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1553. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат  

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРО-
ДАЖБА НА СТАНОВИ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕ-
НОСТ КОИ  ПОТЕКНУВААТ  ОД   СТАНБЕНИОТ 

ФОНД НА ПОРАНЕШНАТА ЈНА  
Се прогласува Законот за продажба на станови во 

државна сопственост кои потекнуваат од станбениот 
фонд на поранешната ЈНА, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 29 октомври 2003 година. 
 
    Бр. 07-5362/1                            Претседател 

29 октомври 2003 година      на Република Македонија, 
       Скопје                         Борис Трајковски, с.р.  

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
м-р Никола Поповски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ПРОДАЖБА НА СТАНОВИ ВО ДРЖАВНА СОПС-
ТВЕНОСТ КОИ  ПОТЕКНУВААТ  ОД  СТАНБЕНИОТ 

ФОНД НА ПОРАНЕШНАТА ЈНА  
Член 1 

Со овој закон се уредуваат условите, начинот и по-
стапката за продажба на становите во државна сопстве-
ност кои се доделени на користење за службени потре-
би на вработени во Министерството за одбрана и Ар-
мијата на Република Македонија. 

 
Член 2 

Под стан доделен на користење за службени потре-
би, во смисла на овој закон, се подразбира стан од 
станбениот фонд на поранешната ЈНА доделен како 
стан за службени потреби од страна на Министерство-
то за одбрана на вработени во Министерството за од-
брана и Армијата на Република Македонија, заради ре-
шавање на нивното станбено прашање. 

 
Член 3 

Станот може да се продаде на корисникот на станот 
за службени потреби (во натамошниот текст: корисни-
кот) ако: 

- е државјанин на Република Македонија; 
- има решение за доделување на користење на ста-

нот за службени потреби; 
- нема стан или куќа во лична сопственост или во 

сопственост на член на потесното семејство (брачен 
другар или деца кои живеат во заедничко домаќинство) 
на територијата на Република Македонија и 

- е во работен однос во Министерството за одбрана 
и Армијата на Република Македонија или кој стекнал 
право на пензија во Министерството за одбрана и Ар-
мијата на Република Македонија. 
Станот може да се продаде и на брачниот другар и 

на лица од потесното семејство кои живееле во заед-
ничко домаќинство со корисникот од став 1 на овој 
член кој починал, доколку живеат во станот и ги ис-
полнуваат условите од став 1 алинеи 1 и 3 од овој член. 

Член 4 
Продажната цена на станот се утврдува врз основа 

на градежната вредност, трошоците за уредување на 
градежното земјиште, местоположбата и амортизација-
та на станот. 
Продажната цена на станот ја утврдува Јавното 

претпријатие за стопанисување со станбениот и делов-
ниот простор на Република Македонија. 

 
Член 5 

Корисникот поднесува барање за купување на ста-
нот за службени потреби до комисијата за спроведува-
ње на постапката за продажба на становите за службе-
ни потреби образувана во Министерството за транс-
порт и врски (во натамошниот текст: Комисијата). 
Комисијата е составена од тројца членови вработе-

ни во Министерството за транспорт и врски и двајца 
членови вработени во Министерството за одбрана. 
Барањето од став 1 на овој член се поднесува во рок 

од 90 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон. 
Кон барањето од став 1 на овој член корисникот при-

ложува: процена на Јавното претпријатие за стопанису-
вање со станбениот и деловниот простор на Република 
Македонија за продажната цена на станот, доказ за на-
мирени обврски по основ на плаќање надоместок за ко-
ристење на станот, како и друга документација за дока-
жување на условите утврдени во член 3 на овој закон. 

 
Член 6 

Врз основа на приложената документација, комиси-
јата изработува договор за продажба на станот, во рок 
од 90 дена од денот на поднесувањето на барањето од 
страна на корисникот. 
Доколку приложената документација кон барањето 

не е целосна, комисијата писмено го известува корис-
никот да ја докомплетира документацијата во дополни-
телен рок од 15 дена.  

Член 7 
Договорот за продажба на станот содржи особено: 

податоци за станот, цена на станот, начин на плаќање, 
рок на отплата и заложна изјава. 
Договорот за продажба на станот се склучува меѓу 

корисникот и министерот за транспорт и врски или од 
него овластено лице.  

Член 8 
За утврдувањето на продажната цена на станот, за 

начинот на плаќањето на цената на станот, за уплатата 
на средствата за плаќање на станот и за заверувањето 
на договорот за продажба на станот соодветно се при-
менуваат прописите за продажба на становите во оп-
штествена сопственост. 

 
Член 9 

Средствата остварени од продажбата на становите 
се приход на Буџетот на Република Македонија. 

 
Член 10 

На корисникот кој нема да поднесе барање за купу-
вање на станот во рокот определен во член 5 на овој за-
кон, правото на користење на станот за службени по-
треби се трансформира во право на закуп врз основа на 
договор за закуп на стан склучен со Министерството за 
одбрана. 
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Член 11 
Постапките за продажба на становите за службени 

потреби започнати пред денот на влегувањето во сила 
на овој закон, ќе се довршат според одредбите на овој 
закон.  

