно или физич-

ко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набав-
ката. На повикот може да се јави и група на понудувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во согласност 
со член 16 од Законот за јавни набавки (�Службен весник 
на РМ� бр. 26/98). 

 
II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Назив на понудувачот односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок на 

додадена вредност и други давачки кон државата), со 
вклучен превоз до набавувачот. 

3. Начин на плаќање. 
4. Рок на испорака. 
 
III. ПРИДРУЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА која пону-

дувачот, во согласност со член 43 од Законот и член 33 од 
Законот за изменување и дополнување на Законот за јавни 
набавки (�Службен весник на РМ� бр. 2/2002), задолжи-
телно треба да ја приложи: 

1. Извод од регистрација на дејноста. 
2. Документ за бонитет од Централниот регистар во 

оригинален примерок или копија заверена од нотар. 
3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или лик-

видација. 
4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е из-

речена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност. 
5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки во оригинален 
примерок или копија заверена од нотар. 

 
IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- квалитет     40 поени,  
- цена     30 поени, 
- начин на плаќање    15 поени, 
- рок на испорака    15 поени. 
 
V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
- Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано од 

денот на објавувањето на отворениот јавен повик во пос-
ледното средство за јавно информирање. 

- Рокот на важноста на понудата да не е помал од 60 
дена од денот на нејзиното отворање. 

- Понудувачите во согласност со член 54, став 1 од За-
конот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во 
еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и 
потпишан од одговорното лице на понудувачот. 

- Понудата и другата документација се доставуваат во 
согласност со член 53 од Законот за јавни набавки, преку 
писарницата на Министерството за внатрешни работи или 
лично до Комисијата на 17.04.2002 година во 12,00 часот, 
кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени 
претставници на понудувачите. 

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, од-
носно кон кои не е приложена бараната придружна доку-
ментација и навремена понуда, ќе се сметаат за нецелосни 
и нема да се разгледуваат. 

- Заедно со понудата да се достави готов примерок - 
мостра. 

- Дополнителни појаснувања како и основна ткаенина 
за изработка можат да се добијат на телефон 112-141. 

                                                Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
(�Службен весник на РМ� бр. 26/98, 50/01 и 2/02), Коми-
сијата за јавни набавки при Министерството за одбрана на 
Република Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК ПО ВТОР ПАТ БР. 16/3-65/34 
 
I. Предмет на набавка: 
Колективно осигурување на припадниците на Минис-

терството за одбрана и АРМ од последици на смрт поради 
несреќен случај, траен инвалидитет и смрт од болест во 
три степени на ризик, по услови наведени во Прилог бр. 1 
на овој повик. 

- Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на уче-
ство на сите правни и физички лица регистрирани за деј-
носта во согласност со набавката, а ќе се спроведува во 
согласност со Законот за јавни набавки, со јавно отворање 
на понудите. 

Прилогот бр. 1 може да се подигне во Министерството 
за одбрана на РМ, ул. �Орце Николов� бб, Скопје, соба 
711, во работен ден од 11,00 до 13,00 часот. 

 
II. Понудата треба да содржи: 
1. Име, адреса и седиште на понудувачот. 
2. Висина на месечна премија и висина на осигурена 

сума по осигурено лице. 
3. Рок на исплата на осигурена сума. 
4. Начин и услови на плаќање. 
5. Посебни услови (наведени во Прилог бр. 1). 
 
III. Со понудата потребно е да се достави документа-

ција согласно од Законот за јавни набавки (оригинал или 
заверена копија од нотар) и тоа: 

 - извод од регистрација на дејноста усогласена со За-
конот за трговски друштва и единствена класификација на 
дејности, 

- документ за бонитет издаден од Централниот регис-
тар, 

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

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

- доказ-извод од судска евиденција дека со правосилна 
пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на 
вршење на дејност. 

Бараната документација не смее да биде постара од 6 
(шест) месеци освен документите од првата алинеја. 

 
IV. Критериумите за избор на најповолен понудувач се 

утврдени согласно Законот за јавни набавки и тоа: 
- висина на премија    30 бода, 
- висина на осигурена сума   30 бода, 
- рок на исплата на осигурената сума  10 бода и 
- посебни услови    30 бода. 
 
V. Доставување на понудата 
1. Понудата со назнака за Отворен повик бр. 16/3-

65/34 во оригинален примерок и потпишана од овластено 
лице на понудувачот и придружната документација од 
глава III треба да бидат уредно доставени согласно член 
52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки, на адреса Минис-
терство за одбрана на РМ, ул. �Орце Николов� бб, преку 
пошта, или со предавање на Комисијата на самото јавно 
отворање. 

2. Секој понудувач може да учествува само со една по-
нуда. 

3. Претставниците на понудувачите на денот на јавно-
то отворање на понудите потребно е на Комисијата за јав-
ни набавки да достават писмено овластување од понуду-
вачот за учество на јавното отворање. 

