
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

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

Понеделник, 19 ноември 2001 
Скопје 

Број 90 Год. LVII 

Претплатата за 2001 година изнесува 
8.000 денари. Овој број чини 120 
денари.Жиро сметка 300000000188798 

1566. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на 
РМ" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 13.11.2001 година, донесе 

О Д Л У К A 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ 

НА КОРИСТЕЊЕ 
Член 1 

Земјиште и земјиштето под објекти кое го користи 
А.Д. Живинарска фарма "Белимбегово" - Скопје и тоа: 

1. KO Илинден 
Цела КП 165, 166/1, 166/2, 167, 168, 169, 170, 171, 

172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 
189, 193, 194, 195/1, 195/2, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 
202, 203, 817, 826/1, 826/2, 827, 829, 836, 837, 838, 839, 
840, 841, 842, 843/1, 844/1, 848/1, 1352, 1354, 2822, 2823/1, 
2828, 2858, дел од КП 30, 821/2, 1305/1, 2876 и 2828/2, во 
вкупна површина од 771.333 м2, од кое под објекти 
23.128 м2. 

2. KO Идризово 
КП 668/3, 670 и дел од КП 668/2, 668/4, 671, 672, 673, 

674, 675, 682, 771, 979 и 982 во вкупна површина од 
88.549 м2. 

3. KO Маркова Сушица 
КП 34/2, 30, 31/1, 29/1, 25/2, 188/2 и дел од КП 32, 

34/1, 31/2, 29/2, 28, 27, 26, 929, 56, 58, 35, 185 и 186 во 
вкупна површина од 107.025 м2, од кое под објекти 
14.179 м2. 

4. КО Осинчани 
КП 561, 560, 557, 556, 555, 553, 564, 548, 549, 550, 551, 

552, 516, 632/2, 520, 518, 559, 558, 554, 547, како и дел од 
КП 562, 563, 565, 566, 546, 545, 521, 522, 523, 525, 632/1 и 
1565 во вкупна површина од 64.774 м2,од кое под објек-
ти 46.653 м2. 

Во вкупна површина од 1.013.560 м2, од која под об-
јекти 97.424 м2, се доделува на користење на А.Д. Жи-
винарска фарма "Белимбегово" од Скопје. 

Член 2 
Земјиште и земјиштето под објекти од член 1 се 

доделува на користење на А.Д. Живинарска фарма 
"Белимбегово" - Скопје без надоместок. 

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

нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

Бр. 23-6308/1 Претседател на Владата 
13 ноември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

пресорска станица во Подружница "Енергетика" -
Скопје на ЈП "Електростопанство на Македонија" -
Скопје, донесена на седницата одржана на 25.04.2001 
година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-2854/1 
13 ноември 2001 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

1568. 
Врз основа на член 35 од Законот за Владата на 

Република Македонија ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 13.11.2001 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВА-

ЊЕ НА ЈАВНО ВОДОСТОПАНСКО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ 

Член 1 
Во Одлуката за основање на Јавно водостопанско 

претпријатие ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 22/98), во членот 4, став 1, точката 15 се 
брише. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 23-6635/1 
13 ноември 2001 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

1567. 
Врз основа на член 11, став 1, точка 2 од Законот 

за јавните претпријатија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 38/96), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 13 ноември 2001 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРОДАЖБА НА КИСЛОРОДНА И КОМПРЕСОР-

СКА СТАНИЦА ВО ПОДРУЖНИЦА 
"ЕНЕРГЕТИКА" - СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката за продажба на кислородна и ком-

1569. 
Врз основа на член 3 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 38/96 и 9/97) и член 35 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
13.11.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 

" СТРЕЖЕВО" - БИТОЛА 

Член 1 
Се основа Јавно претпријатие "Стрежево" - Бито-

ла. 
Скратен назив на претпријатието гласи: ЈП 

"СТРЕЖЕВО" - Битола. 
Седиштето на ЈП "Стрежево" - Битола е во Бито-

ла на адреса "Булевар 1 Мај" бб. 

Член 2 
ЈП "Стрежево" - Битола ќе ги врши следните деј-

ности: 
01.41/1 Искористување на водите за земјоделството; 
41.0 Собирање, пречистување и дистрибуција на 

вода за пиење и прехранбена вода; 
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45.24 Изградба на хидроградежни објекти; 
74.20/2 Проектирање; 
74.20/3 Инжинеринг. 

Член 3 
Средствата за основање на ЈП "Стрежево" - Бито-

ла се средствата на ЈВП ХС "Стрежево" - Битола. 

Член 4 
Органи на ЈП "Стрежево" - Битола се: Управен 

одбор, Одбор за контрола на материјално-финансис-
кото работење и директор. 

Надлежностите, бројот, составот, организацијата и 
работата на органите на ЈП "Стрежево" - Битола, ка-
ко и други работи од нивна надлежност ќе се уредат со 
Статутот. 

Член 5 
За директор на ЈП "Стрежево" - Битола се имену-

ва м-р. Александар Делов, дипл.град.инж. 

Член 6 
Именувањето на членови на Управниот одбор, Од-

борот за контрола на материјално-финансиско рабо-
тење и донесувањето на Статутот ќе се изврши во рок 
од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука. 

Член 7 
Работниците на ЈВП ХС "Стрежево" - Битола се 

преземаат во ЈП "Стрежево" - Битола врз основа на 
припадноста во процесот на работа. 

Член 8 
До конституирањето на ЈП "Стрежево" - Битола, 

ќе се применуваат општите акти на ЈВП ХС " Стреже-
во" - Битола. 

Член 9 
ЈП "Стрежево" - Битола ќе се регистрира во тр-

говскиот регистар во рок од 40 дена од денот на влегу-
вањето во сила на оваа одлука. 

Со регистрирањето на ЈП "Стрежево" - Битола во 
трговскиот регистар ќе се избрише ЈВП ХС " Стреже-
во" - Битола запишан во судскиот регистар. 

Член 10 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 23-6635/2 Претседател на Владата 
13 ноември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1570. 
Врз основа на член 4, став 2 од Законот за конце-

сии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93 и 40/99) и член 86, став 2 од Законот за минерал-
ните суровини ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 13.11.2001 година, донесе 

О Д Л У К A 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕ-
ТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИ-
НЕРАЛНАТА СУРОВИНА-МЕРМЕРИ НА ТР-
ГОВСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГО-
ВИЈА И УСЛУГИ ДОО " АУСТРО-МАК ГРАНИТ" 

ОД С. ВЕЛГОШТИ, ОХРИД НА ЛОКАЛИТЕТОТ 
" КОЗИЦА", ОПШТИНА КИЧЕВО 

1. На Друштвото за производство, трговија и услу-
ги "АУСТРО-МАК ГРАНИТ", од с. Велгошти, Охрид 
се дава концесија за вршење на детални геолошки ис-
тражувања на минералната суровина-мермери на ло-
калитетот "Козица", општина Кичево, со следните ко-
ординати: 

Точка Координата-х Координата-y 
А 4.586.000,00 7.494.000,00 
В 4.586.000,00 7.494.250,00 
С 4.586.350,00 7.494.640,00 
D 4.586.490,00 7.494.700,00 
Е 4.586.610,00 7.494.460,00 
F 4.586.400,00 7.494.000,00 

Површината на просторот од став 1 на овој член 
изнесува Р=0,60 км2. 

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 
1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за кон-
цесија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Догово-
рот за концесијата, согласно Одлуката за определува-
ње на критериуми за висината на надоместокот за 
концесии за вршење детални геолошки истражувања 
и експлоатација на минерални суровини ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 35/99 и 61/99). 

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

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

6. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија по добиената согласност од Владата. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-6445/1 Претседател на Владата 
13 ноември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1571. 
Врз основа на член 4, став 2 од Законот за конце-

сии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93 и 40/99) и член 86, став 2 од Законот за минерал-
ните суровини ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 13.11.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА 
СУРОВИНА - ТЕРМОМИНЕРАЛНА ВОДА НА 
" ТЕРМОКОМЕРЦ" ДИМКО ДООЕЛ - СКОПЈЕ, НА 

ЛОКАЛНОСТА "СТРНОЕЦ" КАЈ С. СТАРО 
НАГОРИЧАНИ, КУМАНОВСКО 

1. На "Термокомерц" Димко ДООЕЛ - Скопје се 
дава концесија за детални геолошки истражувања на 
минералната суровина - термоминерална вода на ло-
калноста "Стреноец" кај с. Старо Нагоричани, кума-
новско, со површина на простор за детални геолошки 
истражувања ограничен со точки меѓусебно поврзани 
со прави линии, а точките дефинирани со координати, 
како е дадено во табелата, и тоа: 

Точка Координата-х Координата-y 
Т1 4.673.750,00 7.570.050,00 
Т2 4.673.750,00 7.570.950,00 
Т3 4.672.650,00 7.570.950,00 
Т4 4.672.650,00 7.570.050,00 

Површината на просторот на заштитната зона од 
став 1 на овој член изнесува Р=0,99 км2. 

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 
1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за кон-
цесија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1, на оваа одлука ќе се определи во Догово-
рот за концесијата, согласно Одлуката за определува-
ње на критериуми за висината на надоместокот за 
концесии за вршење детални геолошки истражувања 
и експлоатација на минерални суровини ("Службен 
весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99). 
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4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето 
на надоместокот ќе се определи во Договорот за кон-
цесијата. 

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

6. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-6444/1 Претседател на Владата 
13 ноември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1572. 
Врз основа на член 35 од Законот за Владата на 

Република Македонија ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 13.11.2001 годи-
на, донесе 

О Д Л У К A 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА БР. 23-4676/1 
ОД 04.09.2001 ГОДИНА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРА-
ВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 

Член 1 
Членот 1 од Одлуката бр. 23-4676/1 од 04.09.2001 го-

дин а се дополнува со следните катастарски податоци: 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

Бр. 23-4676/6 Претседател на Владата 
13 ноември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1573. 
Врз основа на член 7, став 4 од Законот за извршува-

ње на Буџетот на Република Македонија за 2001 година 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 10/2001 
и 68/2001), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 13 ноември 2001 година, донесе 

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

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2001 ГОДИНА 
Член 1 

Во Буџетот на Република Македонија за 2001 годи-
на ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
10/2001 и 68/2001) се вршат следниве измени на распо-
редот на средствата во посебниот дел: 

- кај сметката 637- Буџет за 2001 година 

А) Кај буџетскиот корисник 090.02 Министерство 
за финансии - Функции на државата во програмата 12 
- Функција во потставката 485020 - Учество во изград-
ба на железница износот "230.000.000" се заменува со 
износот "210.000.000". 

Б) Кај буџетскиот корисник 130.01 Министерство 
за транспорт и врски во програмата 11 - Администра-
ција во потставката 472093 - Други капитални тран-
сфери износот "10.000.000" се заменува со износот 
"30.000.000". 

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

њето во "Службен весник на Република Македонија". 

Бр.23-6667/1 Претседател на Владата 
13 ноември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1574. 
Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од 

вредност ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 63/00, 103/00 и 34/01), согласно Одлуката на Ко-
мисијата за хартии од вредност донесена на седницата 
одржана на 9.11.2001 година, Комисијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На Македонска Штедилница АД Скопје се дава 
одобрение за издавање на долгорочни хартии од вред-
ност - трета емисија на 2.000 обични акции во вредност 
од 200.000 германски марки или во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија на денот на донесувањето на Решението 
на Комисијата во износ од 6.233.109 денари. 

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

3. Ова решение влегува во сила на денот на донесу-
вањето. 

4. Ова решение ќе се објави во "Службен весник 
на Република Македонија". 

Бр. 07-840/9 Комисија за хартии од вредност 
9 ноември 2001 година Претседател, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

Огласен дел 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение III. 
Рег.Зг. бр. 78/01 од 11.09.2001 година, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на Тенискиот клуб "АКАДЕМИ-
ЈА" - Ивона и Ирена Михаилови - Скопје, со седиште 
булевар "АВНОЈ" бр. 54/1-12. 

Цели и задачи на клубот се: Омасовување и развој 
на тенискиот спорт, развој на квалитетните форми на 
тенисот и тоа во сите гранки опфатени во рамките на 
Меѓународната тениска федерација, развивање, сора-
ботка со своите асоцијаци, сродни клубови и други 
клубови и асоцијации. 

Со денот на запишувањето во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации Тенискиот клуб 
"АКАДЕМИЈА" - Ивона и Ирена Михаилови - Скоп-
је се стекнува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, III Рег. Зг. бр. 
78/01. (28004) 

ха а м2 

5. Катастарска општина Отешево, 
број на поседовен лист 27, број на 
парцела 125, план 8, скица 21, место 
Црница, култура-под објект, со по-
вршина: 

5 14 

6. Катастарска општина Отешево, 
број на поседовен лист 27, број на 
парцела 125, план 8, скица 21, место 
Црница, култура-пасиште, со повр-
шина: 

12 29 

7. Катастарска општина Отешево, 
број на поседовен лист 27, број на 
парцела 127, план 3, скица 21, место 
Црница, култура-пасиште, со повр-
шина: 

27 37 

8. Катастарска општина Отешево, 
број на поседовен лист 27, број на 
парцела 127, план 3, скица 21, место 
Царина, култура-под објект, со по-
вршина: 

6 10 
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Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение Рег. 
ЗГ. бр. 54/01 од 25.09.2001 година, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следно-
то: 

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на Винг Чун Кунг Фу клубот 
"ДАНТИАН" од Скопје, со седиште на ул. "Саса" бр. 
27. 