Член 12 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

___________ 
 

L I GJ I 
PËR SHITJEN E BANESAVE NË PRONË 

SHTETËRORE, ME ORIGJINË NGA FONDI 
BANESOR I ISH  APJ-SË 

 
Neni 1 

Me këtë Ligj rregullohen kushtet, mënyra dhe 
procedura për shitjen e banesave në pronë shtetërore, që 
janë dhënë për shfrytëzim, për nevoja zyrtare të të 
punësuarve në Ministrinë e Mbrojtjes dhe Armatën e 
Republikës së Maqedonisë. 

 
Neni 2 

Me banesë të ndarë për shfrytëzim për nevoja zyrtare, 
sipas këtij Ligji, nënkuptohet banesa nga fondi  banesor i 
ish APJ-së, e ndarë si banesë për nevoja zyrtare nga ana e 
Ministrisë së Mbrojtjes, për të punësuarit në Ministrinë e 
Mbrojtjes dhe Armatën e Republikës së Maqedonisë, për 
shkak të zgjidhjes së çështjes së tyre të banimit. 

 
Neni 3 

Banesa për nevoja zyrtare mund  t’i shitet shfrytëzuesit 
të banesës (në tekstin e mëtejmë: shfrytëzuesit) nëse: 

është shtetas i Republikës së Maqedonisë; 
ka vendim për banesë të ndarë, për shfrytëzim,  për 

nevoja zyrtare; 
nuk ka banesë ose shtëpi në pronësi personale apo në 

pronësi të anëtarit më të ngushtë të familjes 
(bashkëshort/es apo fëmijëve, me të cilët jetojnë në 
bashkësi familjare) në territorin e Republikës së 
Maqedonisë, dhe 

është në marrëdhënie pune në Ministrinë e Mbrojtjes 
dhe Armatën e Republikës së Maqedonisë, apo i cili e ka 
fituar të drejtën për pensionim në Ministrinë e Mbrojtjes 
dhe Armatën e Republikës së Maqedonisë. 

 Banesa mund t’i shitet edhe bashkëshortit apo 
bashkëshortes dhe personave nga familja më e ngushtë që 
kanë jetuar në amvisëri të përbashkët me shfrytëzuesin nga 
paragrafi 1 të këtij neni i cili ka vdekur, nëse jetojnë në 
banesë dhe i plotësojnë kushtet nga paragrafi 1 alineja 1 
dhe 3 të këtij neni.   

Neni 4 
Çmimi i shitjes së banesës caktohet në bazë të vlerës së 

ndërtimit, shpenzimeve për rregullimin e tokës ndërtimore, 
vendit, pozitës dhe amortizimit të banesës. 

Çmimin e shitjes të banesës e cakton Ndërmarrja 
Publike për Ekonomizim me Lokal Banesor dhe Afarist e 
Republikës së Maqedonisë.  

Neni 5 
Shfrytëzuesi i paraqet kërkesë për blerje të banesës për 

nevoja zyrtare  Komisionit për zbatimin e procedurës për 
shitje të banesave për nevoja zyrtare, i formuar në 
Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve (në tekstin e 
mëtejmë: Komisioni).  

Komisioni  përbëhet nga tre anëtarë të punësuar në 
Ministrinë e Transportit dhe Lidhjes dhe dy anëtarë të 
punësuar në Ministrinë e Mbrojtjes. 

Kërkesa nga paragrafi 1 i këtij neni paraqitet në afat 
prej 90 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

Kërkesës nga paragrafi 1 të këtij neni shfrytëzuesi i 
bashkangjet: vlerësimin e Ndërmarrjes publike për 
Ekonomizim me Lokal Banesor dhe Afarist të Republikës 
së Maqedonisë, për çmimin e shitjes të banesës, dëshminë 
për obligimet e   përmbushura në bazë të pagesës të 
kompensimit për shfrytëzimin e banesës, si dhe 
dokumentacion tjetër për konfirmimin e kushteve të 
përcaktuara në nenin 3 të këtij ligji.   

Neni 6 
Në bazë të dokumentacionit të paraqitur, komisioni 

harton kontratë për shitje të banesës, në afat prej 90 ditësh 
nga dita e dorëzimit të kërkesës nga ana e shfrytëzuesit. 

Në qoftë se dokumentacioni i bashkangjitur me 
kërkesën nuk është i tërë, komisioni e njofton me shkrim 
shfrytëzuesin të bëjë  kompletimin plotësues të tij në afat 
shtesë deri në 15 ditë.  

Neni 7 
Kontrata për shitjen e banesës posaçërisht përmban: të 

dhëna për banesën, çmimin e banesës, mënyrën e pagesës, 
afatin e pagesës dhe deklaratën e lënë peng. 