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

вањето во дневниот печат и �Службен весник на РМ�, а 
јавното отворање на понудите, во присуство на понудува-
чите ќе се одржи на ден 19.04.2002 година во 10,00 часот, 
во просториите на Министерството за одбрана на РМ, ул. 
�Орце Николов� бб, Скопје. 

2. Понудите кои не се доставени во утврдениот рок, 
кои не ги содржат бараните податоци и документација од 
овој повик, се сметаат за нецелосни и нема да се земаат за 
разгледување. 

3. Дополнителни појаснувања можете да добиете на 
телефон 091/28 28 94 и 28 20 15. 

                                                Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 26/98, 50/01 и 2/02), Коми-
сијата за јавни набавки при Министерството за одбрана на 
Република Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-65/61 

 
I. Предмет на набавка: 
1. Одржување на инжинерски машини: дозер ТГ-

160БК, ТГ-70, ваљак КВВ-12, натоварувач Л-20 и РД-130, 
копач МХ-5, грејдер Ф156А и компресор П380ВП. 

2. Превезување на борбени моторни возила, контејне-
ри и инжинерски машини. 

- Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на уче-
ство на сите правни и физички лица регистрирани за деј-
носта во согласност со набавката, а ќе се спроведува во 
согласност со Законот за јавни набавки, со јавно отворање 
на понудите. 

Набавката е делива. 
 
II. Понудата треба да содржи: 
1. Име, адреса и седиште на понудувачот. 
2. Цена на услугата со посебно искажан ДДВ и други 

давачки. 
3. Рок на извршување. 
4. Начин и услови на плаќање. 
5. Гаранција. 
6. Цени за резервни делови, потрошен репро материјал 

со сите давачки (начин на формирање) за услугата во точ-
ка 1 од глава I и 

7. Податоци за техничка и кадровска оспособеност. 
 
III. Со понудата потребно е да се достави документа-

ција согласно од Законот за јавни набавки (оригинал или 
заверена копија од нотар) и тоа: 

 - извод од регистрација на дејноста усогласена со За-
конот за трговски друштва и единствена класификација на 
дејности, 

- документ за бонитет издаден од Централниот регис-
тар, 

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

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

- доказ-извод од судска евиденција дека со правосилна 
пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на 
вршење на дејност. 

Бараната документација не смее да биде постара од 6 
(шест) месеци освен документите од првата алинеја. 

 
IV. Критериумите за избор на најповолен понудувач се 

утврдени согласно Законот за јавни набавки и тоа: 
- цена на услугата    40 бода, 
- техничка и кадровска оспособеност 40 бода, 
- рок на извршување    10 бода и 
- гаранција     10 бода. 
 
V. Доставување на понудата 
1. Понудата со назнака за Отворен повик бр. 16/3-

65/61 за набавка во оригинален примерок и потпишана од 
овластено лице на понудувачот и придружната документа-
ција од глава III треба да бидат уредно доставени согласно 
член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки, на адреса 
Министерство за одбрана на РМ ул. �Орце Николов� бб, 
преку пошта, или со предавање на Комисијата на самото 
јавно отворање. 

2. Секој понудувач може да учествува само со една по-
нуда посебно за точка 1 и 2 од глава I. 
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3. Претставниците на понудувачите на денот на јавно-
то отворање на понудите потребно е на Комисијата за јав-
ни набавки да достават писмено овластување од понуду-
вачот за учество на јавното отворање. 

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

вањето во дневниот печат и �Службен весник на РМ�, а 
јавното отворање на понудите, во присуство на понудува-
чите ќе се одржи: за услугата наведена во точка 1 од глава 
I на ден 22.04.2002 година во 10,00 часот, а за услугата на-
ведена во точка 2 од глава I на ден 22.04.2002 година, во 
11,00 часот во просториите на Министерството за одбрана 
на РМ ул. �Орце Николов� бб, Скопје. 

2. Понудите кои не се доставени во утврдениот рок, 
кои не ги содржат бараните податоци и документација од 
овој повик, се сметаат за нецелосни и нема да се земаат за 
разгледување. 

3. Дополнителни појаснувања можете да добиете на 
телефон 091/28 28 94. 

                                                Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 26/98, 50/01 и 02/02), Минис-
терството за одбрана на Република Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-69/32 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
I. За набавка на готови лекови за потребите на Воената 

болница. 
Набавката е делива. 
II. Список на потребните материјални средства за на-

бавка може да се добие во Министерството за одбрана на 
Република Македонија, ул. �Орце Николов� бб, соба бр. 
709, во работен ден од 11,00 до 13,00 часот. 

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

списокот, франко краен корисник, со пресметан данок на 
додадена вредност (Со посебно прикажана стапка), без ца-
рина. 

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

1 (една) година на понудените средства. 
6. Сите понудени готови лекови да имаат одобрение за 

ставање во промет согласно член 6 од Законот за лекови-
те, помошните лековити средства и медицинските помага-
ла, освен оние готови лекови за кои не е издадено ниту ед-
но одобрение за ставање во промет во Република Македо-
нија. Одобренијата за ставање во промет кои не се објаве-
ни во �Службен весник на РМ� до 31.12.2001 година, да се 
достават во копија во прилог на понудата. 