Цели и задачи на клубот се: Обезбедување развој и 
напредок на Кун Фу-то преку форми на спортување и 
рекреација, развивање и соработка со други клубови 
од ваков вид и организирање спортски натпревари, 
дејствување за формирање и развој на способни, 
хумано општествени активни граѓани, спроведување 
на програмите и плановите на клубот, организирање 
републички и меѓународните натпревари во Републи-
ката, ширење и негово омасовување во Македонија, 
стручно издигање и усовршување на членството по 
пат на разни облици на масовно образовно - воспитна 
дејност, да работи на сите други развојни задачи. 

Со денот на запишување во ргистарот на здруже-
нија и граѓани и фондации Винг Чун Кунг Фу клубот 
"ДАНТИАН" од Скопје, се стекнува со својство на 
правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, Рег. Зг. бр. 
54/01. (27775) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение III. 
Рег. Зг. бр. 84/01 од 02.11.2001 година, во регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации го запиша след-
ното: 

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации Фудбалски клуб "ПОБЕДА" - с. 
Долно Лисиче, со седиште во Скопје. 

Цели и задачи на клубот се : Омасовување и развој 
на фудбалскиот спорт, развој на квалитетните форми 
на фудбалот и тоа во сите гранки опфатени во рамки-
те на фудбалскиот сојуз на Македонија, организирање 
на најразлични форми на масовни активности во 
функција на рана спортска специјализација и селек-
ција на млади фудбалери, преку организирање на нај-
различни форми на фудбалски школи, учество и орга-
низација на државни и меѓународни натпревари од 
пријателски и официјален карактер, пружање на 
сервис - услуги со сите други можности што ги нуди 
клубот на сите заинтересирани клубови и асоцијации, 
да развива соработка со сродни клубови и други клу-
бови и асоцијации. 

Од денот на запишување во регистарот на здруже-
ние на граѓани и фондации фудбалски клуб "ПОБЕ-
ДА" - с. Долно Лисиче се стекнува со својство на прав-
но лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, III. Рег. Зг. 
бр. 84/01. (28032) 

Основниот суд Скопје II-Скопје, со решение I. Рег. 
бр. 87/01 од 29.10.2001 година, во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се одобрува упис во регистерот на здруженија на 
граѓани и фондации Здружение за електронско претс-
тавување на Ромите во светот "е-РОМА" скратени 
име "е - РОМА"со седиште на ул. "Пелагонија" бр. 77 
Скопје. 

Дејноста на Здружението е: Формирање на нови 
друштва од областа на електронското издавашт-
во,изработка на матичен ВЕБ - сајт за претставување 
на Ромите и Ромската култура и традиција во светот, 
организирање семинари и курсеви од областа на соф-
терскиот дел на компјутерската технологија, органи-
зирање на трибини, соработка со сродни меѓународни 
друштва , формирање кадри за масовна едукација на 
Ромите, анимирање на јавноста и друго. 

Со денот на запишување во регистарот, Здруже-
ние за електронско претставување на Ромите во свет-
от "е-РОМА", се стекнува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I. Рег. бр. 
87/01. (28031) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции на Основниот суд во Гостивар, под Рег. бр. 23/2001 
година, се запишува здружението на граѓани -
"МАКЕДОНСКИ ФОРУМ ЗА ТОЛЕРАНЦИЈА И 
СОЛИДАРНОСТ " Гостивар, кое го претставува не-
говиот претседател Димитар Спасеновски од Гости-
вар, ул. "С. Крстевски" бр. 40, со М.Б. 0809974473023. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат по поттикнување и покренување на иниција-
тиви за ширење и развој на демократските вредности 
во општеството, развој на цивилното општество, про-
мовирање на меѓусебна соработка помеѓу граѓаните 
во областа на нивните права и одговорнисти, сорабо-
тка со локалната власт, невладини организации и 
државни институции, оформување фонд за стипенди-
рање на ученици и студенти, стимулирање на култур-
ни институции, чување на културно историски споме-
ници и друго. 

Од Основниот суд во Гостивар, Зг.бр.23/01. (27937) 

Се врши измена на решението Зг. бр. 21/98 од 
01.02.1999 година, во кое во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации на Основниот суд во Гостивар, 
под рег. бр. 26/99 е запишано здружението Младинско 
еколошки центар "РЕКАНСКИ БИСЕР" на општина 
Ростуше. 

Се брише лицето за застапување на здружението 
Рамаданоска Неима од с. Ростуше, а се запишува како 
лице кое го застапува здружението претседателот 
Хамлет Ахмеди од с. Ростуше, со М.Б. 0606976473014. 

Во другиот дел решението останува неизменето. 
Од Основниот суд во Гостивар, Зг. бр. 21/98 

(28009) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции во Основниот суд во Гостивар, под рег. бр. 24/01, 
се запишува здружението на граѓани - "ВИТАЕ"од 
Гостивар, кое го застапува неговиот претседател Ил-
берт Адеми од Гостивар, на ул. "ЈНА" бр. 296 со М.Б. 
0506967473031. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат во правец на стимулација, подобрување и 
развој на здравјето и здравствената култура, заштита 
на животната средина , ветеринарство, подобрување 
на психосоцијалните и здравствените потреби на гра-
ѓаните, развој на меѓуетничката толерација и органи-
зирано дејствување, сите прашања што се однесуваат 
на социјални културни, научни, хуманитарни, образов-
ни и други права на граѓаните. 

Од Основниот суд во Гостивар, Зг. бр. 24/01. 
(28010) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение Рег. 
Зг. бр. 86/01 од 31.10.2001 година, во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се одобрува упис во регистарот на здружението на 
граѓани и фондации на клуб за реален аикидо "ДАН" 
со седиште во Скопје, на ул. "Краишка" бр. 10. 

Цели и задачи на клубот се: поттикнување, омасо-
вување, развој и унапредување на аикидо спортот, 
координирање и усогласување на програмските актив-
ности на членовите, грижа за квалитетот на своите 
членови и нивно учество на натпревари и манифеста-
ции, грижа за објекти во кои вршат тренинг, грижа и 
унапредување на здравствената заштита на своите 
членови, учествува и организира натпревари од прија-
телски и официјален карактер, развива соработка со 
сите аикидо клубови во државата. 
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Со денот на запишувањето во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации клуб за реален аикидо 
"ДАН" се стекнува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, III. Рег. Зг. 
бр.86/01. (28158) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции на Основниот суд во Гостивар, под Рег. бр. 22/01, 
се запишува здружението на граѓани за екологија, сто-
панисување со шуми, утрини и водоснабдување 
"ЕКОДО"од с.Добридол, Неготино - Полошко, кое го 
застапува неговиот претседател Менсур Зенуни од с. 
Добридол. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несува во унапредување и организирање на екологи-
јата, стопанисување со шуми, утрини, водоснабдување, 
подготвување и покренување на иницијативи за шире-
ње и развој на мрежата на активностите и заштита во 
овие области, заштита на флората и фауната, заштита 
на природните ресури во природата и друго. 

Од Основниот суд во Гостивар, Зг. бр.22/01.(27818) 

Основниот суд во Кратово, со решение ЗГ. бр. 
13/2001 година, во регистарот на здруженија на гра-
ѓани и фондации го запиша здружението млади ист-
ражувачи на Македонија секција "ПЕОНИ" Кратово, 
со седиште во с. Туралево СО Кратово. 

Цели и задачи на млади истражувачи на Македо-
нија секција "ПЕОНИ" Кратово, со седиште во с. Ту-
ралево се: Потикнување на членството, а посебно 
младите и децата за креативно вклучување за оствару-
вање на своите права, влкучување во воспитно обра-
зовните процеси и друго, поттикнување и организира-
ње на младите и децата, за бавење со научно истражу-
вачка работа, овозможувајќи им творечка работа на 
темелите на науката да го прошират своето знаење, 
развивање на љубов кон природата, грижа и заштита 
на природата, културните вредности и унапредување 
на животната средина, развој и љубов кон науката и 
борба за остварување на своите права од сите области 
и друго. 

Од Основниот суд во Кратово, Зг. бр. 13/01. (27936) 

Основниот суд во Кочани, со решение Зг. бр. 14/01 
од 01.11.2001 година, во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации, го запиша здружението на граѓа-
ни "Наша иднина локална демократија - НИЛД" Ко-
чани, со седиште во Кочани на ул. "Вита Поп Јордано-
ва" бр. 40. 

Овластено лице за застапување на Здружението е 
Петар Ивановски од Кочани ул "Вита Поп Јорданова" 
бр. 40, претсеател на здружението. 

Работата и активностите на здружението се одне-
суваат на остварување на социјални, хуманитарни, 
здравствено просветни, културни, научни образовни и 
други права, интереси и уверување во согласност со 
Уставот и Законот. 

Здружението на граѓани "Наша иднина локална 
демократија - НИЛД" Кочани, стекнува својство на 
правно лице на 01.11.2001 година. 

Од Основниот суд во Кочани, Зг. бр. 14/01. (27870) 

Основниот суд во Кочани, со решение Зг. бр.16/01 
од 01.11.2001 година, во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации, го запиша здружението на граѓа-
ни "ЕКО ЗОНА ОСОГОВО" Кочани, со седиште во 
Кочани на ул. "Едвард Кардел" бр. 102. 

Овластеното лице за застапување на Здружението 
е Зденко Милоевиќ од Кочани на ул. "Едвард Кар-
дељ" бр. 102, претседател на Здружението. 

Работата и активностите на здружението се одне-
суваат на: Остварување на следните цели и задачи 
покренување на иницијативи и активности за унапре-

дување и заштита на животната средина, акции за по-
шумување и заштита на шумските предели, донесува-
ње и дополнување на прописите од областа на еколо-
гијата и ангажирање за нивно ефикасно спроведува-
ње, спроведување на превентивни мерки за заштита 
од пожари и залагање за рационално трошење на 
необновливи извори, суровини, енергија и потрошни 
добра. 

Здружението на граѓани "ЕКО ЗОНА ОСОГО-
ВО" Кочани, стекнува својство на правно лице на ден 
01.11.2001 година. 

Од Основниот суд во Кочани, Зг. бр. 16/01. (27821) 

Основниот суд во Неготино, под Рег. бр. 9/01 од 
01.11.2001 година, во регистарот на здруженија на гра-
ѓани и фондации го запиша здружението на граѓани 
Кошаркарски клуб - "АНТИГОНА" со седиште во 
Неготино. 

Здружението ќе го застапува и претставува Соти-
ровски Андон од Неготино на ул. "Васка Калајџиска" 
бр. 39. 

Здружението е регистрирано заради организирано 
и стручно усовршување на кошаркарскиот спорт на 
подрајчето на општина Неготино, зачувување и 
подобрување на здравјето на децата, подобрување 
првенствено на хигиенските навики на учениците и 
зацврстување на одбранбено - имунитетниот систем 
на младиот организам и врши цели и задачи утврдени 
со статутот и програмата за работа. 

Од Основниот суд во Неготино, Рег.бр.9/01.(27819) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции на Основниот суд во Ресен, под Рег. Згф. бр. 9/01, 
се запишува здружение на грѓани Фудбалски клуб 
"РИБАР" од с. Перово. 

Здружението има за цел да го потикнува и унапре-
дува фудбалскиот спорт, да учествува во организира-
ње-то и споредувањето на системи на натпревари, да 
се грижи за унапредување на стручната работа и 
усовршување на својот стручен кадар, да обезбедува 
основни претпоставки за нормално работење на 
клубот според можностите а пред се: терени, објекти, 
простории, реквизити, опрема и се друго што е 
потребно и да извршува и други работни задачи од 
заеднички интерес на клубот. 

Седиштето на клубот се наоѓа во с. Перово. 
Лице овластено за застапување на Здружението е 

Панде Андревски од с. Перово, претседател на здру-
жението. 

Од Основниот суд во Ресен. Рег. Згф. бр. 9/01. 
(27816) 

Се запишува во регистарот на здружение на граѓа-
ни и фондации под Згф. бр. 6/01, здруженија на граѓа-
ни со име Здружение на граѓани за заштита на приро-
дата и здравјето "ВИНОЖИТО" с. Подареш, кое е 
основано заради заштита на природата и здравјето на 
граѓаните. 

Здружението ќе дејствува на територијата на опш-
тина Подареш, а неговото седиште се наоѓа во с. По-
дареш. 

Од Основниот суд во Радовиш, Згф. бр. 6/01. 
(27817) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со реше-
ние Рег. Згф. бр.26/01 од 07.11.2001 година, во региста-
рот на здруженија на граѓани и фондации при 
Основниот суд во Тетово, го запиша здружението на 
граѓани "ФОРУМ НА МАКЕДОНСКАТА ЖЕНА 
НА МАКЕДОНИЈА". 

Работата и активностите на здружението е 
еманципација на жената во сите области на животот , 
нејзиното активно учество во политичкиот живот, 
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заштита на здравјето на жената и нејзините деца, пот-
полна рамноправност на половите и слично. 

Седиштето на здружението е во Тетово, на ул. 
"180" бр. 1/34, а истото ќе делува на подрачјето на 
Република Македонија. 