Kontrata për shitjen e banesës lidhet ndërmjet 
shfrytëzuesit dhe ministrit të Transportit dhe Lidhjes, ose 
personit të autorizuar nga ai. 

 
Neni 8 

Për konfirmimin e çmimit të shitjes së banesës, për 
mënyrën e pagesës të çmimit të banesës, për arkëtimin e 
mjeteve për pagesën e banesës dhe për verifikimin e kontratës 
për shitjen e banesës, në mënyrë përkatëse zbatohen rregullat 
për shitjen e banesave në pronësi shoqërore.  

Neni 9 
Mjetet e realizuara nga shitja e banesave hyjnë në 

Buxhetin e Republikës së Maqedonisë. 
 

Neni 10 
Shfrytëzuesit, i cili nuk do të paraqesë kërkesë për 

blerje të banesës në afatin e përcaktuar në nenin 5 të këtij 
ligji, e drejta e shfrytëzimit të banesës për nevoja zyrtare i 
transformohet në të drejtë qiraje në bazë të kontratës për 
qira të banesës të lidhur me Ministrinë e Mbrojtjes. 

 
Neni 11 

Procedurat për shitjen e banesave për nevoja zyrtare, të 
filluara para hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të përfundohen 
sipas dispozitave të këtij ligji. 

 
Neni 12 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në 
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 

___________ 
1554. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
Се прогласува Законот за дополнување на Законот 

за служба во Армијата на Република Македонија, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 29 октомври 2003 година. 
 

         Бр. 07-5359/1  Претседател 
29 октомври 2003 година       на Република Македонија, 
              Скопје        Борис Трајковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
м-р Никола Поповски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБА 
ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

Член 1 
Во Законот за служба во Армијата на Република 

Македонија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 62/02, 98/02 и 25/03), во членот 131 се додава 
нов став 2, кој гласи: 

�Дисциплински мерки на подофицери и офицери 
поставени на должности во Министерството за одбра-
на, други органи на државната власт, трговски друш-
тва, јавни претпријатија, установи и служби изрекува 
министерот за одбрана или од него овластено лице.� 
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Член 2 
Во членот 225 по ставот 2 се додаваат два нови ста-

ва 3 и 4, кои гласат: 
�На воен старешина кој има најмалку 25 години 

пензиски стаж од кои најмалку 15 години ефективно 
поминати на работни места за кои стажот на осигуру-
вање се смета со зголемено траење и 55 години живот 
(маж), односно 50 години живот (жена), работниот од-
нос може да му престане и по потреба на службата. 
Работниот однос престанува по потреба на служба-

та кога ќе настанат промени во актот за формација на 
Армијата кои предизвикуваат укинување на единицата, 
командата, штабот или установата или укинување на 
формациското место, а воениот старешина нема мож-
ност да биде поставен на друго формациско место.� 

 
Член 3 

Во членот 251 по точката 24 се додава нова точка 
25, која гласи: 

�25. Престанок на работниот однос по потреба на 
службата (член 225 ставови 3 и 4);� 
Точката 25 станува точка 26. 
 

Член 4 
Во преодниот период од денот на влегувањето во 

сила на овој закон до 31 декември 2007 година, воен 
старешина и цивилно лице на служба во Армијата 
стекнува право на старосна пензија кога ќе наполни 
пензиски стаж 40 години (маж), односно 35 години 
(жена), без оглед на возраста. 
За исполнување на условите од ставот 1 на овој 

член се врши докуп на стаж, најмногу до пет години. 
Основицата за докуп на стаж се определува од пла-

тата исплатена последниот месец пред остварување на 
правото на пензија и времето на докупот на стаж, а 
средствата ги обезбедува Министерството за одбрана. 
Поблиски прописи за начинот и постапката за до-

куп на стаж донесува министерот за одбрана. 
 

Член 5 
Средствата за исплата на старосната пензија од чле-

нот 4 на овој закон, до навршување на годините на жи-
вот за остварување на право на старосна пензија по 
прописите за пензиското и инвалидското осигурување, 
се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија. 

 
Член 6 

Правото на старосна пензија од членот 4 на овој за-
кон се остварува во Фондот на пензиското и инвалид-
ското осигурување. 

 
Член 7 

На корисник на старосна пензија од членот 4 на 
овој закон, додека е во работен однос или додека врши 
дејност во Република Македонија, или во странство, му 
се запира исплатата на пензијата. 

 
Член 8 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

___________ 
 

L I GJ I 
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SHËRBIM NË 
ARMATËN E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 
 

Neni 1 
Në Ligjin për shërbim në Armatën e Republikës së 

Maqedonisë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, 
numër 62/02, 98/02 dhe 25/03), në nenin 131 shtohet 
paragraf i ri 2, si vijon: 

“Masa disiplinore nënoficerëve dhe oficerëve të 
vendosur në detyra në Ministrinë e Mbrojtjes, organe tjera 
të pushtetit shtetëror, shoqata tregtare, ndërmarrje publike, 
institucione dhe shërbime u shqipton ministri i Mbrojtjes 
ose personi i autorizuar nga ai.” 