7. Рок на важност на понудата. 
 
IV. Со понудата понудувачот е должен задолжително 

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

Законот за јавни набавки; 
- извод од регистрација на дејноста усогласен со Зако-

нот за трговски друштва; 
- доказ дека не е отворена постапка за  стечај или лик-

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

речена мерка на безбедност забрана за вршење дејност; 
- потврда од Управата за јавни приходи за платени да-

ноци, придонеси и други јавни давачки. 
Бараната документација да се достави во оригинален 

примерок или заверена копија од нотар, а документите од 
алинеја 4, 5 и 6 да не бидат постари од 6 месеци. 

 
V. Критериумите за избор на најповолен понудувач 

согласно член 25 став 2 од Законот за јавни набавки: цена 
50 бода, квалитет 30 бода, начин на плаќање 10 бода и рок 
на испорака 10 бода. 

VI. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок заверен и потпишан од одговорното лице на понудува-
чот. Секој понудувач може да достави само една понуда. 

Понудите што не ги содржат бараните податоци и до-
кументи се сметаат за нецелосни и не ќе се земат во пред-
вид  разгледување.  за

 
VII. Понудувачите своите понуди да ги достават во 

рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето во пос-
ледното средство за јавно информирање на адреса: �Ми-
нистерство за одбрана на Република Македонија�, ул. 
�Орце Николов� бб, Скопје, по пошта или лично да се 
предаде, на денот на јавното отворање, кое ќе се изврши 
на ден 23.04.2002 година во 12 часот во просториите на 
Воената болница. 

Понудата и придружната документација се доставува 
во затворен плик, на кој во горниот лев агол стои ознака 
�не отворај� и број на ова барање. 

Пликот не смее да содржи никаква ознака со која би 
можело да се идентификува понудувачот. 

Во затворениот плик треба да има уште два затворени 
и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја содржи по-
нудата и носи ознака �понуда�, а другиот внатрешен плик 
ја содржи документацијата и носи ознака �документација� 
и точната адреса на понудувачот. 

 
VIII. Понудите што ќе бидат доставени или ќе прис-

тигнат по истекот на дадениот рок нема да бидат разгле-
дувани. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на те-
лефон 28 25 83. 

  Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Комисијата за јавни набавки при Министерството за 

здравство, формирана со Решение бр. 11-1671/1 од 
26.02.2002 година на министерот за здравство, а врз основа 
на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 26/98 и 2/2002), објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 07/2002 

ЗА  ПРИБИРАЊЕ  НА ПОНУДИ  ЗА  НАБАВКА  НА  ПОНУДИ  
ЗА  НАБАВКА   НА   ХАРДВЕР, СИСТЕМСКИ  И  АПЛИКА-
ТИВЕН  СОФТВЕР  ЗА  ВОВЕДУВАЊЕ   НА   СИСТЕМ  ЗА 
УПРАВУВАЊЕ  СО ДОКУМЕНТАЦИЈА ВО МИНИСТЕРС-
ТВОТО  ЗА  ЗДРАВСТВО  СО  ЈАВНО  ОТВОРАЊЕ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач по овој јавен  повик број 07/2002 е Ми-

нистерството за здравство, со седиште на ул. "50-та Диви-
зија" бр. 6, Скопје. 

2. Предмет на набавката е: Набавка на хардвер, сис-
темски и апликативен софтвер за воведување на систем за 
управување со документација во Министерството за 
здравство. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите заинтересирани правни и физички лица. 

4. Секој понудувач може да учествува само со една по-
нуда. 

5. Постапката за набавка е Отворен повик во соглас-
ност со Законот за јавни набавки ("Службен весник на 
РМ бр. 26/98 и 2/2002). " 

 
II.ОБЕМ НА НАБАВКАТА 
6. Деталниот опис на предметот на набавката е даден 

во тендерската документација. 
7. Право на учество на овој јавен повик ќе имаат пону-

дувачите кои откупиле тендерска документација. Тендер-
ската документација ќе може да се подигне по претходна 
уплата на 5.000,00 денари на трезорска сметка бр. 
100000000063095  во полза на буџетски  корисник Минис-
терство за здравство 190010043463119 - приходна шифра - 
723819-12  кај депонент Народна банка на Република Ма-
кедонија. 

8. Заинтересираните понудувачи тендерската докумен-
тација ќе можат да ја разгледаат, подигнат и да добијат 
дополнителни информации во врска со истата на адреса: 
Министерство за здравство, ул. "50-та Дивизија" бр. 6, 
Скопје, одговорно лице: Катерина Ивановска, тел. # 
02/227 201, факс # 02/230 857. 
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III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА - ПОТРЕБНА ДО-
КУМЕНТАЦИЈА 

9. Понудата треба да ги содржи името, адресата и се-
диштето на понудувачот. 