Од Основниот суд во Тетово, Рег. Згф. бр. 26/01. 
(28012) 

Со решение Згф. бр. 26/01 од 21.06.2001 година, во 
регистарот на здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип, под реден број 26 
за 2001 година, се запишува: 

Центар за заштита и унапредување на правата на 
детето - Пробиштип. 

Седиштето на Здружението се наоѓа на ул. "Јордан 
Стојанов" б.б (во просториите на детската градинка) 
во Пробиштип, а здружението ќе дејствува на терито-
ријата на општина Пробиштип и територијата на 
Република Македонија. 

Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 26/01. (27446) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. Згф. бр. 29/01, се запишува здружението 
на граѓани под име Здружение на ликовни уметници -
ликовна колонија "МОМИР" - Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел: Унапредување 
и ширење на ликовната уметност во градот и во земја-
ва со активирање на поголем број на љубители на ли-
ковната уметност од младата популација, организира-
ње таленти од земјава и странство, каде ќе земат 
учество реномирани автори како и млади таленти од 
земјава и странство, каде ќе се создаваат нови дела од 
страна на учесниците и организирање на ликовни 
изложби на кои ќе се изложат новосоздадените дела, 
како и непосредни контакти и средби со други вакви и 
слични здруженија со цел заедничките остварувања на 
горенаведените цели. 

Седиштето на здружението е во Охрид, на ул. "Бо-
ро Шаин" бр. 20, каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување на здружението е 
Момиров Ристо од Охрид. 

Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 29/01. 
(28117) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека на ден 
25.10.2001 година, со решение на овој суд под I. Ст. бр. 
223/2000 година, над должникот Претпријатие за промет 
и услуги "АЛБИНИДО ТРЕЈД" ДОО експорт - импорт -
Скопје, со седиште на ул. "Вич" бр. 28/5 и жиро сметка 
40120-601-323966 е поведена претходна постапка. 

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

Се закажува рочиште поради изјаснување по пред-
логот за отворање на стечајна постапка на ден 
28.11.2001 година, во соба бр. 45 - III кат на овој суд. 

Се определуваат следниве мерки за обезбедување: 
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 стечајна пос-
тапка и да испита дали од имотот на должникот може 
да се намират трошоците на постапката. 

За привремен стечаен управник се определува 
Симон Михајловски да го заштити и одржува имотот 
на должникот преку ТП "БИРОАТА" - Скопје, ул. 
"Белишка" бр. 18, Скопје. 

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

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

Се задолжува должникот да му овозможи на прив-
ремениот стечаен управник да влезе во неговите де-
ловни простории за да може да ги спроведе потребни-
те дејствија како и да му допушти увид во трговските 
книги и неговата деловна документација. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (27479) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Ст. бр. 220/01 од 26.09.2001 го-
дина, отворена е стечајна постапка над должникот 
Друштво за промет, производство, услуги и 
инжинеринг "ИВ МЕН" Ивица и други ДООЕЛ 
Скопје, со седиште на ул. "Никола Парапунов" б.б. и 
жиро сметка 40100-601-429521. 

За стечаен управник се определува Симон Михај-
ловски од Скопје, со седиште на ул. "Белишка"бр. 18. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да 
ги пријават своите побарувања кај стечајниот управ-
ник. 

Се повикуваат должниковите должници своите 
обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 

Се закажува рочиште за испитување и утврдување 
на пријавените побарувања и рочиште за разгледува-
ње на извештајот на стечајниот управник за 28.11.2001 
година во 8,55 часот во соба бр. 44 во зградата на 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (27481) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Ст. бр. 126/01 од 26.09.2001 го-
дина, отворена е стечајна постапка над должникот 
Транспортно трговско претпријатие "ФРИТИ" ДОО 
Скопје, со седиште во с. Долно Свиларе, Скопје и 
жиро сметка 40120-601-344355. 

За стечаен управник се определува Симон 
Михајловски од Скопје, со седиште на ул. "Белишка" 
бр. 18. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 
пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 

Се повикуваат должниковите должници да ги 
исполнуваат своите обврски на стечајниот управник 

Се закажува рочиште на собир на доверители за 
испитување и утврдување на пријавените побарувања 
и рочиште на собранието на доверителите кое врз 
основа на извештајот на стечајниот управник довери-
телите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на пос-
тапката за ден 28.11.2001 година, во 8,50 часот, во соба 
бр. 44, во зградата на Основнот суд Скопје I - Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (27482) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение I. Ст. бр. 355/01 од 29.10.2001 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот ТП за произ-
водство и трговија "БИС - ОИЛ - ТЕАМ" Имер и 
други ДОО, село Шишево, Сарај - Скопје, со седиште 
во с. Шишево и жиро сметка 40120-601-327281 и истата 
не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Трговско друштво за производство и трговија "БИС -
ОИЛ - ТЕАМ" Имер и други , с. Шишево - Сарај -
Скопје и жиро сметка 40120-601-327281 се заклучува. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (27493) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 289/01 од 29.10.2001 година, се от-



19 ноември 2001 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А Бр. 90 - Стр. 5005 

вора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, услуги и трговија "ИВАКОМ" Тања 
ДООЕЛ, со седиште на ул. "Пандил Шишков" бр. 14/1, 
со жиро сметка 40100-601-430977, како и бројот на ре-
гистарската влошка 02017149?-8-03-000, при региста-
рот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се 
спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Друштво за производство, услуги и трговија "ИВА-
КОМ" Тања ДООЕЛ, се заклучува. 

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. (27464) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 304/01 од 05.11.2001 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Услужно прет-
пријатие "ЦВАНЦ КОМЕРЦ" ДОО експорт -
импорт, со седиште на ул. "Сава Михајловски" бр. 68, 
со жиро сметка 40110-601-391899, како и бројот на ре-
гистарската влошка 1-60371-0-0-0, при регистарот на 
Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спрове-
дува. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Услужно претпријатие "ЦВАНЦ КОМЕРЦ" ДОО 
експорт - импорт, се заклучува. 

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. (27486) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 283/01 од 29.10.2001 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Претпри-
јатие за трговија, услуги и монтажа "УНИ 
ЕКСПРЕС" - Цобе увоз - извоз ДОО, со седиште на 
ул. "Методи Митевски" бр. 12/6, со жиро сметка 
40100-601-172225 како и број на регистарската влошка 
1-28142-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје 
I - Скопје и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за трговија, услуги и монтажа "УНИ 
ЕКСПРЕС" - Цобе ДОО се заклучува. 

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. (27699) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение Ст. бр. 1271/97 од 12.10.1999 година, е заклу-
чена стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за внатрешен и надворешен промет на стоки на голе-
мо и мало "ДАР - МАР" Скопје, ул. "Варшавска" бр. 
11 и жиро сметка 40120-601-155192. 

По правосилноста на решението, должникот да се 
избрише од регистарот на претпријатијата при овој 
суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (27770) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Ст. бр. 278/01 од 19.09.2001 го-
дина, отворена е стечајна постапка над должникот 
Друштво за трговија на големо и мало "КЕНДИ" 
Ахмет Искендер, Владо Петров, Васил Ивановски и 
други ДОО експорт - импорт Скопје, со седиште на 
ул. "Мито Хаџивасилев Јасмин" бр. 50 и жиро сметка 
40100-601-429724, па истата не се спроведува и се за-
клучува. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Друштво за трговија "КЕНДИ" Ахмет Искендер, 
Владо Петров, Васил Ивановски и други ДОО Скопје. 

По правосилноста на решението, должникот да се 
избрише од регистарот на претпријатијата при овој 
суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (27787) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Ст. бр. 372/01 од 31.10.2001 го-
дина, отворена е стечајна постапка над должникот 
Друштво за производство и промет "БЕЛС ТРЕЈД" 
Сашо и Весна ДОО увоз - извоз Скопје, со седиште на 
ул. "Народен фронт"бр. 5-1/25 и жиро сметка 40100- 
601-147066, па истата не се спроведува и се заклучува. 

По правосилноста на решението, должникот да се 
избрише од регистарот на претпријатија при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (27789) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Ст. бр. 122/01 од 10.10.2001 го-
дина, отворена е стечајна постапка над должникот 
"НАЦИОНАЛШПЕД" АД Скопје ДОО за произ-
водство "НАЦИОНАЛПРОДУКТ" ЦО Скопје, со се-
диште на бул. "Кочо Рацин" б.б и жиро сметка 40100- 
601-76288 запишан во регистарска влошка 1-10799-0- 
0-0. 

За стечаен управник се определува Стојан Мар-
ковски од Скопје, со седиште на ул. "Горче Пет-
ров"бр. 3/38. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да 
ги пријават своите побарувања кај стечајниот управ-
ник. 

Се повикуваат должниковите должници своите 
обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 

Се закажува рочиште на собир на доверители за 
испитување и утврдување на пријавените побарувања 
и рочиште на собранието на доверители на кое врз ос-
нова на извештајот на стечајниот управник, доверите-
лите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постап-
ката за 28.11.2001 година во 8,45 часот во соба бр. 44 
во зградата на Основниот суд Скопје I - Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (27858) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 253/01 од 27.09.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Производно, угос-
тителско, трговско, услужно претпријатие "БИЛЈАНА 
КОМЕРЦ", со седиште на ул. "Гандиева" бр. 17, со 
жиро сметка 40100-601-353219 како и број на реги-
старска влошка 1-40112-0-0-0 при регистарот на Осно-
вниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Производно, угостителско трговско, услужно прет-
пријатие"БИЛЈАНА КОМЕРЦ" се заклучува. 

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. (27790) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 310/01 од 05.11.2001 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за трговија и меѓународна шпедиција "ЏОДЕКС" 
Скопје, со седиште на бул. "Авној" бр. 70, со жиро 
сметка 40100-601-207585 како и бројот на регистарска 
влошка 1-37024-0-0-0 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и меѓународна шпедиција 
"ЏОДЕКС" Скопје, се заклучува. 
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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. (27782) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 301/01 од 05.11.2001 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за угостителство, туризам, застапување и трговија на 
големо и мало "ДОКО" ДОО од Скопје, со седиште 
на ул. "Методи Митевски" бр. 8/1-10, со жиро сметка 
40100-601-228206 како и број на регистарска влошка 
1040597-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скоп-
је I - Скопје и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за угостителство, туризам, застапување 
и трговија на големо и мало "ДОКО" ДОО Скопје, се 
заклучува. 

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. (27823) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. СТ. бр. 325/01 од 07.11.2001 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за производство, трговија, промет и услуги "ПА-
КУНГ" увоз - извоз, со седиште на ул. "Хо Ши Мин" 
бр. 308-б, со жиро сметка 40100-601-211275 како и број 
на регистраската влошка 1-38046-0-0-0, при ре-
гистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата 
не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија, промет и ус-
луги "ПАКУНГ" увоз - извоз, се заклучува. 

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. (27824) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 307/01 од 05.11.2001 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за трговија, транспорт и туризам "МАЈС" ДОО 
експорт - импорт, со седиште на ул. "Трифун 
Хаџијанев" бр. 7/1-2, со жиро сметка 40110-601-109902, 
како и број на регистраската влошка 1-6449-0-0-0 при 
регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и иста-
та не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за трговија, транспорт и туризам 
"МАЈС" ДОО експорт - импорт, се заклучува. 

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. (27783) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 
238/01 од 02.11.2001 година, над ТП ГАЛАНТ" Битола, 
ул. "Истра" бр. 23, дејност трговија, со жиро сметка 
40300-601-91059 при ЗПП - филијала Битола, отвори 
стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (27794) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решение на овој суд II. Ст. бр. 384/2001 од 31.10.2001 
година, отворена е стечајна постапка над должникот 
"ТАЏИ-ТУРС" експорт-импорт ДОО Претпријатие 
за трговија, транспорт и туризам Скопје, со седиште 
на ул. "Кримска" бр. 59-а и жиро сметка 40100-601- 
251951 па истата не се спроведува и се заклучува отво-

рената стечајна постапка над должникот "ТАЏИ-
ТУРС" експорт-импорт ДОО Скопје. 

По правосилноста на решението должникот да се 
избрише од регистарот на претпријатија при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (27924) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со ре-
шение I. Ст. бр. 371/2001 од 24.10.2001 година, е отворе-
на стечајна постапка над должникот Трговско претпри-
јатие "ЕКЕН ТРАДЕ" ДОО експорт-импорт Скопје, 
со седиште на ул. "Гоце Стојчевски" бр. 3-5/4, и жиро 
сметка 40100-601-102030 и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот Тр-
говско претпријатие "ЕКЕН ТРАДЕ" ДОО - експорт-
импорт Скопје со седиште на ул. "Гоце Стојчевски" бр. 
3-5/4 и жиро сметка 40100-601-102030 се заклучува. 