Neni 2 
Në nenin 225 pas paragrafit 2 shtohen paragrafë të rinj 

3 dhe 4 si vijojnë: 
“Eprorit ushtarak, i cili ka së paku 25 vjet stazh 

pensional prej të cilave së paku 15 vjet efektivisht të 
kaluara në vende pune për të  cilat stazhi i sigurimit 
llogaritet me zgjatje të zmadhuar dhe me moshë 55 vjet 
(burrë), gjegjësisht 50 vjet (grua), marrëdhënia e punës 
mundet t’i pushojë edhe sipas nevojës së shërbimit. 

Marrëdhënia e punës pushon sipas nevojës së shërbimit 
kur do të ndodhin ndryshime në aktin për formacion të 
Armatës të cilat nxisin shpërbërjen e njësisë, komandës, 
shtabit ose institucionit ose heqjen e vendit të formacionit, 
ndërsa eprori ushtarak nuk ka mundësi të vendoset në vend 
tjetër të formacionit.”  

Neni 3 
Në nenin 251 pas pikës 24 shtohet pikë e re 25, si 

vijon: 
“25. pushim i marrëdhënies së punës sipas nevojës së 

shërbimit (neni 225 paragrafi 3 dhe 4);” 
Pika 25 bëhet pikë 26. 
 

Neni 4 
Në periudhën kalimtare prej hyrjes së këtij ligji në fuqi 

deri më 31 dhjetor të vitit 2007, eprori ushtarak dhe personi 
civil me shërbim në Armatë fiton të drejtë për pension 
pleqërie kur do të mbushë stazh pensional 40 vjet (burrë), 
gjegjësisht 35 vjet (grua), pavarësisht nga mosha. 

Për plotësimin e kushteve nga paragrafi 1 i këtij neni bëhet 
blerja plotësuese e stazhit, më së shumti deri  në 5 vjet. 

Baza për blerjen plotësuese të stazhit përcaktohet nga 
rroga e paguar muajin e fundit para realizimit të së drejtës 
për pension dhe koha e blerjes plotësuese të stazhit, ndërsa 
mjetet i siguron  Ministria e Mbrojtjes. 

Rregulla më detajore për mënyrën dhe procedurën e 
blerjes plotësuese të stazhit nxjerr ministri i Mbrojtjes. 

 
Neni 5 

Mjetet për pagesën e pensionit të pleqërisë nga neni 4 i 
këtij ligji, deri në plotësimin e viteve të jetës për realizimin 
e të drejtës për pension të pleqërisë sipas rregullave për 
sigurimin pensional dhe invalidor, sigurohen nga Buxheti i 
Republikës së Maqedonisë. 

 
Neni 6 

E drejta për pension pleqërie nga neni 4 i këtij ligji 
realizohet në Fondin për Sigurim Pensional dhe Invalidor. 

 
Neni 7 

Shfrytëzuesit të pensionit të pleqërisë, nga neni 4 i këtij 
ligji, derisa është në marrëdhënie pune ose derisa kryen 
veprimtari në Republikën e Maqedonisë ose në vend të 
huaj, i ndërpritet pagesa e pensionit. 

 
Neni 8 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në 
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 

___________ 
1555. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У  К  А  З 

ЗА  ПРОГЛАСУВАЊЕ НА  ЗАКОНОТ ЗА  ПРОГ-
ЛАСУВАЊЕ  НА  ЛОКАЛИТЕТОТ �ПЛОЧЕ-ЛИ-
ТОТЕЛМИ�, ЗА СТРОГ ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ  
Се прогласува Законот за прогласување на локали-

тетот �Плоче-Литотелми�, за строг природен резерват, 
што Собранието на Република Македонија го донесе 

на седницата одржана на 29 октомври 2003 година. 
 
    Бр. 07-5360/1                           Претседател 

29 октомври 2003 година       на Република Македонија, 
        Скопје                           Борис Трајковски, с.р.  
                                 Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

м-р Никола Поповски, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА  ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ �ПЛОЧЕ-
ЛИТОТЕЛМИ �, ЗА СТРОГ ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ 

 
Член 1 

Просторот на локалитетот �Плоче-Литотелми � се 
прогласува за строг природен резерват (во натамошни-
от текст: резерват).  