10. Понудата треба да го опфаќа целиот обем на набав-
ката (набавката не е делива) во согласност со тендерската 
документација. Понудувачот мора да постапи и да ја дос-
тави бараната документација во согласност со делот I 
(Техничка спецификација (хардвер, системи и апликати-
вен софтвер) на тендерската документација. Понудите кои 
нема да го содржат целиот обем на предметот на набавка-
та и кои нема да соодветствуваат на минималните технич-
ки барања понатаму нема да бидат разгледувани. 

11. Понудата треба да биде дадена во форма како што 
е наведено во делот III (понуда-табела на цени) на тендер-
ската документација, односно треба да ги содржи единеч-
ните цени и вкупните вредности поединечно по функција, 
односно фаза на проектот и вкупната вредност на проек-
тот. Во цените, односно вредностите мора да бидат вклу-
чени царината и ДДВ. 

12. Заедно со понудата од точка 11 на овој јавен повик 
понудувачот мора да ја пополни и достави табелата: "Цена 
за одржување на системот за период од 5 години по исте-
кот на периодот на техничката гаранција на системот" да-
дена во делот IV на тендерската документација. 

13. Во понудите мора да биде јасно наведено дека це-
ните се фиксни и непроменливи. 

14. Понудите можат да бидат изразени во било која 
конвертибилна странска валута. 

Заради оценка на понудите, заедничка валута ќе биде 
денар. При споредувањето и оценувањето на понудите, 
цените, односно вредностите изразени во понудите во 
странски конвертабилни валути, ќе бидат конвертирани во 
денари со примена на продажниот курс на странските кон-
вертабилни валути од курсната листа на Народна банка на 
Република Македонија, што ќе важи на денот на јавното 
отворање на понудите. 

15. Договорот со најповолниот понудувач ќе биде пот-
пишан во валута во која е дадена понудата. Независно од 
тоа во која валута е дадена понудата, плаќањето ќе биде 
во денари, во согласност со точка 25 на овој  јавен повик. 

16. Понудите мора да бидат со важност од 60 дена 
сметано од крајниот рок за доставување на истите. 

17. Понудувачот мора да достави изјава дека го прифа-
ќа начинот на плаќање наведен во точката 25 и 26 од овој 
јавен повик. 

18. Во понудата треба јасно да биде наведен рокот за 
реализација на секоја од фазите на проектот, во форма на 
временска таблица или гантограм како што се бара во де-
лот II (методологијата за изведување на проектот и ган-
тограм-временска таблица) на тендерската документација. 
Понудите кои ќе бидат дадени со рок за завршување на 
проектот што ќе биде подолг од 9 месеци сметано од дата-
та на потпишувањето на договорот ќе бидат одбиени. 

19. Понудувачот треба да даде техничка гаранција за 
секоја од функциите/фазите на проектот. Техничката га-
ранција мора да биде минимум 24 месеци сметано од да-
тата на пуштање во работа на функцијата/фазата на систе-
мот. 

Гаранцијата треба да биде дадена од страна на понуду-
вачот, во форма на изјава. 

20. За својата техничка и кадровска способност пону-
дувачот треба да достави: 

а) Список на најмалку 3 главни испораки на опрема или 
извршени услуги, слични на предметот на набавка според 
овој јавен повик, во последните 3 години со износите, дату-
мите и полните називи и адреси на набавувачите. Во врска 
со тоа понудувачот треба да го пополни, образецот даден во 
делот VI (образец за референци на понудувачот) од тендер-
ската документација. Набавувачот има право да ја провери 
веродостојноста на податоците што ќе бидат содржани во 
"Образец за референци на понудувачот". 

б) Вкупен број на редовно вработени лица и список на 
лица (име и презиме и нивна стручна подготовка) кои би 
работеле на проектот. 

в) Да постапи согласно барањата поставени во делот I 
(техничка спецификација (хардвер, системи и апликативен 
софтвер) на тендерска документација. 

21. За својата финансиска и економска способност по-
нудувачот треба да достави соодветен документ за бони-
тет од Централниот регистар, во оригинал или копие заве-
рено кај нотар, како и потврда од Управата за јавни при-
ходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки. 

22. Од учеството на овој јавен повик ќе биде исклучен 
понудувачот кој: 

а) е во стечај или во процес на ликвидација, доколку 
неговото работење е под стечајна постапка и доколку му 
се суспендирани деловните активности во согласност со 
закон, и 

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

Понудувачот мора да достави доказ и тоа извод од 
судска евиденција не постар од шест месеци во оригинал 
или копие заверено кај нотар, дека на него не се однесува 
ниту еден од погоре наведените случаи. 

 
IV. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТА-

ЦИЈАТА И ПОНУДИТЕ 
23. Документацијата и понудата треба да бидат доста-

вени во согласност член 52, 53 и 54 од Законот за јавни 
набавки во еден оригинал и едно копие. 

На предната страна од надворешниот плик, во горниот 
лев агол треба да стои "не отворај - јавен повик бр. 
07/2002", а на средината адресата: Министерство за здрав-
ство, ул. "50-та Дивизија" бр. 6, Скопје. 