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

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (27956) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение II. Ст. бр. 320/01 од 8.11.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
занаетчиски услуги и трговија "ИДМ-ЦОБЕ" увоз-из-
воз ДОО Скопје, со седиште на ул. "14 Бригада" бр. 3-
а, со жиро сметка 40100-601-329015 и регистарска 
влошка 1-59715-0-0-0, при регистарот на Основниот 
суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува, па от-
ворената стечајна постапка над должникот Претпри-
јатие "ИДМ-ЦОБЕ" од Скопје се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скоп-
је I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (27955) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 355/01 од 5.11.2001 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за про-
изводство и трговија "КОМПАУНД" увоз-извоз ДОО, 
со седиште на ул. "Димитар Благоев" бр. 5-а, со жиро 
сметка 40100-601-148495 и регистарска влошка 1-22782- 
0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скоп-
је и истата не се спроведува, па отворената стечајна 
постапка над должникот Претпријатие за производство 
и трговија "КОМПАУНД" увоз-извоз ДОО од Скопје 
се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скоп-
је I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (27954) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 316/01 од 7.11.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство, трговија на големо и мало, посредува-
ње, застапување и консалтинг "КИМПЕКС" увоз-из-
воз, со седиште на ул. "III Македонска Ударна брига-
да" бр. 47, со жиро сметка 40100-601-67180 и регистар-
ска влошка 1-9313-0-0-0, при регистарот на Основниот 
суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува, па от-
ворената стечајна постапка над должникот Претпри-
јатие ППТ "КИМПЕКС" увоз-извоз се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скоп-
је I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (27930) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение II. Ст. бр. 332/01 од 8.11.2001 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за тр-
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говија, транспорт и шпедиција "ФРИ МАК ДАЛ" увоз-
извоз ц.о. Скопје, со седиште на ул. "Дурмиторска" бр. 
31-а, со жиро сметка 40110-601-334566 и регистарска 
влошка 1-59941-0-0-0, при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје и истата не се спроведува, па отворе-
ната стечајна постапка над должникот Претпријатие 
"ФРИ МАК ДАЛ" ц.о. од Скопје се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скоп-
је I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (27929) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение II. Ст. бр. 275/01 од 8.11.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
услуги, внатрешна и надворешна трговија "ЕВРО-
БАК" ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на 
бул. "АВНОЈ" бр. 98/11, со жиро сметка 40100-601- 
291816 и регистарска влошка 1-52285-0-0-0, при регис-
тарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не 
се спроведува, па отворената стечајна постапка над 
должникот Претпријатие "ЕВРО-БАК" ДОО од 
Скопје се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скоп-
је I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (27886) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение II. Ст. бр. 251/01 од 6.11.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
ТРГОВИЈА И ТРАНСПОРТ "ЛИДО-КОМЕРЦ" 
увоз-извоз ДОО Скопје, со седиште на бул. "АВНОЈ" 
бр. 20/3-3, со жиро сметка 40100-601-336417 и регис-
тарска влошка 1-59035-0-0-0, при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведу-
ва, па отворената стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и транспорт "ЛИДО-КО-
МЕРЦ" ДОО од Скопје се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скоп-
је I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (27878) 

Основниот суд во Битола објавува дека со реше-
ние Ст. бр. 246/01 од 6.11.2001 година, над ДООЕЛ 
"КАРАБИНА ТРЕНТА" Битола, ул. "Карпош" бр. 9- 
1/16, дејност угостителство со жиро сметка 40300-601- 
111619 при ЗПП - филијала Битола, отвори стечајна 
постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (27940) 

Основниот суд во Куманово објавува дека со реше-
ние Ст. бр. 17/2001 од 2.10.2001 година, отворена прет-
ходна постапка за утврдување на причините за отво-
рање на стечајна постапка со решение Ст. бр. 17/2001 
од 17.06.2001 година над должникот Печатница "Прос-
вета" АД Куманово, по предлогот на должникот се за-
пира. Трошоците на претходната постапка паѓаат на 
товар на должникот - предлагач. 

Решението да се објави во "Сл. весник на РМ" и на 
огласна табла во судот. 

Од Основниот суд во Куманово. 
(25642) 

Основниот суд во Куманово објавува дека со реше-
ние Ст. бр. 49/2001 од 26.10.2001 година, е отворена 
стечајна постапка над Претпријатието за производство, 
трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги "Близ-
наци V" од нас. Карпош ул. "120" бр. 195 во Куманово, 
со жиро сметка 40900-601-14276 при ЗПП филијала Ку-
маново, со истото решение е заклучена стечајна пос-

тапка над Претпријатието за производство, трговија на 
големо и мало увоз-извоз и услуги "Близнаци V" од нас. 
Карпош, ул. "120" бр. 195 во Куманово, со ж-ск 40900- 
601-14276 при ЗПП филијала Куманово. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот на претпријатијата при Основни-
от суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово. 
(27952) 

Основниот суд во Куманово објавува дека со реше-
ние Ст. бр. 47/2001 од 26.10.2001 година, е отворена 
стечајна постапка над Претпријатието за производ-
ство, трговија, транспорт и шпедиција "Бис Транс" 
ц.о. извоз-увоз од Куманово, ул. "Есперанто" бр. 14, а 
со жиро сметка 40900-601-41292 при ЗПП филијала 
Куманово, со истото решение е заклучена стечајната 
постапка над Претпријатието за производство, трго-
вија, транспорт и шпедиција "Бис Транс" од Кумано-
во, ул. "Есперанто" бр. 14, а со ж-ск 40900-601-41292 
при ЗПП филијала Куманово. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот на претпријатијата при Основни-
от суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово. 
(27951) 

Основниот суд во Куманово објавува дека со реше-
ние Ст. бр. 45/2001 од 26.10.2001 година, е отворена 
стечајна постапка над Претпријатието за производ-
ство, услуги и трговија "Бакија Комерц" од Куманово, 
ул. "Браќа Рибар" бр. 28, со жиро сметка 40900-601- 
26843 при ЗПП филијала Куманово, со истото реше-
ние е заклучена стечајната постапка над Претпријати-
ето за производство, услуги и трговија "Бакија Ко-
мерц" од Куманово, ул. "Браќа Рибар" бр. 28, со ж-ск 
40900-601-26843 при ЗПП филијала Куманово. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот на претпријатијата при Основни-
от суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово. 
(27949) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 
144/2001 од 30.10.2001 година, отвори стечајна постап-
ка према должникот Приватно претпријатие за произ-
водство, промет и услуги увоз-извоз "Тимур - Комерц" 
Прилеп П.О. со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 
82/2, запишан во регистарската влошка 1-8519 на Ок-
ружен стопански суд Битола со жиро сметка 41100- 
601-16481 во ЗПП Прилеп со дејност трговија на голе-
мо со мешовити стоки. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува но се заклучува поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (27941) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Ст.бр. 396/01 од 07.11.2001 годи-
на, е отворена стечајна постапка над должникот Трго-
вско друштво "ЦТГ" С.А. Марица ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје со седиште на ул."Анкарска" бр.33/7, и 
жиро сметка бр. 40120-601-410848, па истата не се спр-
оведува и се заклучува отворената стечајна постапка 
над должникот Трговско друштво "ЦТГ" С.А. Марица 
ДООЕЛ Скопје. 

По правосилноста на решението должникот да се 
избрише од регистарот на претпријатијата при овој 
суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (28106) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решение II. Ст.бр. 248/01 од 12.09.2001 година, отворе-
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на е стечајна постапка над должникот Трговско прет-
пријатие во приватна сопственост на големо и мало, 
производство и услуги извоз-увоз "ЛОРЕАЛ" ДОО 
Скопје со седиште во с.Љубин, ул. "4" бр. 16 и жиро 
сметка бр. 40120-601-227700, па истата не се спроведу-
ва и се заклучува отворената стечајна постапка над 
должникот Трговско претпријатие "ЛОРЕАЛ" ДОО 
Скопје. 

По правосилноста на решението должникот да се 
избрише од регистарот на претпријатијата при овој 
суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (28043) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Ст.бр. 356/01 од 07.11.2001 годи-
на отворена е стечајна постапка над должникот Друш-
тво за трговија на големо и мало "КАДРИ - ПРОМ" 
Кадрија ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. "Ковачка" 
бр. 10 и жиро сметка бр. 40100-601-261234, па истата не 
се спроведува и се заклучува отворената стечајна пос-
тапка над должникот Друштво за трговија на големо и 
мало "КАДРИ - ПРОМ" Кадрија ДООЕЛ Скопје. 

По правосилноста на решението должникот да се 
избрише од регистарот на претпријатијата при овој 
суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (28182) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Ст.бр. 368/01 од 07.11.2001 годи-
на, е отворена стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за промет на големо и мало "ЈАН - _ЕЛЕК-
ТРОНИКА" Скопје со седиште на ул."Васил Ѓорѓов" 
бр. 22/18, и жиро сметка бр. 40100-601-68770, па истата 
не се спроведува и се заклучува отворената стечајна 
постапка над должникот Претпријатие за промет на 
големо и мало "ЈАН - ЕЛЕКТРОНИКА" Скопје. 

По правосилноста на решението должникот да се 
избрише од регистарот на претпријатијата при овој 
суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (28183) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Ст.бр. 404/01 од 07.11.2001 годи-
на, отворена е стечајна постапка над должникот Дру-
штво за производство, трговија и услуги "ВИНС" 
ДООЕЛ Скопје со седиште на ул."Новоселски пат" 
бб, и жиро сметка бр. 40100-601-310597, па истата не се 
спроведува и се заклучува отворената стечајна пос-
тапка над должникот Друштво за производство, трго-
вија и услуги "ВИНС" ДООЕЛ Скопје. 

По правосилноста на решението должникот да се 
избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (28028) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение II.Ст.бр. 290/01 од 08.11.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за про-
изводство, трговија и услуги "МАНУЕЛ" Д.О.О.Е.Л. 
увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Вашингтонска" 
бр. 35, со жиро сметка бр. 40100-601-469550 и регис-
тарска влошка бр. 02030468?-8-01-000 при регистарот 
на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се сп-
роведува. Отворената стечајна постапка над 
должникот Друштво "МАНУЕЛ" ДООЕЛ увоз-извоз 
од Скопје, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Ско-
пје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (28160) 

Врз основа на заклучокот на Основниот суд Ско-
пје II - Скопје, стечен совет, III.Ст.бр. 75/01 од 06.11. 

2001 година, стечајниот управник на АД "ГАЗЕЛА" 
во стечај - Скопје, објавува оглас. 

Рочиштето за разгледување и гласање по планот 
за реорганизација на АД "ГАЗЕЛА" во стечај - Ско-
пје, се закажува за 29.11.2001 година во 10.00 часот, во 
Основниот суд Скопје II - Скопје, барака 4, голема 
судница. 

Согласно член 245 од Законот за стечај, секое за-
интересирано лице може да изврши увид во планот за 
реорганизација во стечајното досие во судот. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (27985) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV.Ст.бр. 261/01 од 12.11.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот ПТП "ФЛОРИ-
ДА ИНТЕРНАЦИОНАЛ СИСТЕМ" експорт-импорт 
д.о.о. - Скопје со седиште на ул."Кавалска" бр. 53 Ско-
пје со жиро сметка бр. 40100-601-259208-0-0 и регис-
тарска влошка бр. 02023929?-3-03-000 при регистарот 
на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се сп-
роведува, па отворената стечајна постапка над долж-
никот ПТП "ФЛОРИДА ИНТЕРНАЦИОНАЛ СИС-
ТЕМ" се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Ско-
пје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (28203) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV.Ст.бр. 214/01 од 29.10.2001 година се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за про-
изводство, трговија и услуги "МЕЛИСА - КОМЕРЦ" 
Емин ДООЕЛ со седиште на ул. "Македонско косов-
ска бригада" бр. 73, со жиро сметка бр. 40100-601- 
373577, како и број на регистарска влошка 1-60498-0-0- 
0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, 
и истата не се спроведува, па отворената стечајна пос-
тапка над должникот Друштво за производство, трго-
вија и услуги "МЕЛИСА - КОМЕРЦ" Емин ДООЕЛ 
се заклучува. 

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. (28004) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV.Ст.бр. 220/01 од 29.10.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство, промет и услуги "ДАРКОМ" ЦО увоз-
извоз со седиште на ул."Јужноморавски Бригади" бр. 
4/2, со жиро сметка бр. 40110-601-315754, како и број 
на регистарска влошка 1-44985-0-0-0, при регистарот 
на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се сп-
роведува, па отворената стечајна постапка над долж-
никот Претпријатие за производство, промет и услуги 
"ДАРКОМ" ЦО увоз-извоз се заклучува. 

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. (28204) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 220/01 
од 08.11.2001 година над ДООЕЛ " ГЕМАИЛ" Битола, 
ул."Партизанска" бр. 99/11, со дејност трговија со жи-
ро сметка бр. 40300-601-62805 при ЗПП - филијала Би-
тола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (28109) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 206/01 
од 09.11.2001 година над ДООЕЛ "ИМИЏ " Неџат од 
Битола, ул."Ристо Кавалиновски" бр.10, дејност трго-
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вија и шпедиција со жиро сметка бр. 40300-601-54378 
при ЗПП филијала Битола, отвори стечајна постапка, 
но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (28225) 

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст.бр. 17/96 од 18.09.2001 година, е зак-
лучена отворената стечајна постапка над должникот 
ЗЗ"МЕДИТЕРАН" од с.Моин, со седиште во с.Моин. 

По правосилноста на решението стечајниот долж-
ник ќе се брише од регистарот на претпријатија при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Против ова решение дозволена е жалба во рок од 
8 дена преку Основниот суд во Гевгелија, до Апелаци-
ониот суд во Скопје во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето во " Службен весник на РМ". 