Член 2 
Границата на резерватот започнува од составот на 

двата крака на Ругински Дол, од каде што се движи на 
исток по истоимениот поток до составот со КП 2004/1 
(КО Страцин). Оттука границата продолжува во ист 
правец и минува по јужната страна на КП 2127 и 2126 
(КО Страцин) и продолжува по Ругински Дол, при што 
ја пресекува КП 2004/1 и избива на раскрсницата на па-
тот 6338. Оттука, границата свртува на север и минува 
по патот 6338, сй до раскрсницата со патот 6341. Одов-
де границата свртува на запад и минува по патот 6338, 
кој води во правец на селото Карадак. Во овој правец 
границата води до местото каде што започнува безиме-
ниот поток. Од ова место границата го менува праве-
цот и се протега кон југозапад минувајќи по должината 
на безимениот поток и завршува на почетната точка на 
неговиот слив во Ругински Дол. 
Вкупната површина на резерватот изнесува 75 хек-

тари.  
Член 3 

Министерот за животна средина и просторно пла-
нирање ги пропишува мерките за спроведување на за-
штитата на строгиот природен резерват �Плоче-Лито-
телми� во рок од три месеци по влегувањето во сила на 
овој закон.  

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

___________ 
 

L I GJ I 
PËR SHPALLJEN E LOKALITETIT “PLLOÇE-

LITOTELMI” REZERVAT NATYROR RIGOROZ 
 

Neni 1 
Hapësira e lokalitetit “Plloçe-Litotelmi”, shpallet 

rezervat natyror rigoroz (në tekstin e mëtejmë: rezervati). 
 

Neni 2 
Kufiri i rezervatit fillon nga pikëtakimi i dy krahëve të 

Ruginski Doll-it, prej nga shkon në lindje nëpër përrockën 
homonime deri në pikëtakimin me PK 2004/1 (KK 
Stracin). Nga këtu kufiri vazhdon në të njëjtin drejtim dhe 
kalon nëpër anën jugore të PK 2127 dhe 2126 (KK Stracin) 
dhe vazhdon nëpër Ruginski Doll, gjatë kësaj e ndan PK 
2004/1 dhe del në udhëkryqin e rrugës 6338. Nga këtu 
kufiri lakon në veri dhe kalon nëpër rrugën 6338, deri në 
udhëkryqin me rrugën 6341. Nga këtu kufiri lakon në 
perëndim dhe kalon nëpër rrugën 6338, e cila çon në 
drejtim të fshatit Karadak. Në këtë drejtim kufiri çon deri 
në vendin ku fillon përrocka e paemërtuar. Nga ky vend 
kufiri e ndryshon kahjen dhe vazhdon në jugperëndim duke 
kaluar përgjatë përrockës së paemërtuar dhe mbaron në 
pikën fillestare të derdhjes së saj në Ruginski Doll. 

Sipërfaqja e përgjithshme e rezervatit përfshin 75 
hektarë.  

Neni 3 
Ministri i Ambientit jetësor dhe Planifikimit hapësinor, 

i përcakton masat për zbatimin e mbrojtjes së rezervatit 
natyror rigoroz “Plloçe-Litotelmi” në afat prej 3 muajve 
pas hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

 
Neni 4 

Ky Ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në 
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 

1556. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У  К  А  З 

ЗА  ПРОГЛАСУВАЊЕ НА  ЗАКОНОТ ЗА  ПРОГЛА-
СУВАЊЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ �ЛОКВИ-ГОЛЕМО 
КОЊАРИ�, ЗА СТРОГ ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ  
Се прогласува Законот за прогласување на локали-

тетот �Локви-Големо Коњари�, за строг природен ре-
зерват, 
што Собранието на Република Македонија го донесе 

на седницата одржана на 29 октомври 2003 година. 
 
    Бр. 07-5361/1                           Претседател 

29 октомври 2003 година       на Република Македонија, 
        Скопје                           Борис Трајковски, с.р.  

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
м-р Никола Поповски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА  ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ �ЛОКВИ 
-ГОЛЕМО КОЊАРИ�, ЗА СТРОГ ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ  

Член 1 
Просторот на локалитетот �Локви - Големо Коња-

ри� се прогласува за строг природен резерват (во ната-
мошниот текст: резерват). 

 
Член 2 

Границата на резерватот е определена во следниве 
граници: од север со северната граница на катастарските 
парцели: 1436, 1433, 1484 и 1483 (КО Големо Коњари), 
односно патниот правец Прилеп-Крушево; од запад со 
западната граница на катастарските парцели: 1436, 1437, 
1489, 1490 (КО Големо Коњари), 392, 393 и 394 (КО Ма-
ло Коњари), односно по должината на локалниот пат; од 
југ со јужната граница на катастарските парцели: 395, 
396, 403, 476, 404 и 405 (КО Мало Коњари) и од исток со 
источната граница на катастарските парцели: 405, 409, 
410, 411, 412 (КО Мало Коњари), 1476, 1477, 1478, 1479, 
1480, 1481, 1482 и 1483 (КО Големо Коњари), односно 
по должината на локалниот пат. 
Вкупната површина на резерватот изнесува 50 хек-

тари.  
Член 3 

Министерот за животна средина и просторно пла-
нирање ги пропишува мерките за спроведување на за-
штитата на строгиот природен резерват �Локви - Голе-
мо Коњари� во рок од три месеци по влегувањето во 
сила на овој закон.  