Пратката се доставува во архивата на Министерство за 
здравство, на адреса: ул. "50-та Дивизија" бр. 6, Скопје. 

Надворешниот плик не смее да има никакви други оз-
наки или обележувања од кои може да се идентификува 
испраќачот. 

Доколку надворешниот плик не биде запечатен, наба-
вувачот ќе ја врати пратката на понудувачот, како не соод-
ветно доставена понуда. 

Во надворешниот плик треба да има два внатрешни за-
печатени плика, едното обележано "Документација", а 
другото "понуда". 

Во внатрешното плико "документација" треба да бидат 
документите наведени во овој јавен повик под точка 10, 
17, 18, 19, 20, 21 и 22, а во пликото "понуда", документите 
наведени во овој јавен повик под точка 11 и 12. 

На внатрешните пликови треба да бидат наведени на-
зивот и адресата на понудувачот. 

Документацијата и понудата мораат да бидат потпи-
шани од овластено лице на понудувачот и оверени со пе-
чат. 

Било какви исправки, прецртувања, пишувања преку 
постоечки текст во документацијата или понудата ќе би-
дат земени во предвид само ако бидат парафирани од ов-
ластеното лице на понудувачот. 

 
V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-

НУДУВАЧ 
24. По исполнувањето на барањата под точка 4, 7, 17 и 

23 квалификационите критериуми наведени под точка 10, 
18, 19, 20, 21 и 22, доколку се задоволни одредбите на овој 
јавен повик под точка 11, 12, 13 и 16, и под претпоставка 
дека документацијата и понудата се уредно доставени, 
критериумите што ќе бидат применети за избор на најпо-
волен понудувач ќе бидат: 

- Вкупната вредност на понудата                     40 поени, 
- Цена за одржување на системот за период 
 од 5 години по истекот на периодот 
 на техничката гаранција на системот              20 поени, 
- Рокот за завршување на проектот                  15 поени, 
- Период на техничка гаранција                        15 поени, 
- Квалитетни позитивни референци 
за извршени работи од сличен вид                   10 поени. 
                                                    вкупно:           100 поени. 
 
VI. ПЛАЌАЊЕ 
25. Плаќањето ќе биде во денари. Доколку понудата и 

договорот бидат во некоја странска конвертибилна валута, 
плаќањето ќе биде вршено во денари со примена на про-
дажниот курс за конвертибилна странска валута, од кур-
сната листа на Народна банка на Македонија, што ќе важи 
на денот на фактурирањето. 
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26. Плаќањето ќе биде вршено како следи:  
- 30%  Авансно плаќање - врз основа на од страна на 

понудувачот/добавувачот, обезбедена банкарска гаранција 
за обезбедување на авансното плаќање. Текстот на банкар-
ската гаранција за обезбедување на авансното плаќање ќе 
биде усогласен пред потпишување на договорот; 

- 55% од износот, односно вредноста на секоја од фа-
зите/функции на системот, односно како се завршува фа-
зата/функцијата на системот така ќе биде вршено плаќа-
њето. Плаќањето ќе биде вршено во рок од 15 дена смета-
но од датата на потпишувањето на Потврда за примопре-
давање меѓу набавувачот и добавувачот за конкретната 
фаза/функција на системот. 

15%  од вкупниот износ на договорот во рок од 15 де-
на сметано од денот на потпишувањето на Потврда за 
примопредавање меѓу набавувачот и добавувачот за цели-
от систем. 

 
VII. РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИ-

ЈАТА И ПОНУДАТА 
27. Краен рок за прием на документацијата и понудите 

на адресата наведена во точка 23 од овој јавен повик е 36-
тиот ден до 15,00 часот сметано од денот на објавувањето 
во последното јавно гласило. 

28. Јавното отворање на понудите во присуство на 
претставници на понудувачите ќе се изврши на ден 
08.05.2002 година во 12,00 часот на адреса Министерство 
за здравство ул. "50-та Дивизија" бб, Скопје. 

29. Документацијата и понудите што нема да бидат 
дос авени во утврдениот рок нема да се разгледуваат. т

 
VIII. ДРУГИ ВАЖНИ ОДРЕДБИ 
30. Барањата за појаснување во врска со јавниот повик 

и тендерската документација заинтересираните понудува-
чи мора да ги доставуваат во писмена форма на адресата 
наведена во точка 8 на овој јавен повик. 

Барањата за појаснување ќе бидат разгледувани само 
доколку бидат примени кај набавувачот до 8-от ден пред 
крајниот рок за доставување на понудите. 

Одговорот на секое барање за појаснување на одред-
бите од јавниот повик или Тендерската документација на-
бавувачот писмено ќе го испрати до сите понудувачи кои 
откупиле тендерска документација, без притоа да го от-
крива изворот на прашањето, односно називот на понуду-
вачот кој го поставил истото. 