Од Основниот суд во Гевгелија. (28200) 

Основниот суд во Гевгелија објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст.бр. 19/01 од 30.10.2001 година е от-
ворена стечајна постапка над стечајниот должник ТД 
"РИГОНА" Живко и други ДОО од с.Стојаково со се-
диште во с.Стојаково и број на жиро сметка бр. 41610- 
601-42242 при ЗПП Гевгелија. 

За стечаен управник на должникот ТД "РИГО-
НА" од с.Стојаково се именува Никола Варелов дипл. 
економист од Гевгелија, ул. "Браќа Миладинови" бр. 
20. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот долж-
ник да ги пријават своите побарувања кај стечајниот 
управник во рок од 15 дена, сметано од денот на обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ". 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да 
му ги пријават своите разлачни права на подвижни и 
правата на должникот како разлачни права на недви-
жностите на должникот кај стечајниот управник. 

Се повикуваат должниковите должници своите об-
врски да не ги исполнуваат директно на должникот ту-
ку на именуваниот стечаен управник на стечајниот 
должник. 

Се закажува рочиште за испитување и утврдување 
на пријавените побарувања за ден 07.12.2001 година во 
12 часот во соба бр. 29 во Основниот суд во Гевгелија. 

Се закажува извештајно рочиште собрание на до-
вериртели за ден 14.12.2001 година во 12.00 часот во 
соба бр. 29 во Основниот суд во Гевгелија. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (28199) 

Основниот суд во Гевгелија објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст.бр. 15/01 од 24.09.2001 година е от-
ворена стечајна постапка над стечајниот должник ДТ 
ИПТ "РЕМАК" ДООЕЛ од Гевгелија, со седиште на 
ул."Мицо Шаренков" бр.5 и број на жиро сметка 
41610-601-49932 при ЗПП Гевгелија, но истата не се 
спроведува поради немање на имот кој би влегол во 
стечајната маса и веднаш се заклучува. 

Право на жалба е дозволена во рок од 8 дена од 
денот на објавувањето, преку Основниот суд во Гевге-
лија до Апелациониот суд Скопје. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (28198) 

Основниот суд во Гевгелија објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 24/01 од 30.10.2001 година, е от-
ворена стечајна постапка над стечајниот должник 
ППУ "Рако Јанева" ДОО од Гевгелија, со седиште на 
ул."1-ви Мај" бр. 29, и број на жиро сметка 41610-601- 
24903 при ЗПП Гевгелија, но истата не се спроведува 
заради немање на имот кој би влегол во стечајната ма-
са и веднаш се заклучува. 

Право на жалба е дозволена во рок од 8 дена од 
денот на објавувањето, преку Основниот суд во Гевге-
лија до Апелациониот суд Скопје. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (28197) 

Основниот суд во Гевгелија објавува дека со ре-
шение на овој суд Ст.бр. 27/01 од 30.10.2001 година е 
отворена стечајна постапка над стечајниот должник 
ППУТ "НЕРЕЗИНИ" од Валандово, со седиште на 
ул."Македонска" бр. 20 и број на жиро сметка 41301- 
601-47392 при ЗПП Валандово, но истата не се спрове-
дува заради немање на имот кој би влегол во стечајна-
та маса и веднаш се заклучува. 

Право на жалба е дозволена во рок од 8 дена од 
денот на објавувањето, преку Основниот суд во Гевге-
лија до Апелациониот суд Скопје. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (28196) 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст.бр. 4/01 од 13.03.2001 година отворе-
на е стечајна постапка над Друштвото за производст-
во, трговија и услуги "Дона" Веселин ДООЕЛ експо-
рт-импорт од Гостивар, но истата не се спроведува, па 
отворената стечајна постапка над должникот Друшт-
во за производство, трговија и услуги "Дона" Веселин 
ДООЕЛ експорт-импорт од Гостивар, се заклучува. 

Од Основниот суд во Гостивар. (28223) 

Основниот суд во Охрид, донесе решение Ст.бр. 
2300 од 06.11.2001 година со кое отвори стечајна пос-
тапка над должникот Друштво за обработка на дрво, 
производство, трговија и услуги "Петрески Новко -
Ателје НП - Класик" д.о.о. - Охрид, но истата не се сп-
роведува и се заклучува, поради тоа што имотот на 
должникот е незначителен. 

Од Основниот суд во Охрид. (28226) 

Основниот суд во Охрид со решение Ст.бр. 37/01 
од 31.10.2001 година отвори стечајна постапка над сте-
чајниот должник ТД "ЈОЛАК КОМПАНИ" од с.Оро-
вник, но истата не ја спроведе поради немање на имот 
и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Охрид. (28228) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 132/01 
од 31.10.2001 година отвори стечајна постапка према 
должникот Приватно претпријатие за производство, 
промет на големо и мало и услуги увоз-извоз "З.Т. -
КОМЕРЦ" Прилеп, П.О. со седиште на ул."Цена 
Оџоска" бр. 4, запишан во регистарска влошка 1-7768 
на Окружен стопански суд во Битола, со дејност поп-
равка и одржување на радио и телевизиски апарати и 
уреди со жиро сметка 41100-601-29065 во ЗПП При-
леп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува, но се заклучува поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (28219) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 141/01 
од 31.10.2001 година отвори стечајна постапка према 
должникот Друштво за туризам, услуги, трговија на 
големо и мало и посредништво "АМАКО" Златко и 
др. ДОО експорт-импорт Прилеп со седиште на ул. 
"Илинденска" бр. 31, запишан во регистарска влошка 
01010673?-3-01-000 на Основниот суд во Битола со жи-
ро сметка бр. 41100-601-33395 во ЗПП - Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува, но се заклучува. 

Стечајната постапка се отвора поради престојна 
неизбежна неликвидност. 

Од Основниот суд во Прилеп. (28220) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 139/01 
од 31.10.2001 година отвори стечајна постапка према 
должникот Трговско друштво за производство, трго-
вија и услуги "КЕТОНИЈА" ДООЕЛ Трајан увоз-из-
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воз од Прилеп со седиште на ул. "Никола Петров Ру-
сински" бр. 7, запишан во регистарска влошка бр. 
01008555?-8-03-000 на Основниот суд во Битола, со 
предмет на работење трговија на мало во продавници 
претежно со храна, пијалаци и тутун со жиро сметка 
бр. 41100-601-49927 при ЗПП Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува но се заклучува, бидејќи должникот должи са-
мо на единствениот основач. 

Од Основниот суд во Прилеп. (28221) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 147/01 
од 01.11.2001 година отвори стечајна постапка према 
должникот Претпријатие за трговија на големо и мало 
"Фломаго" од Крушево со седиште на ул. "Благој Це-
лев" бб во Крушево, со дејност трговија на мало со раз-
ни животни продукти, алкохолни пијалаци и производи 
за домашни потреби, запишан во регистарска влошка 
бр. 1-14180 на Окружен стопански суд во Битола. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува, но се заклучува поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (28222) 

Со решение на стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица под Ст.бр. 115/01 од 05.11.2001 година 
е отворена стечајна постапка над должникот ДТУП 
"ЧИЧИ" увоз-извоз ДООЕЛ од с.Сушица, општина 
Ново Село, со жиро сметка бр. 41300-601-72322 што се 
води при ЗПП филијала Струмица, но е одлучено ис-
тата да не се спроведува поради немање имот на долж-
никот, заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение во рок од 15 дена од денот на об-
јавувањето на огласот 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. (28037) 

Основниот суд во Тетово со решение Ст.бр. 16/01 
од 20.06.2001 година над Производно, трговско, услуж-
но претријатие "АЛБАТРОС КОМПАНИ" експорт-
импорт ДОО од Тетово, ул."Ленин" бр. 115, со жиро 
сметка бр. 41500-601-44525 и регистарска влошка бр. 
1-55151-0-0-0 отвори стечајна постапка, не ја спроведе 
и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Тетово. (28006) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 

Се продава 35/150 идеален дел од нива во КО Вол-
ково, КП бр. 584/2, план 4, скица 11, во м.в."Кре-
менарник" култура нива класа 6, со површина од 4742 
м2, запишано во ПЛ бр. 2699, издаден од ДЗГР одде-
ление за премер и катастар во Скопје, сосопственост 
на Митровски Благоја од Скопје со стан во с. Вол-
ково, ул."100" бр. 10, Скопје, за цена од 287.560,00 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседите со чие земјиште се граничи земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на понудата, 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 Љубица Моловска, ул."Франклин Рузвелт" 
бр. 44-а, општина Центар во Скопје. (27779) 

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП бр. 
40/13, м.в."Лозјата" класа 6, со површина од 1600 м2, 
во КО Серменин, сопственост на Ташев Димитар од 
Гевгелија, за цена од 10.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за 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, 
Гевгелија. (26856) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на 
КП бр. 1461 на м.в."Чакрица" класа 4 во површина од 
2798 м2, заведена во ИЛ бр. 107 за КО Сопотско, соп-
ственост на продавачот Марковски Јонче Димитрија 
од Ресен, за цена од 90.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на РМ" писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во сп-
ротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул."Ленинова" бр. 67, 
Ресен. (26871) 

Се продава градежно земјиште и тоа: пасиште на 
КП бр. 401 на м.в."Преспанска" во површина од 4,68 
ари во КО Ресен, заведена во ПЛ бр. 913 сопственост 
на Сулковски Исмаил од Ресен за вкупна цена од 
42.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Мексуд Максуд од Ресен, ул."Ленино-
ва" бр. 67, Ресен. (26867) 

Се заменува земјоделско земјиште и тоа: нива на 
КП бр. 898/1 на м.в."Амбака" класа 2, во површина од 
2800 м2, заведено во ПЛ бр. 456 за КО Дрмени, соп-
ственост на Луловски Кире Цветко од с.Перово, Ре-
сен, со вредност од 150.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се разменува во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено 
да се изјаснат за прифаќњето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул."Ленинова" бр. 67, 
Ресен. (27810) 

Се заменува земјоделско земјиште и тоа: нива на 
КП бр. 97 на м.в."Врби" класа 4 во површина од 2565 
м2, заведено во ПЛ бр. 555 за КО Перово, сопственост 
на Богоевски Владе Драгија од Ресен, ул."11-ти Ок-
томври" бр. 140, со вредност од 135.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
твеници и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се разменува во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во сп-
ротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул."Ленинова" бр. 67, 
Ресен. (27811) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на 
КП бр. 894/1 на м.в."Амбака" класа 2, во површина од 
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1080 м2, заведено во ПЛ бр. 456 за КО Дрмени, соп-
ственост на продавачот Луловски Кире Цветко од 
с.Перово, Ресен, за цена од 50.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на РМ" писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во сп-
ротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул."Ленинова" бр. 67, 
Ресен. (27812) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: лозје на 
КП бр. 810 на м.в."Лозјана" класа 5, во површина од 
450 м , заведено во ПЛ бр. 10 за КО Лавци, сопствено-
ст на Пандевски Ѓорѓи Владе од Ресен, ул."Ј. Јосифов-
ски" бб, за цена од 25.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на РМ" писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во сп-
ротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул."Ленинова" бр. 67, 
Ресен. (27815) 

огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци со 
седиште на ул."7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, 
ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. 

(26866) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Глишиќ, 
2/28 идеален дел од КП бр. 462 дел 2, план 005, скица 
003, в.м."Краиште" култура лозје, класа 3, со вкупна 
површина од 4642 м2, и КО Глишиќ 3/48 идеален дел 
од КП бр. 466 дел 2, план 005, скица 003, в.м. "Краиш-
те" култура лозје, класа 2 со вкупна површина од 5962 
м2, и КО Глишиќ 3/48 идеален дел од КП бр. 466 дел 2, 
план 005, скица 003, в.м. "Краиште" култура нива 
класа 3, со вкупна површина од 3038 м2, во сосоп-
ственост на Костадинка Шалева од Гевгелија видно од 
ИЛ бр. 751 и 1559 за вкупна продажна цена од 
28.160,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување - сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие земј-
иште граничи со земјиштето што се продава) во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас 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 Ристо Самарџиев, ул."Блажо Алексов" бб, 
Кавадарци. (27803) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: 1/4 од нива 
на КП бр. 594 на м.в."Карсмајлица" класа 4, во по-
вршина од 2486 м2, заведено во ПЛ бр. 1104 за КО Ца-
рев Двор, сопственост на продавачот Тасевски Владе 
Кицо, с. Царев Двор - Ресен, за цена од 50.000,00 
денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на РМ" писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во сп-
ротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул."Ленинова" бр. 67, 
Ресен. (27948) 

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 1500/14 
под нива на м.в." Алчеви Кошари" КО Златари, план 
310, класа 6, во површина од 2762 ари, сопственост на 
Илија Просевски од Ресен, ул."Борис Кидриќ" бр. 13, 
по цена од 61.868,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на РМ" писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во сп-
ротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул."Ленинова" бр. 67, 
Ресен. (28015) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: лозје на 
КП бр. 281, план 002, скица 001, в.м."Шалевица", класа 
2 со површина од 4780 м2, за цена од 125.000,00 денари, 
заведено во ИЛ бр. 309 за КО Шивец сопственост на 
Вангелова Катерина од Битола, ул. "Борис Кидриќ" 
бр. 28. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште право на првенство на купување имаат заедни-
чките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава, па се повику-
ваат истите доколку се заинтересирани да достават 
писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на 