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

___________ 
 

L I GJ I 
P[R SHPALLJEN E LOKALITETIT “LLOKVI – 
KONJARE E MADHE” REZERVAT NATYROR 

RIGOROZ 
 

Neni 1 
Hap[sira e lokalitetit “Llokvi – Konjare e Madhe“, 

shpallet  rezervat natyror rigoroz (n[ tekstin e m[tejm[: 
rezervati).  

Neni 2 
Kufiri i rezervatit [sht[ i p[rcaktuar n[ kufijt vijues: 

nga veriu, me kufirin e veriut t[ parcelave  kadastrale: 
1436, 1433, 1484 dhe 1483 ( KK Konjare e Madhe), 
gjegj[sisht aksin rrugor Prilep – Krushev[; nga per[ndimi, 
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me kufirin per[ndimor t[ parcelave  kadastrale: 1436, 
1437, 1489, 1490, (KK Konjare e Madhe), 392, 393 dhe 
394 (KK Konjare e Vog[l), gjegj[sisht p[rgjat[   rrug[s 
lokale; nga jugu me kufirin jugor t[ parcelave  kadastrale: 
395, 396, 403, 476, 404, dhe 405 (KK Konjare e Vog[l), 
nga lindja me kufirin lindor t[ parcelave  kadastrale: 405, 
409, 410, 411, 412 (KK Konjare e Vog[l) 1476, 1477, 
1478, 1479, 1480, 1481, 1482 dhe 1483 (KK Konjare e 
Madhe), gjegj[sisht p[rgjat[   rrug[s lokale. 

Sip[rfaqja e p[rgjithshme e rezervatit p[rfshin 50 
hektar[.  

Neni 3 
Ministri i Mjedisit jet[sor dhe Planifikimit Hap[sinor, i 

cakton masat p[r zbatimin e mbrojtjes s[ rezervatit natyror 
rigoroz “Llokvi – Konjare e Madhe“ n[ afat prej tre 
muajve pas hyrjes n[ fuqi t[ k[tij ligji. 

 
Neni 4 

Ky ligj hyn n[ fuqi dit[n e tet[ nga dita e shpalljes n[ 
“Gazet[n Zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis[“. 

___________ 
1557. 
Врз основа на член 65 од Законот за служба во Ар-

мијата на Република Македонија (�Службен весник на 
РМ� бр. 62/2002, 98/2002 и 25/2003), министерот за од-
брана, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОФИЦЕРИ 
И ПОДОФИЦЕРИ ВО НЕПОСРЕДНО ПОВИСОК ЧИН 
ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на уна-
предување на офицери и подофицери во непосредно 
повисок чин во Армијата на Република Македонија (во 
натамошниот текст: Армијата). 

 
Член 2 

Унапредувањето на офицерите и подофицерите во 
непосредно повисок чин се врши на начин што оцену-
вањето на резултатите од работата за периодот сметано 
од последното унапредување, како услов за унапреду-
вање во непосредно повисок чин утврден во член 57 и 
дополнителните услови за унапредување во непосред-
но повисок чин утврдени во член 61 од Законот за 
служба во Армијата на Република Македонија (во ната-
мошниот текст: Закон), се вреднуваат во бодови утвр-
дени со овој правилник.  

Член 3 
Вкупниот број на бодови по основ на оценувањето 

на резултатите од работата за периодот сметано од пос-
ледното унапредување и по основ на дополнителните 
услови изнесува 1000 бодови. 
Оценувањето на резултатите од работата за перио-

дот сметано од последното унапредување учествува со 
80% од вкупниот број на бодови, односно 800 бодови. 
Дополнителните услови учествуваат со 20% од 

вкупниот број на бодови, односно 200 бодови.  
 

Член 4 
Оценувањето на резултатите од работата за перио-

дот сметано од последното унапредување се вреднува 
во бодови според критериумите за оценување од член 
52 од Законот, и тоа за: 

- степенот на оценување  
  �особено се истакнува�               400 бодови; 
- степенот на оценување �се истакнува� 350 бодови; 
- степенот на оценување �добар�             300 бодови; 
- степенот на оценување �задоволува�    200 бодови. 
Бројот на бодовите од став 1 на овој член се прес-

метува на начин што се собираат сите бодови добиени 
по степените на оценување за периодот сметано од 
последното унапредување од непосредно претпоставе-
ниот и од второпретпоставениот старешина или рако-

воден работник, односно од комисијата за преиспиту-
вање на оценувањето, кој збир се дели со бројот на из-
вршените оценувања за периодот сметано од нивното 
последно унапредување.  

Член 5 
За познавање светски странски јазик, што се дока-

жува со уверение, во зависност од степенот на познава-
ње на јазикот, може да се добијат до 50 бодови и тоа за: 

- СТАНАГ 1.1.1.1. или завршен II-ри и III-ти степен 
......................................................................... - 10 бодови; 

- СТАНАГ 2.2.2.2. или завршен IV-ти и V-ти сте-
пен.............................................................. - 20 бодови; 

- СТАНАГ 3.3.3.3. и повисоко или завршен VI-ти 
степен и повисоко...........................................- 30 бодови. 
За познавање на повеќе од еден светски странски 

јазик, што се докажува со уверение, во зависност од 
степенот на познавање на јазикот, утврден во став 1 на 
овој член, може да се добијат до 20 бодови. 