31. Понудите кои нема да бидат доставени во соглас-
ност со Законот за јавни набавки и овој јавен повик како и 
понудите кои нема да бидат доставени во наведениот рок, 
нема да се земат во предвид за понатамошно разгледување 
и истите ќе бидат одбиени. 

32. Избраниот најповолен понудувач ќе мора со пот-
пишувањето на договорот да обезбеди и банкарска гаран-
ција за извршување на договорот во висина на 10% од 
вредноста на договорот.Текстот на гаранцијата ќе биде 
усогласен при потпишувањето на договорот. Рокот на 
важноста на гаранцијата ќе биде до комплетното предава-
ње на системот во употреба. За периодот на траењето на 
техничката гаранција на системот банкарската гаранција 
ќе биде намалена на 5% од вредноста на договорот. 

33. Средствата за финансирање на предметот на набав-
ката се обезбедени од Фондацијата "Институт отворено 
општество Македонија". 

                       Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки 

("Службен весник на РМ" бр. 26/98, 50/01 и 2/02), Комиси-
јата за јавни набавки на А.Д. "Електростопанство на Ма-
кедонија" во државна сопственост - Скопје, објавува 

 
БАРАЊЕ БР. 07-06/02 
ОТВОРЕН ПОВИК 

ПОДРУЖНИЦА РЕК "ОСЛОМЕЈ" - ОСЛОМЕЈ 
 
1. Поднесувач на барањето е А.Д. �Е.С.М� - Скопје, 

Подружница РЕК �Осломеј�. 
1.1. Предмет на услугата е прибирање на понуди за: 

ископ-транспорт со разастирање на јаловински маси во 
количина од 800.000 м3. 

1.2. Вид и количина на услугата:  
       По спецификација 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 

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

вик согласно Законот за јавни набавки. 
2. Содржина на понудата 
 Понудата треба да го содржи името, адресата и се-

диштето на понудувачот. 
 Понудата треба да го содржи името на извршителот 

на услугата. 
 Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни 

цени за секоја позиција од обемот на понудата како и 
вкупната вредност на целата понуда (со сите давачки во 
согласност со член 54 став 3 од Законот за јавни набавки 
ако набавката е од странство) на паритет ДДП магацин на 
набавувачот со посебно искажан ДДВ на вкупната 
вредност на понудата изразена во МКД. Понудувачот е 
слободен понудата да ја изрази во странска 
конвертибилна валута. При одлучувањето, договарањето и 
реализацијата на набавката ќе се применува среден курс 
на Народна банка на Република Македонија. 

Понудата треба да го содржи начинот на плаќање - 
само еден начин недвосмислено дефиниран. 

Понудата треба да има рок на извршување на 
работите. 

Понудата треба да има рок на важност. 
Понудувачот треба да обезбеди докази за техничката 

способност за извршување на работите. 
Понудите во оригинал со пропратната документација 

од странските понудувачи треба да бидат преведени на 
македонски јазик од овластен преведувач. 

3. Доставување на документацијата 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансис-

ката и економската способност согласно член 22 од Зако-
нот за јавни набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат документ 
кој го издава Централниот регистар, а странските понуду-
вачи спрема став 3 од член 22 од Законот. 

Документот за бонитет треба да е оригинал или заве-
рена копија кај нотар, како и потврда од Управата за јавни 
приходи за платени даноци, придонеси како и други јавни 
давачки. 

Понудувачот да достави банкарска гаранција во износ 
од 5% од вкупната вредност на услугата, вклучувајќи го 
ДДВ и други јавни давачки. 

Понудувачот треба да достави доказ дека на понудува-
чот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 
1 од член 24 од Законот за јавни набавки. 

Претставниците на понудувачот треба да дадат писме-
но овластување за учество на јавниот повик согласно член 
29 став 2 од Законот за јавни набавки. 

Понудувачот треба да достави референтна листа и до-
каз за техничка технолошка способност. 

4. Критериум за избор на најповолен понудувач (сог-
ласно член 25 од Законот за јавни набавки): 

- цена на чинење  60 поени; 
- рок на завршување на  
  работите со динамика  30 поени; 
-
 
 начин на плаќање  10 поени. 

5. Начин и рок на доставување на понудата. 
 5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53, 54 и 

55 од Законот за јавни набавки. 
5.2. Секој понудувач може да учествува само со една 

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

нот и часот на јавното отворање. 
5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 

на следната адреса: Подружница РЕК Осломеј, с. Осломеј. 
5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

19.04.02 година, во 12 часот во ресторанот за општествена 
исхрана во ТЕ во присуство на овластени претставници на 
понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според барањата по  
повикот нема да се разгледуваат. 

        
    Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 10 и 33 од Законот за јавни набав-
ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/02), Комисијата 
за јавни набавки на Јавното претпријатие за стопанисува-
ње со станбен и деловен простор на РМ Подрачна единица 
- Охрид, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 1/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОД-
НО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУ-
ВАЧИТЕ   (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА),  БЕЗ ЈАВНО  

ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
- Набавувач на ограничениот повик е Јавното претпри-

јатие за стопанисување со станбен и деловен простор на 
Република Македонија - Подрачна единица Охрид, бул. 
"Туристички" бр. 32, Охрид. 