Се продава земјоделско земјиште: КО Сирково, 
КП бр. 2921, план 65, скица 508, м.в."Манастирски 
Пат" катастарска култура - лозје, класа 2, со вкупна 
површина од 5656 м2, сопственост на Јордан Гошев од 
с.Сирково, Кавадарци, видно од ПЛ бр. 727 издаден од 
Државен завод за геодетски работи, одделение за 
премер и катастар Кавадарци, за цена од 217.000,00 
денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да достават до 
нотарот Ристо Самарџиев, ул."Блажо Алексов" бб, 
Кавадарци. (26869) 

Се продава земјоделско земјиште: КО Дебриште, 
КП бр. 242, план 004, скица 013, м.в."Бунарка" катас-
тарска култура - нива, класа 2, со вкупна површина од 
2354 м2, КО Дебриште, КП бр. 242, план 004, скица 
013, м.в."Бунарка" катастарска култура - шуми, класа 
4, со вкупна површина од 200 м2, и КО Дебриште, КП 
бр. 242, план 004, скица 013, м.в."Бунарка" ка-
тастарска култура - пасиште, класа 3, со вкупна по-
вршина од 130 м2, во сопственост на Стојан Стојанов 
од с.Дебриште, Кавадарци, видно од ИЛ бр. 4 издаден 
од Државен завод за геодетски работи, одделение за 
премер и катастар Кавадарци, за цена од 48.000,00 
денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да достават до 
нотарот Ристо Самарџиев, ул."Блажо Алексов" бб, 
Кавадарци. (27946) 

Се продава земјоделско зејиште број на працела 
2126 м.в."Сарика" катастарска култура 11000, класа 3, 
во површина од 46 м2, број на парцела 2123, в.м. "Са-
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рика" катастарска култура 70000 во површина од 500 
м2, број на парцела 2126, в.м."Сарика" катастарска 
култура 50000-згр. 1 во површина од 59 м2, број на 
парцела 2126 в.м."Сарика" катастарска култура 60000 
згр.2 во површина од 40 м2, број на парцела 2127 
в.м."Сарика" катастарска култура 13000 класа 3, во 
површина од 455 м2, број на парцела 2128 в.м. "Са-
рика" катастарска култура 11000 класа 3, во површина 
од 2693 или вкупно 3793 м2, заведени во ИЛ бр. 33494 
за КО Прилеп, сосопственост на 1/2 идеален дел на 
Илиоска Параскева од Скопје, ул."Мирче Ацев" бр. 
3/2-15 и 1/2 идеален дел на Илиоска Розита од Прилеп, 
ул."Пере Темелкоски" бр. 2. Купопродажната цена на 
горе наведениот имот изнесува 280.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите на граничните парцели чие зем-
јиште се граничи со земјиштето што се продава во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
"Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се доставу-
ваат до нотарот Дано Рошкоски, бул."Гоце Дел-
чев"зграда Македонија локал 14, Прилеп. (26870) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела од-
носно 1/2 идеален дел од КП бр. 685 и 686 нива од 3 и 4 
класа на м.в."Шавиша" во површина од 4266 м2, заве-
дена во ПЛ бр. 766 за КО Чегране, сопственост на 
Асани Мукадесе, Ибраими Аслихане, Илјази Фарије и 
Низатије од с.Чегране, за купопродажна цена од 
124.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник 
на РМ" бр. 5/98) имаат право на првенствено купува-
ње, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се из-
јаснат за прифаќње на понудите. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќње на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј 
Братство" бр. 5-А. (27167) 

Се врши продажба на земјоделско земјиште пос-
троено во Скопје, на КО Арачиново на КП бр. 884/4 
нива 4 класа, во вкупна површина од 1708 м2, за цена 
од 280,00 денари за м2, и на истата КО на КП бр. 884/5, 
пасиште 5 класа по цена од 260,00 денари за м2, соп-
ственост на Стојановска Ангелина. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. "Ан-
тон Попов" бр. 77 б. (27163) 

Се продава невижен имот и тоа: 1/5 идеален дел од 
КП бр. 8-11 нива од 4 класа на м.в."Мал Пат" во по-
вршина од 4000 м2, евидентирано во ПЛ бр. 1050 за КО 
Зубовце, сопственост на продавачот Матески Ангел 
Витомор од Гостивар, со стан на ул."Панче Попоски" 
бр. 3/1-13, за цена од 16.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседи на предметната парцела во рок од 30 
дена од денот на објавувањето во "Службен весник 
РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на по-
нудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Трифуновски Филип, ул. "Браќа Гиноски" 
бр. 73, Гостивар. (27802) 

Се продава 1/2 од земјоделско земјиште и тоа: ка-
тастарска култура овошна градина на КП бр. 2668 во 
м.в."Село" класа 3, во вкупна површина од 2718 м2, и 
нива на КП бр. 2669 во м.в."Село" класа 3, во вкупна 
површина од 6555 м2, заведена во ПЛ бр. 1015 за КО 
Кривогаштани, за цена од 60.000,00 денари, сопствено-
ст на Папучкоски Ристе Живко од Прилеп, со стан на 
ул."Лазо Филипоски" бр. 75. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите кои граничат со горенаведената 
парцела во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, 
го губат правото на првенствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се доставу-
вање до, нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. 
"Сотка Ѓорѓиоски" бб. (27804) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Тимјаник. 
Парцела бр. 1408/3 во м.в."Провалиите" нива со 

површина од 2628 м2, во КО Тимјаник, сопственост на 
Трајков Блажо од Неготино, ул."Пано Калајџиски" 
бр. 18. Цена на продажба 10.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Мар-
шал Тито" бр. 138. (27805) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Пепелиш-
те. 

Парцела бр. 750 во м.в."Горна Лака" нива со повр-
шина од 1160 м2, во КО Пепелиште. 

Парцела бр. 750 во м.в."Горна Лака" нива со повр-
шина од 1315 м2, во КО Пепелиште. 

Сопственост на Наумов Лазар од Кавадарци, ул. 
"Дисанска" бр. 23. Цена на продажба 32.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Мар-
шал Тито" бр. 138. (27806) 

Се продава недвижен имот земјоделско земјиште -
нива класа 4, за КО Оптичари, запишана во ПЛ бр. 
251 за КО Оптичари, на КП бр. 598, на м.в."Краешка", 
во површина од 3521 м2, сопственост на Ѓоршевски 
Крсте, за вкупна купопродажна цена од 64.000,00 де-
нари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседите, чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на по-
нудата. Во спротивно, го губат правото на првенстве-
но купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот м-р Веселинка Здравкова, Битола, ул. 
"Мечкин камен" бр. 20. (27872) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на КП бр. 1/48, 1/58 и 1/91, м.в. "Каш", "Земердели" и 
"Грапе Медвина", класа 7 и 8, со површина од 3600 м2, 
во КО Корито, сопственост на Имери Бешира Ферки, 
за цена од 35.650,00 денари. 
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Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Весна Василеска, ул. "Б.Гиноски" бб, Гос-
тивар. (27950) 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка 
Ѓорѓиоски" бб. (28112) 

Се продава земјоделско земјиште - ливада КП бр. 
2593 на м.в."Врбом" ливада 3 класа целата во пов-
ршина од 6761 м2, опишана по ПЛ бр. 40 на КО Теар-
це, сопственост на Ѓурчиновска Трифун Славица од 
Скопје, ул."Б.Кидрич" бр. 96, за вкупна цена од 
878.930,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќањето на понудите да се доста-
ват до нотарот Ане Јовановски, ул."ЈНА" бр. 4, Те-
тово. (27871) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 
299/2 и КП бр. 356/2 и двето во место викано "Горни 
ливади" ливади класа 3-та во вкупна површина од 
3556м2 по п.л.бр. 46 за КО Драслајца, сопственост на 
Стојановски Методија Виктор, од с. Драслајца за 
вкупна продажна цена од 110.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со земј-
иштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, 
во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Сашо Ѓурчиноски - Струга, "Плоштад на 
Револуција" б.б Струга. (28113) 

Се продава 1/2 идеален дел од недвижен имот во 
КО Мирковци, построен на КП бр. 3054, план 014, 
скица 029, м.в."Долна Река", катастарска култура -
11000, класа 3, со површина од 2397 м2, по цена од 
250.000,00 денари, сопственост на Шкрипчевски Ду-
шан, со живеалиште во Скопје, бул."АСНОМ" бр. 
16/3-6, кој имот е евидентиран во ИЛ бр. 20. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседите чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот, писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат пра-
вото на првенство. 

Понудите да се достават до нотарот Весна Пауно-
ва, ул."Наум Охридски" бр. 2, Скопје. (27893) 

Се продава земјоделско земјиште во Катарската 
општина Неготино - вон, парцела број 3306, во место 
викано "Дубровска" со површина од 4587м2 сопст-
веност на Донев Петар од Неготина, ул. "Маршал Ти-
то" бр.29, цена на продажба 55.500,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците 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 изјаснат за прифаќање на 
понудата, во спротино го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Бинов Гело од Неготина ул. "Маршал Ти-
то" број 138. (28114) 

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште 
во Општина Чаир, ги известува сосопственците, заед-
ничките сопственици и сосопствениците на гранич-
ните парцели со парцелите КП бр. 670/2 нива 5 класа 
во м.в."Бадеми" со површина од 428 м2, КО Радишани 
дека сопственикот на наведената парцела Мисердовиќ 
Драга, ул."Радишанска" бр. 85, ја продава наведената 
парцела по цена од 220,00 денари по 1 м2. 

Доколку наведените лица сакаат да го користат 
предимственото право за купување предвидено со За-
конот за земјоделското земјиште, потребно е во рок 
од 30 дена од објавувањето на овој оглас, да ја де-
понираат купопродажната цена во нотарски депозит. 
Во спротивно, продавачот ќе ја продаде на друг ку-
пувач. (27987) 

Се продава земјоделско земјиште КО "Драдња" 
КП. бр. 151, план 007, скица 013, место викано 
"Преслап" катарска култура - пасиште, класа 4, со 
вкупна површина од 2.627м2, во сопственост на 
Александар Темов од с. Возарци - Кавадарци, видно 
од Имотен лист бр. 16 издаден од Државен завод за 
геодетски работи, Оделение за премер и катастар 
Кавадарци, за цена од 30.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседи чие земјиште кое што граничи со 
земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето 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, Кавадарци. (28115) 

Се продава земјоделско земјиште катарска култура 
- нива на КП. бр. 1798 во м.в. "Кулишта - Црвеники" 
класа 4, со површина од 3719м2, заведена во Поседов-
ен лист бр. 165 за КО Дебреште, за цена од 90.000,00 
(деведесет илјади) денари, сопственост на Јандриоски 
Аце Благоја, од с. Дебреште Прилеп. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите кои граничат со горенаведената пар-
цела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата, во спротивно го губат правото на првенствено 
купување. 

Се продава земјоделско земјиште: КО "Рибарци" 
КП. бр. 921, план 003, скица 006, место викано "Ма-
ренски пат" катастарска култура - лозје, класа 3, со 
вкупна површина од 7.443м2 во сопственост на Дончо 
Крстев од Кавадарци, видно од Имотен лист бр. 127 
издаден од Државен завод за геодетски работи, Оделе-
ние за премер и катастар Кавадарци , за цена од 
150.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците 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 при-
фаќање 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, 
Кавадарци. (28116) 
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Се продава земјоделско земјиште во КО 
Неготино-вон, парцела број 2691/1 во место викано 
"Црно Поле" нива со површина од 3902 м2 во КО 
Неготино-вон, цена на продажба 47.300,00, 
сопственост на Банјанска Лефка од Кавадарци улица 
"Иво Лола Рибар" бр. 3. 

Парцела број 2691/2 во место викано "Црно Поле" 
нива со површина од 4116м2 во КО Неготино-вон 
сопственост на Ѓорѓиев Киро од Неготино, ул. "Даме 
Груев" бр. 146, цена на продажба 49.800,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал 
Тито" бр. 138. (28118) 

Се продава 1/4 идеален дел од недвижниот имот-
земјоделско земјиште, построено на КП бр. 1095/1 
план 1, скица 5, место викано "Жегровец", култура 
нива , класа 1, со површина од 2089м2 КО Радишани, 
сопственост на Џајковиќ Драгче, за цена од 150.000,00 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и граничарите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање 
на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ 
општина Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1 Скопје. 

(28124) 

Сопственикот Трајковски Гојко од с.Петровец, 
Скопје, својата недвижност - нива класа во површина 
од 1023 м2 во место викано "Бела земја" на КП, КО 
Мралино според Поседовен лист бр. 678, го продава за 
80,00денари 1м2. 