 
Член 6 

За завршени воени и други курсеви за стручно ос-
пособување и усовршување во земјата и странство, мо-
же да се добијат до 75 бодови и тоа за: 

- школа за национална одбрана - 75 бодови; 
- постдипломски студии за специјализација за ко-

мандноштабни должности и за завршени командно-
штабни aкадемии во странство - 65 бодови; 

- завршен курс за команданти на баталјон, курс за 
штабни должности и други курсеви соодветни на нив - 
40 бодови и  

- завршен курс за командири на чета, курс за коман-
дири на вод, курсеви од ПзМ, курс за мировни мисии, 
специјалистички и други курсеви за стручно оспособу-
вање и усовршување - 25 бодови. 
Бодовите за завршени воени и други курсеви за 

стручно оспособување и усовршување во земјата и 
странство од став 1 на овој член, се добиваат само по 
една основа.  

Член 7 
За стекнато дополнително образование од значење 

за вршење на службата во Армијата под кое се подраз-
бира секое дополнително стекнато воено или цивилно 
образование, кое е соодветно на родот односно служба-
та и воено-евиденциската специјалност, може да се до-
бијат до 50 бодови, и тоа за: 

- завршено високо образование................ 25 бодови, 
- положен правосуден испит .................... 30 бодови, 
- специјализација и магистратура во 
  научната област, која одговара на родот, 
  односно службата..................................... 35 бодови, 
- докторат во научната област која  
  одговара на родот односно службата  
  на која и припаѓа...................................... 50 бодови. 
Бодовите за стекнато дополнително образование од 

значење за вршење на служба во Армијата од став 1 на 
овој член, се добиваат само по една основа. 

 
Член 8 

За добиени одликувања, плакети, значки, награди и 
пофалници, може да се добијат до 25 бодови, и тоа за: 

- секое добиено одликување и плакета од последно-
то унапредување - 15 бодови и 

- секоја добиена значка, награда и пофалница од 
последното унапредување - 10 бодови. 

 
Член 9 

Вкупниот број на бодови со кои се вреднувани ус-
ловите за унапредување во непосредно повисок чин 
утврдени со овој правилник за секој офицер, односно 
подофицер, се внесуваат во предлогот на ранг-листата 
на кандидати за унапредување во повисок чин. 
Редоследот на кандидатите во предлогот на ранг-ли-

стата за унапредување во повисок чин се утврдува спо-
ред вкупниот број на добиени бодови за сите услови за 
унапредување, при што за најдобро рангиран кандидат 
се смета кандидатот кој има добиено најмногу бодови. 
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Член 10 
Во случај кога повеќе кандидати имаат добиено ист 

број на бодови за сите услови за унапредување, за нај-
добро рангиран кандидат се смета кандидатот кој е 
оценет со најмногу степени на оценување �особено се 
истакнува�, а во случај кога има повеќе такви кандида-
ти, кандидатот кој има поминато повеќе години стаж 
во чинот или на командни должности. 
Кога и во случајот од став 1 на овој член, не може 

да се утврди кој кандидат ќе биде унапреден во непо-
средно повисок чин, кандидатите со ист број на бодови 
се рангираат под ист реден број во предлогот на ранг-
листата за унапредување во повисок чин, а кој од нив 
ќе биде унапреден се одлучува од страна на начални-
кот на Генералштабот на Армијата односно министе-
рот за одбрана, согласно Законот за одбрана и Законот 
за служба во Армијата на Република Македонија. 

 
Член 11 

Предлогот на ранг-листата на кандидати за унапре-
дување во повисок чин содржи податоци за: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1558. 
Врз основа на член 32 став 2 од Законот за зашти-

тата при работа (�Службен весник на РМ� бр. 13/98, 
21/98, 33/2000 и 29/2002), министерот за труд и соци-
јална политика, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УСЛОВИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУ-
ВААТ ПРАВНИТЕ ЛИЦА ЗА ДОБИВАЊЕ ОВЛА-
СТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ РАБОТИ 
ОД ОБЛАСТА НА ЗАШТИТАТА ПРИ РАБОТА  

Член 1 
Со овој правилник се определуваат условите што 

треба да ги исполнуваат правните лица за добивање ов-
ластување за вршење определени работи од областа на 
заштитата при работа во поглед на техничка опреме-
ност и методологија за вршење на работите. 