- Предмет на јавниот повик бр. 1/2002 е прибирање до-
кументација за претходно утврдување на подобност на по-
нудувачите како можни носители на набавка за изградба 
на објектот Б-1, на локалитет "Расадник" во Охрид. 

- Повикот е јавен и анонимен, со право на учество на 
сите правни и физички лица регистрирани за ваков вид 
дејност, со седиште во Република Македонија. 

- Отворањето на пријавите ќе се изврши без присуство 
на понудувачите. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПРИЈАВАТА 
Понудувачите кои се бават со дејноста предмет на по-

викот, своето учество да го пријават со документација со 
која ќе го докажат следното: 

- Извод од регистрација на дејност. 
- Економско-финансиски бонитет изваден од Централ-

ниот регистар - оригинал или копија заверена од нотар. 
- Потврда од Управа за јавни приходи за платени дано-

ци, придонеси и други јавни давачки. 
- Техничко-технолошки бонитет (член 23 од Законот 

за јавни набавки). 
- Расположива опрема и други физички капацитети за 

реализирање на набавката. 
- Организациона поставеност. 
- Референтна листа за веќе изведени станбено деловни 

- објекти со наведена вкупна инвестициона вредност, со 
мислење на инвеститорот за квалитетот и навременото из-
ведување на работите. 

- Листа на станбено деловни објекти во градба со наве-
дена вкупна инвестициона вредност, име на инвеститорот 
како и мислење на инвеститорот за квалитетот и навреме-
ното изведување на работите. 

- Искуство и стручен кадар за извршување на набавката. 
- Список на квалификувани работници за реализација 

на набавката. 
- Предлози за работите кои би биле дадени на подизве-

дувачи со нивно именување. 
- Потврда од надлежен суд дека не е отворена постап-

ка за стечај или ликвидација не постара од 6 месеци, во 
оригинал или заверена фотокопија на нотар. 

- Уверение дека нема правосилна пресуда со која е из-
речена мерка безбедност - забрана на вршење дејност не 
постаро од 6 месеци, во оригинал или заверена фотокопија 
на нотар. 

 
3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, НАЧИН И РОК 

НА ДОСТАВУВАЊЕ 
Понудувачите кон пријавата треба да ги приложат до-

кументите и податоците од точка 2 на овој повик, како и 
следната документација: 

- Претставување на понудувачот (име, адреса, седиш-
те, овластено лице, телефон). 

Доколку понудувачот е заедница на две или повеќе 
фирми, потребно е да се достави: 

- Документација за секоја од фирмите наведена во точ-
ка 2. 

- Потпишан и заверен договор за точно наведените об-
врски и права. 

- Потпишан и заверен за главен партнер и лице овлас-
тено за потпишување на документите во име на останати-
те партнери. 

Документацијата и другите податоци се доставуваат 
во затворен коверт, кој во горниот лев агол треба да ја но-
си ознаката "не отворај" како и бројот на јавниот повик. 
Истиот не смее да содржи никаква ознака со која би мо-
жел да се идентификува понудувачот. 

Документацијата се доставува до понудувачот Јавно 
претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на РМ - Подрачна единица Охрид, бул. "Турис-
тички" бр. 32, со назнака за Комисија за јавни набавки, 
препорачано по пошта или со предавање во архивата на 
набавувачот. 

- Ограничениот повик трае 10 (десет) дена од денот на 
обја увањето (согласно член 14 од Законот за јавни набавки). в 

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  
Документацијата што нема да биде доставена во утвр-

дениот рок и онаа која нема да биде изработена според ба-
рањата содржани во повикот, нема да се разгледуваат. 

                       Комисија за јавни набавки 
__________________________________________________ 

 
И С П Р А В К И  

Министерството за локална самоуправа, објавува 
 

И С П Р А В К А 
 
На Отворениот повик бр. 36/2002 (објавен во �Служ-

бен весник на РМ� бр. 19 од 14 март 2002 година). 
Во точка 1.2. наместо: �Предмет на набавката е из-

градба на локален пат Делогожда - Џепин - Корошишта�, 
треба да стои: �Изградба на резервоар за вода во село Де-
логожда, општина Делогожда�. 

___________ 
 
Во повторениот Отворен повик бр. 01-29/2002 за набав-

ка на гумени кабли објавен во �Службен весник на РМ� бр. 
21 од 27.03.2002 година, направена е техничка грешка и се 
дава исправка која гласи: 1.3. Отворањето на понудите ќе се 
изврши без присуство на понудувачите, се брише.  

                             Од Комисијата за јавни набавки 
                при АД �Електростопанство на Македонија�. 