Се повикуваат сопствениците на граничните пар-
цели чие земјиште се граничи со земјиштето што се 
продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат на понудата, во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават 
до нотарот Ирфан Јонузовски општина Чаир Скопје, 
ул." 2 Македонска Бригада" бр. 54. (28133) 

Се продава земјоделско земјиште-нива, која лежи 
на КП број 827/4, план 3, скица 4, место викано 
"Спас", класа 6(шеста) на КО с.Д.Соње, во површина 
од 506 (пестотиниишест) м2, заведена во Поседовен 
лист број 415, за КО с.Д. Соње сопственост на 
Стојановски Ѓорѓи, ул. "43-бис"бр. 52 Скопје, за 
вкупна купопродажна цена од 4.000 германски марки, 
во денарска противвредност. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продав во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во "Службен весник на Република 
Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето 
на понудата, во спротивно го губат правото на првенс-
тво на купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Весна Стојчева, ул."Иван Козаров" бр. 14 -
Скопје. (28181) 
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М А Л И О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважни следниве документи: 

Пасош бр. 745982/95 издаден од УВР - Скопје на име 
Битиќи Наџије, ул."П.Тошев" бр. 39, Скопје. (28276) 

Пасош бр. 1272257/99 издаден од УВР-Скопје на име 
Берта Додевска, ул. "Чедомир Канарџиев" бр.25, Ско-
пје. (28293) 

Пасош бр. 785636/95 издаден од УВР - Скопје на име 
Павлов Јован, ул. "К.Либнехт" бр.4/3-2, Скопје.(28323) 

Пасош бр.0971775 на име Бетим Асани,Тетово.28333 
Пасош бр. 128307/93 издаден од УВР - Скопје на име 

Бислим Душки, ул."А.Македонски"бр.5а,Скопје.28341 
Пасош бр. 0279545 издаден од УВР - Скопје на име 

Љатив Муарем, ул."Виетнамска" бр. 73, Скопје. 28342 
Чекови од тековна сметка бр. 1984446 од бр. 5862558 

до 5862570 издадени од Комерцијална банка АД Ско-
пје на име Бојаџиев Тодор, Скопје. (28156) 

Чекови од тековна сметка бр.13429957 со бр. 0019000 
168834, 00190001688835 и 0019000168838 издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Марија Лељо-
хин, Скопје. (28271) 

Чековна картичка бр. 2683/33 издадена од Стопанска 
банка АД Скопје на име Велинов Ангел, Штип.(28288) 

Чекови од тековна сметка бр. 13701095 од 012000133 
5702 до 0120001335706 и чековната картичка издадени 
од Комерцијална банка на име Стојанов Бојан,Скопје. 

(28344) 
Чек бр. 3011952445009 на име Ленче Алексоска, 

Прилеп. (28317) 
Работна книшка на име Павле Манов,Делчево.27968 
Работна книшка на име Стојковска Славица, Делче-

во. (27970) 
Работна книшка на име Душко Кипријановски, Ку-

маново. (27973) 
Работна книшка на име Муарем Латифи, Тетово. 

(27989) 
Работна книшка на име Беџети Блерим, с. Глумово, 

Скопје. (28001) 
Работна книшка на име Серафим Томовски, Скопје. 

(28016) 
Работна книшка на име Коле Влашки, Скопје. 28018 
Работна книшка на име Личина Мирсат,Скопје.28034 
Работна книшка на име Азем Мустафа, с. Арачино-

во, Скопје. (28054) 
Работна книшка бр. 304061 издадена од Скопје на 

име Анита Младеновска, ул. "Богомилски поход" бр. 
52, Скопје. (28055) 

Работна книшка на име Авни Рамадани,Скопје.28063 
Работна книшка на име Златкова Гордана, ул. "Раде 

Кончар" бр. 58, Кочани. (28065) 
Работна книшка на име Зенули Шефки, Куманово. 

(28070) 
Работна книшка на име Неврузе Усеини, ул."Г. Дел-

чев" бр. 355, Охрид. (28072) 
Работна книшка на име Казимоски Башким, с. Лабу-

ништа, Струга. (28073) 
Работна книшка на име Цепенковски Благој, Бито-

ла. (28084) 
Работна книшка на име Јанакиевска Даниела, Тето-

во. (28090) 
Работна книшка на име Назми Џемаили, Тетово. 

(28092) 
Работна книшка на име Стојановска Македонка, Ве-

лес. (28098) 
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Работна книшка на име Шасиме Рушити, ул. "М. 
Мехмеди" бр. 59, Кичево. (28099) 

Работна книшка на име Ице Дамјановски, Скопје. 
(28121) 

Работна книшка на име Христина Вучковска,Скопје. 
(28128) 

Работна книшка на име Трајковски Љубиша,Скопје. 
(28129) 

Работна книшка на име Хани Ами, Струга. (28137) 
Работна книшка на име Хани Муса, с. Велешта, Ст-

руга. (28138) 
Работна книшка на име Здравев Бојчо, с. Злеово, 

Радовиш. (28143) 
Работна книшка на име Дербов Маријан,Штип.28148 
Работна книшка на име Горгиев Вили, Гевгелија. 

(28151) 
Работна книшка на име Лиманов Нешрет, Радовиш. 

(28157) 
Работна книшка на име Чалески Горанчо, Прилеп. 

(28164) 
Работна книшка на име Мемедали Емини, Скопје. 

(28179) 
Работна книшка на име Алија Рамановски, Скопје. 

(28180) 
Работна книшка на име Маневска Маја,Скопје.28273 
Работна книшка на име Елмаз Исени, с. Никуштак, 

Куманово. (28286) 
Работна книшка на име Ајдиноски Фарук, с. Подгор-

ци, Струга. (28291) 
Работна книшка на име Доневски Ванчо, Струмица. 

(28296) 
Работна книшка на име Марковски Сашко, Делчево. 

(28298) 
Работна книшка на име Стоиловска Билјана, Делче-

во. (28299) 
Работна книшка на име Асановски Јарудини, Кума-

ново. (28309) 
Работна книшка на име Симеонов Т. Димитрија, с. 

Оризари, Кочани. (28315) 
Работна книшка на име Карова С.Зора,Кочани.28316 
Работна книшка на име Стојаноски Борко, Прилеп. 

(28318) 
Работна книшка на име Стојаноска Магдалена, При-

леп. (28319) 
Работна книшка на име Низамедеи Куртиши, Тето-

во. (28320) 
Работна книшка на име Јованов Ацо, Радовиш.28321 
Работна книшка на име Симеонов Огнан Лазар, Ко-

чани. (28337) 
Работна книшка на име Митев Александар, Скопје. 

(28345) 
Воена книшка на име Грковски Јане, Скопје. (27959) 
Воена книшка на име Светозар Ристов, Скопје.27963 
Воена книшка на име Усинов Наим, Велес. (28079) 
Воена книшка на име Апословски Ласте, Куманово. 

(28100) 
Воена книшка на име Стамковски Лазо, ул. "М. Ти-

то" бр. 80, Гевгелија. (28154) 
Воена книшка на име Ѓеоргиевски Златко, Кратово. 

(28308) 
Свидетелство за 4 одделение издадено од ОУ "Цве-

тан Димов " Скопје на име Халили Афердита, с. Ара-
чиново, Скопје. (27962) 

Свидетелство на име Неџат Реџепи, ул. "Х. Т. Кар-
пош" бр. 32, Куманово. (27965) 

Свидетелство за 8-мо одделение на име Крстевски 
Ненад, Делчево. (27969) 

Свидетелство на име Бејадин Сати, с. Романовце, 
Куманово. (27972) 
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Свидетелство на име Јовановска Славица, Крива 
Паланка. (27974) 

Свидетелство на име Шерифоски Алил, с. Лабуниш-
та, Струга. (27976) 

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Емин 
Дураку" Скопје на име Имер Никшиќ, Скопје. (27981) 

Свидетелство за 4-то одделение на име Јакуп Суле-
ски, с. Пешталево, Прилеп. (27988) 

Свидетелство на име Алити Агим, Тетово. (27990) 
Свидетелства за завршено средно образование изда-

дено од еко. учил. "Моша Пијаде" - Скопје на име 
Мирчева Мирјана, Скопје. (28056) 

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Моша 
Пијаде" Скопје на име Петровски Миле, Скопје.28059 

Свидетелство на име Димитровски Боре, с. Камени-
ца, Делчево. (28068) 

Свидетелство на име Бекировски Едгевит, с. Мисле-
шево, Струга. (28074) 

Свидетелство за 8-мо одделение издадено од О.У 
"Коста Рацин" с. Подареш на име Глигорова Горѓи 
Олгица, с. Подареш, Радовиш. (28077) 

Свидетелство на име Семова Благородна,Штип.28078 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Камшикоски 

Дејан, Прилеп. (28085) 
Свидетелство на име Мерлинда Далип, Тетово.28091 
Свидетелство на име Мелије Елмази, Тетово.(28093) 
Свидетелство на име Амети Икмете, Тетово. (28094) 
Свидетелство на име Незири Емеса,Гостивар.(28097) 
Свидетелство на име Пиповска Маргита, Струга. 

(28136) 
Свидетелство на име Саније Муареми, Тетово. 28139 
Свидетелство на име Саније Емурли, Тетово. (28140) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Пројчески 

Роберт, Прилеп. (28141) 
Свидетелство на име Љупка Јаневска Горгијоска, 

Штип. (28147) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Хирмелеке 

Абази, Тетово. (28161) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Џемаили Ај-

ше, Тетово. (28162) 
Свидетелство за 8 одделение на име Ирфан Изаири, 

Тетово. (28163) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Лато Мах-

мутовиќ, Велес. (28165) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Пе-

тар Здравковски Пенко" Скопје на име Недрес Цако-
ли, Скопје. (28281) 

Свидетелство на име Ајвази Абедин, с. Опае, Кума-
ново. (28292) 

Свидетелство за 8-мо одделение на име Рустемоски 
Зулфи, с. Боровец, Струга. (28295) 

Свидетелство на име Цветановски Слаѓан, с. Г. Ко-
њаре, Куманово. (28305) 

Свидетелство за 1 одделение на име Мидхад Ширељ, 
с. Лажани, Прилеп. (28306) 

Свидетелство на име Рифати Селман, Струга.(28313) 
Свидетелство од 1 до 4 година на име Димовска Ва-

силка, Велес. (28314) 
Диплома на име Никушевски Дејан, Тетово. (28149) 
Индекс бр. 34202 издаден од Правен факултет -

Скопје на име Хамити Арбано, Гостивар. (28027) 
Диплома на име Јовановска Душка, Берово. (27967) 
Диплома издадена од "Цветан Димов" трговско учи-

лиште на име Станковска Весна, Скопје. (28025) 
Диплома на име Филип Стојанов, ул. "Карл Маркс" 

бр. 98, Кочани. (28066) 
Диплома на име Трајковска С. Олгица, ул. "М. Пија-

де" бр. 113, Куманово. (28069) 
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Диплома на име Максимовски Зоран, Куманово. 
(28294) 

Диплома на име Дебникова Елисавета, Гевгелија. 
(28303) 

Диплома на име Цветановски Слаѓан, с. Г.Коњаре, 
Куманово. (28304) 

Здравствена книшка на име Ќурчиева Николина, ул. 
"Б. Горев" бр. 93, Велес. (27977) 

Здравствена книшка на име Силвана Николова, Би-
тола. (27984) 

Здравствена книшка на име Мемедоска Амиде, с. 
Црнилиште, Прилеп. (27986) 

Здравствена книшка на име Прличков Кире, ул. 
"Кочо Рацин" бр. 24, Велес. (28080) 

Здравствена книшка на име Левкова Надица, Велес. 
(28081) 

Здравствена книшка на име Кадна Идризова, Велес. 
(28082) 

Здравствена книшка на име Ибровиќ Јакуп, с.Жито-
ште, Крушево. (28086) 

Здравствена книшка на име Ибровиќ Бајро, с. Жи-
тоште, Крушево. (28087) 

Здравствена книшка на име Ибровиќ Илјаз, с. Жи-
тоше, Крушево. (28088) 

Здравствена книшка на име Ибровиќ Сејмо, Круше-
во. (28089) 

Здравствена книшка на име Горан Стојков, Проби-
штип. (28152) 

Здравствена книшка на име Михајловска Драгица, 
Велес. (28301) 

Здравствена книшка на име Мустафова Хатије, с. 
Сливник, Велес. (28322) 

Лична карта на име Настов Ванчо, ул. "Ваташка"бр. 
7, Кавадарци. (27982) 

Лична карта на име Зифер Бекири, Гостивар.(28159) 
Лична карта на име Горан Илиевски, Велес. (28312) 
Возачка дозвола на име Стефановски Љубен Тони, 

Ресен. (28166) 
Девизна штедна книшка бр. 4012/66 издадена од Ох-

ридска банка АД Охрид на име Скоклески Голаб, с. 
Горенци, Охрид. (27998) 

Девизна штедна книшка на име Рибарова Јелена, 
Прилеп. (28310) 

Даночна картичка бр. 4030995364124 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име ПОП 95 Петар и дру-
ги, Скопје. (28122) 

Даночна картичка бр. 4030991115197 издадена од Уп-
рава за приходи - Скопје на име Мегдан, Скопје. 28127 

Даночна картичка бр. 5030996149492 издадена од Уп-
рава за приходи - Скопје на име Да - ст, Скопје.(28130) 

Даночна картичка бр. 4030989222431 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име Инвестинг,Скопје.28132 

Даночна картичка бр. 5030992152707 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име ТП кај Злате и Миа, 
Скопје. (28144) 

Даночна картичка бр. 4030992358247 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име В.А.Т. Транспорт ДОО 
ЕЛ, Скопје. (28146) 

Даночна картичка бр. 4030990174440 издадена од Уп-
рава за приходи на име ТД "ЧАДИК"Соња ДООЕЛ, 
Скопје. (28177) 

Даночна картичка бр. 4030990100897 издадена од Уп-
рава за приходи на име "БЛАГОПРОМЕТ", Скопје. 

(28178) 
Даночна картичка бр. 4030991204335 издадена од Уп-

рава за приходи - Скопје на име Спектар трејд,Скопје. 
(27957) 

Даночна картичка бр. 4030990195154 издадена од Уп-
рава за прходи - Скопје на име ТП " Дуцара ", Скопје. 

(27960) 
Даночна картичка на име ЈТД "РОБЕРТ" с. Зрнов-

ци, Кочани. (27966) 
Даночна картичка на име Стојан Ристиќ, Куманово. 

(27971) 
Даночна картичка бр. 5030998195785 издадена од Уп-

рава за приходи - Скопје на име ТП Преноќиште "Ка-
пиштец", Скопје. (27975) 

Даночна картичка бр. 0055486 на име ТП "РАНДЕ-
ВУ", Гевгелија. (27978) 

Даночна картичка бр. 4013998107848 на име Фонд за 
уредување на градежно земјиште с. Чешиново, Коча-
ни. (27992) 

Даночна картичка бр. 4030993337286 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име Панда оптик ДООЕЛ, 
Скопје. (28800) 

Даночна картичка бр. 4030994263987 издадена од Уп-
рава за приходи на име ДПИТУ "ОДРА" Бранко и 
Лоза ДОО, Скопје. (28023) 

Даночна картичка бр. МК 4030992215659 издадена 
од Управа за приходи на име "БАНЕ СОМБОР" Дра-
ган ДООЕЛ, Скопје. (28024) 

Даночна картичка бр. 4030992260360 издадена од Уп-
рава за приходи-Скопје на име Дарика-Петре ДООЕЛ 
Скопје. (28026) 

Даночна картичка бр. 403099515670 издадена од Уп-
рава за приходи - Скопје на име ДПФУ С. С. Даниела 
ДООЕЛ, Скопје. (28040) 

Даночна картичка бр.5030991363013 издадена од Уп-
рава приходи - Скопје на име ТП Велика Диме Гур-
иќ, Скопје. (28041) 

Даночна картичка бр. 4030994181530 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име ТДППУ М.М. ДОО 
Миодраг, Скопје. (28042) 

Даночна картичка бр. 4030993239314 издадена од Уп-
рава за приходи - Скопје на име ДПТУ "Ива трејд" 
Звонко ДООЕЛ, Скопје. (28045) 

Даночна картичка бр. 4030994187822 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име Орбита Стреет, Скопје. 

(28046) 
Даночна картичка на име Т.П. Тони Илиев, ул."Г. 

Делчев"лок. 5 зграда 1/14, Кочани. (28064) 
Даночна картичка на име ЈПКП "ОБЛЕШЕВО" с. 

Облешево, Кочани. (28067) 
Даночна картичка на име Стојан Ристиќ, ул. "105" 

бр. 1, нас. Карпош, Куманово. (28071) 
Даночна картичка бр. 5026000106019 на име Карима-

носки Агим, с. Лабуништа, Струга. (28075) 
Даночна картичка на име П З О "Др. Марина Абра-

шева", Струмица. (28076) 
Даночна картичка на име СТД "БРКО ПРОМ", Ка-

вадарци. (28083) 
Даночна картичка на име ТП "БРАНКО АБРА-

ШЕВ", Струмица. (28101) 
Даночна картичка бр. 4030993167550 издадена од Уп-

рава за приходи на име "ТОПЕР" ДООЕЛ, Скопје. 
(28105) 

Даночна картичка бр. 4030997339674 на име ЈП за 
поштенски сообраќај "Македонска пошта" ц.о. Скопје. 

Даночна картичка бр. 4030993130010 издадена од Уп-
рава за приходи - Скопје на име Мац експорт, Скопје. 

(28265) 
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Даночна картичка бр. 4030996254454 издадена од Уп-
рава за приходи - Скопје на име Е Н Т, Скопје. (28269) 

Даночна картичка бр. 4030993230856 издадена од Уп-
рава за приходи - Скопје на име Иван ИН КО,Скопје. 

(28270) 
Даночна картичка бр. 4030994111966 издадена од Уп-

рава за приходи Скопје на име Марио уно,Скопје.28274 
Даночна картичка бр. 4030998354316 издадена од Уп-

рава за приходи - Скопје на име ТД Маја, Скопје.28275 
Даночна картичка бр. 503099123238 издадена од Уп-

рава за приходи - Скопје на име Јово градежни работи 
Јовета Вранеш, Скопје. (28277) 

Даночна картичка бр. 4030992245540 издадена од Уп-
рава за приходи - Скопје на име СМС Траде, Скопје. 

(28283) 
Даночна картичка бр. 4030999362355 издадена од Уп-

рава за приходи - Скопје на име Биротехна С, Скопје. 
(28300) 

Даночна картичка бр. 4030993345491 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име Медо ком Медо и Се-
над ДОО, Скопје. (28311) 

Даночна картичка бр. 4030999360751 издадена од Уп-
рава за приходи-Скопје на име "Галант", Скопје.28324 

Даночна картичка бр. 4012998107221 на име "ЌЕ-
ЛАЌ" ДООЕЛ, Кичево. (28328) 

Даночна картичка бр. 5026995102479 на име СЗД 
"МАНЦО" Весна Максимоска, Струга. (28330) 

Даночна картичка на име "ВИВО МАРКЕТ", Стру-
мица. (28331) 

Даночна картичка бр. 4030979266430 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име РЗ Сервис за книго. 
усл. на М. З. Гази Баба, Скопје. (28332) 

Даночна картичка на име ДООЕЛ "ЕУРО КОНТА-
КТ ", Струмица. (28335) 

Даночна картичка бр. 5030999193590 издадена од Уп-
рава за приходи-Скопје на име Фризерски салон Пеце, 
Скопје. (28338) 

Даночна картичка бр. 5030993150619 издадена од Уп-
рава за приходи на име "САШКО" фризерски салон, 
Скопје. (28343) 

Решение бр. 11-3279/91 издадено од Собрание на оп-
штина Чаир на име "МЕТАЛ - ЕКСПОРТ", Скопје. 

(28021) 
Дипломатска легитимација издадена од Министерст-

во за надворешни работи на име Том Хјуз, Скопје. 
(28058) 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на членовите 10, 14 и 16 од Законот за 
јавни набавки ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 26/98) Комисијата за јавни набавки на Ми-
нистерството за животна средина и просторно плани-
рање, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 6/2001 
З А ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач 
Министерство за животна средина и просторно 

планирање на Република Македонија, со седиште на 
ул."Дрезденска" бр. 52, Скопје. 

1.2. Предмет на набавка 
Изградба на втора фаза на анекс на индустриски 

комплекс за отстранување, рециклажа и уништување 
на опасен отпад. 

1.3. Понудувачи 
Право на учество на отворениот повик има секое 

заинтересирано домашно и странско правно и физич-
ко лице кое е регистрирано за вршење на дејноста ко-
ја е предмет на набавката. 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација се однесува на из-

градба на втора фаза на анекс на индустриски ком-
плекс за отстранување, рециклажа и уништување на 
опасен отпад, за кој постои главен проект и предмер-
пресметка. 

2.2. Тендерската документација, понудувачите ќе 
можат да ја подигнат во просториите на Министерс-
твото за животна средина и просторно планирање, 
ул."Дрезденска" бр. 52, Скопје, соба бр. 69, секој рабо-
тен ден од 7.30 до 15.30 часот. 

2.3. За тендерската документација се плаќа надо-
мест од 1.000,00 денари на жиро сметка број 40100-787- 
1856, даночен број 4030998358508 и матичен број 
5262887, депонент на Народна банка на Република Ма-
кедонија, за корисникот Министерство за животна 
средина и просторно планирање, со назнака за кој ја-
вен повик е уплатата. 

При подигање на тендерската документација, по-
нудувачот треба да приложи доказ за извршена упла-

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да содржи: 
- цена на чинење на работите искажана во денари, 

согласно содржината и позициите во тендерската до-
кументација; 

- рок на изведување, односно целосно извршување 
на работите; 

- начин и услови на плаќање; 
- рок на важност на понудата. 
3.2. Кон понудата, понудувачот задолжително тре-

ба да ја приложи следната придружна документација: 
- претставување на понудувачот (име, адреса, се-

диште, овластено лице, телефон и факс); 
- извод од судска регистрација за вршење на деј-

носта; 
- документ за економско - финансиски бонитет од 

носителот на платниот промет, согласно член 22 од 
Законот за јавни набавки; 

- доказ за техничка способност, согласно член 23 
од Законот за јавни набавки; 

- доказ дека не е во стечај или во процес на ликви-
дација, согласно член 24 став 1 точка "а" од Законот 
за јавни набавки, и 

- доказ дека со правосилна пресуда не му е изрече-
на мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност, 
согласно член 24 став 1 точка "б" од Законот за јавни 
набавки. 

3.3. Кон понудата, понудувачот задолжително треба 
да ја приложи следната дополнителна документација: 

- Референтна листа за досега реализирани работи 
од ист вид за последните 3 (три) години со назначување 
на вкупната вредност на работите и инвеститорите; 

- Список со опис на вклучени технички лица (име, 
презиме и степен на стручна подготовка) и доказ за 
нивната стручност (дипломи, сертификати и сл.). 

- Список со опис на техничка опременост. 
3.4. Рекламен, проспектен и друг вид на презента-

циски материјал, доколку располага. 
3.5. Бараната документација да се достави во ори-

гинален примерок или како копија заверена од нотар. 

4. КРИТЕРИУМИ З А И З Б О Р НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

Критериумите за избор на најповолен понудувач, 
согласно член 25, алинеја 2 од Законот за јавни набав-
ки, се следните: 

- Цена 40 бода; 
- Рок на извршување на работите 20 бода; 
- Начин и услови на плаќање 15 бода; 
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- Референтна листа за досега реализирани 
работи 10 бода; 

- Кадровска и техничка опременост на 
понудувачот 10 бода; 

- Гаранција 5 бода. 

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

5.1. Понудата се доставува согласно членовите 52, 
53 и 54 од Законот за јавни набавки во еден оригина-
лен примерок што треба да биде заверен и потпишан 
од страна на овластено лице на понудувачот. 

5.2. Понудата и придружната документација се дос-
тавува во затворен коверт. На предната страна на ко-
вертот, во горниот лев агол треба да стои ознаката 
"не отворај" и бројот на јавниот повик. Во средината 
на ковертот да биде назначена точната адреса на на-
бавувачот. На ковертот не смее да стои никаква друга 
ознака врз основа на која би можел да се идентифику-
ва испраќачот-понудувачот. 

Во затворениот коверт треба да има уште два зат-
ворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен ко-
верт ја содржи понудата со финансиската документа-
ција и носи ознака "понуда". Другиот внатрешен ко-
верт ја содржи техничката документација и носи озна-
ка "документација". На двата внатрешни коверти тре-
ба да стои назив и адреса на испраќачот-понудувачот. 
Комплетната понуда треба да биде без прецртани, 
подвлечени или избришани зборови, а во краен случај, 
одредени корекции треба да бидат парафирани од ов-
ластено лице. 

5.3. Рокот за доставување на понудите е најдоцна 
до утврдениот ден и час на јавното отворање на пону-
дите. 

5.4. Понудите согласно член 52 од Законот за јавни 
набавки можат да се достават преку пошта на адреса: 
Министерство за животна средина и просторно плани-
рање, ул."Дрезденска" бр. 52, Скопје, или да се преда-
дат во архивата на Министерството за животна среди-
на и просторно планирање (најдоцна до 15.30 часот се-
кој работен ден), не подоцна од утврдениот рок за дос-
тавување на понудите. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Јавно отворање на понудите ќе се одржи во 

просториите на Министерството за животна средина и 
просторно планирање на 30.11.2001 година во 10:00 ча-
сот. Претставниците на понудувачите во согласност 
со член 29 став 2 од Законот за јавни набавки треба на 
Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено 
овластување од понудувачот за нивно учество на јав-
ното отворање. 

6.2. Понудите што нема да бидат доставени во ут-
врдениот рок, како и оние кои што нема да бидат из-
работени според пропозициите на овој отворен повик 
и тендерската документација нема да бидат разгледу-
вани. 

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

6.4. Заинтересираните во врска со отворениот по-
вик ќе можат да добијат дополнителни информации 
во Министерството за животна средина и просторно 
планирање соба бр. 69, на адреса ул."Дрезденска" бр. 
52, Скопје или на телефон 02 366 930, локал 126. 

Комисија за јавни набавки 
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И З В Е С Т У В А Њ Е 
Согласно Законот за платен промет и 

укинувањето на ЗПП, ЈП Службен вес-
ник на Република Македонија, својата 
жиро сметка ја мигрира во Комерцијал-
на банка а.д. - Скопје. 

Од тие причини, Ве известуваме дека, 
почнувајќи од 12 НОЕМВРИ 2001 годи-
на сите уплати по разни основи ќе треба 
да ги дозначувате на новоотворената 

жиро-сметка бр. 300000000188798, 
даночен бр. 4030987108771, 
депонент на Комерцијална банка а.д.-

Скопје. 
За дополнителни информации јавете 

се на тел 02/117-460, 02/129-036. 

Сектор за економско 
финансиско работење 
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