__________________________________________________ 
 

О Б Ј А В И  
Врз основа на член 5 од Законот за исплата на платите 

во Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 
70/94, 62/95, 33/97 и 50/01), Министерството за труд и со-
цијална политика  

О Б Ј А В У В А  
Просечната месечна нето плата по работник за месец 

март 2002 година неможе да изнесува помалку од утврде-
нат  на ниво на оддел и тоа:  а 
Оддел Назив на одделот Износ 
01 Земјоделство, лов и соодветни услужни 

активности 
5654 

02 Одгледување на шуми, користење на шу-
ми и соодветни услужни активности 

6144 

05 Улов на риба, дејност на мрестилишта-
та и рибарските фарми, услужни актив-
ности во рибарството 

6121 

10  Вадење на камен јаглен и лигнит, ваде-
ње на трест 

8306 

11 Вадење на сурова нафта и природен гас 
и услужни активности во производство-
то на нафта и гас, освен истражувања 

0 

12 Вадење на руда на уран и ториум 0 
13 Вадење на руди на метал 0 
14 Вадење на други руди и камен 8709 
15 Производство на прехранбени произво-

ди и пијалаци 
9061 

16 Производство на тутунски производи 8539 
17 Производство на текстилни ткаенини 4168 
18 Производство на предмети за облека: 

доработка и боење на крзно 
3520 

19 Штавење и доработка на кожа, произ-
водство на куфери, рачни торби, седла, 
сарачки производи и обувки 

2423 
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20 Преработка на дрво, производи од дрво и 
плута, освен мебел, производство на пред-
мети од слама и плетарски материјал 

2831 

21 Производство на целулоза, хартија и 
производи од хартија 

7664 

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

10222 

23 Производство на кокс, деривати на наф-
та и нуклеарно гориво 

11034 

24 Производство на хемикалии и хемиски 
производи 

11632 

25 Производство на производи од гума и 
производи од пластични маси 

4596 

26 Производство на производи од други 
неметални минерали 

10646 

27 Производство на основни метали 8438 
28 Производство на метални производи во 

металопреработувачката фаза, освен ма-
шини и уреди 

5312 

29 Производство на машини и уреди, нес-
помнати на друго место 

6477 

30 Производство на канцелариски и сме-
тачки машини 

7274 

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

7480 

32 Производство на радио, телевизиска и 
комуникациона опрема и апарати 

4755 

33 Производство на прецизни медицински 
и оптички инструменти и часовници 

11239 

34 Производство на моторни возила, при-
колки и полуприколки 

5011 

35 Производство на други сообраќајни 
средства 

7792 

36 Производство на мебел и други разно-
видни производи, неспомнати на друго 
место 

4544 

37 Рециклажа 0 
40 Снабдување со електрична енергија, 

гас, пареа и топла вода 
10778 

41 Собирање, пречистување и дистрибуци-
ја на вода 

7803 

45 Градежништво 5437 
50 Продажба, одржување и поправка на 

моторни возила и мотоцикли, продажба 
на мало на моторни горива 

7836 

51 Трговија на големо и посредничка трго-
вија, освен трговија со моторни возила 
и мотоцикли 

9896 

52 Трговија на мало, освен трговија со мо-
торни возила и мотоцикли; поправка на 
предмети за лична употреба и за дома-
ќинствата 

5036 

55 Хотели и ресторани 5557 
60  Копнен сообраќај, цевоводен транспорт 6391 
61  Воден сообраќај 0 
62 Воздушен сообраќај 4773 
63 Придружни и помошни активности во 

сообраќајот: активности на патничките 
агенции 

12174 

64 Поштенски активности и телекомуника-
ции 

12755 

65 Финансиско посредување, освен осигу-
рување и пензиски фондови 

13774 

66 Осигурување, реосигурување и пензи-
ски фондови, освен задолжителна соци-
јална заштита 

16555 

67 Помошни активности во финансиското 
посредување 

21289 

70 Активности во врска со недвижен имот 11311 
71 Изнајмување на машини и опрема без 

ракувач и изнајмување на предмети за 
лична употреба и за домаќинствата 

4612 

72 Компјутерски и сродни активности 7420 
73 Истражување и развој 8561 
74 Други деловни активности 7077 
75 Јавна управа и одбрана; задолжителна 

социјална заштита 
7127 

80 Образование 6388 
85 Здравство и социјална работа 6708 
90 Отстранување на отпадоци и ѓубре, са-

нитарни и слични активности 
7799 

91 Дејност на организации врз база на зач-
ленување 

10518 

92 Рекреативни, спортски, културни и за-
бавни активности 

6760 

93 Други услужни дејности 8332 
95 Приватни домаќинства со вработени 

лица 
0 

99 Екстериторијални организации и тела 0 
 

      Бр. 08-1105      Министер, 
26 март 2002 година        Бедредин Ибраими, с.р. 
          Скопје    

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

добивка (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98 и 11/2001), Државни-
от завод за статистика го утврдува и објавува 

 
ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО  

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ  
МАРТ 2002 ГОДИНА 

 
Движењето на цените на мало во Република Македо-

нија во периодот јануари-март 2002 година во однос на 
просечните цени на мало во 2001 година изнесува 0,8%. 

 
   Директор, 

        Благица Новковска, с.р. 
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