 
Член 2 

Под определени работи од областа на заштитата 
при работа од член 1 од овој правилник се сметаат: 

- прегледите и испитувањата на орудијата и уредите 
за работа според прописите на заштитата при работа, 
техничките прописи и македонските стандарди; 

- род-служба и чин во кој се врши унапредувањето; 
- презиме, татково име и име на офицерите и подо-

фицерите кои се предлагаат за унапредување во пови-
сок чин; 

- датум на раѓање; 
- единствен матичен број на граѓанинот; 
- од кога е во чинот; 
- военоевиденциската специјалност; 
- должноста на која е поставен офицерот односно 

подофицерот чие унапредување се предлага и од кога е 
поставен на таа должност и 

- вкупен број на бодови за сите услови за унапреду-
вање. 
Предлогот на ранг-листата се изработува на образец 

РЛ-1 кој е составен дел на овој правилник (Прилог бр. 1). 
 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во �Службен весник на Република Македонија�. 
  

         Бр. 01-6280/1         Министер за одбрана, 
23 октомври 2003 година      д-р Владо Бучковски, с.р. 
             Скопје 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- прегледите и испитувањата на хемиските, биоло-

шките штетности и микроклимата според прописите на 
заштитата при работа, техничките прописи и македон-
ските стандарди; 

- обучувањето на работниците од областа на заштита-
та при работа според прописите за заштита при работа; и 

- издавањето на јавна исправа дека орудијата за ра-
бота и уредите, средствата и опремата за личната за-
штита и за опасните и штетни материи, ги исполнуваат 
мерките, нормативите и стандардите за заштитата при 
работа, техничките прописи и македонските стандарди.  

Член 3 
Работите од член 2 на овој правилник, правните ли-

ца согласно закон можат да ги вршат за свои потреби и 
за потребите на други правни и физички лица (во ната-
мошниот текст: �работодавци�). 

 
Член 4 

Прегледи и испитувања на орудија  
за работа и уредите  

За прегледи и испитувања, правното лице треба да 
користи лабораториска работна просторија чија повр-
шина не може да биде помала од 25 м2, работна просто-
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рија со површина не помала од 20 м2, а наменета за 
прегледи и испитувања на орудија за работа и уреди во 
кои владее флуид под притисок. 
За вршењето на прегледите и испитувањата потреб-

на е следната опрема и инструменти; 
- мерач (шублер) на мали внатрешни, надворешни и 

кружни димензии за машински елементи; 
- микрометар; 
- мерни мостови со траки; 
- манометар со опсег до 50 бари; 
- агломер за свртување; 
- динамометар со посег до 200 кило њутни; 
- универзален инструмент од 20.000 волт/омма; 
- мерач за вртежи; 
- клипна водна пумпа со притисок до 50 бари; 
- хронометар; 
- шише со компримиран азот; 
- мерач за проток на воздух од 1,5 до 100 м/сек; 
- мерач на отпор на изолација на потрошувачи од 0 

до 1000 мегаомма и од 0 до 20 мега ампери; 
- термометар од 0 до 150 степени целзиусови; 
- мерач на отпор за заземјување од 0,30 до 120 омма; 
- мерило за вибрации од 0 до 3000 микрони, мм/сек 

и 0 до 100 Ко/мин; 
- амперметар од 0 до 200 ампери; 
- струјна мерна клешта од 1200 до 3600 ампери на-

изменична струја; 
- мерач на бука од 30 до 130 децибeли; 
- мерач на напон на статички електрицитет од +-0 

до +-200 кв/м; 
- метално мерило за должина до 10 метри; и 
- нагиб метар до 100 мм. 
Методологијата за вршење прегледи и испитувања 

содржи: 
- документација за начинот и постапката за прегле-

дите и испитувањата, сообразени со постојните пропи-
си од заштитата на работа, техничките прописи, маке-
донските стандарди, и 

- документација од извршени прегледи и испитува-
ња на поедини орудија за работа и уреди. 

 
Член 5  

Прегледи и испитувања на хемиските и биолошките 
штетности и микроклимата  

За вршење на прегледи и испитувања на хемиските 
и биолошките штетности и микроклимата, правното 
лице треба да поседува работна просторија наменета за 
хемиските испитувања чија површина не може да биде 
помала од 25 метри квадратни, работна просторија за 
биолошките испитувања со површина не помала од 25 
метри квадратни како и 2 (две) помошни простории за 
складирање на реагенси и друг материјал чија поеди-
нечна површина не може да биде помала од 9 м2. 
Во овие простории треба да биде обезбедена ве-

штачка вентилација со најмалку 10 измени на воздухот 
за 1 (еден) час како и сепаратен - додатен систем за од-
ведување на гасовити и прашкасти состојки од работ-
ните места каде се вршат испитувањата. Во простории-
те наменети за складирање на реагенси и друг матери-
јал треба да биде обезбедена вентилација со 5 измени 
на воздухот за 1 (еден) час. 
Количествата на воздух и течности кои содржат 

штетни состојки, а се резултат од извршените испиту-
вања, треба да бидат пречистени пред нивното испу-
штање во атмосферата и отпадниот систем. 
Потребна опрема и инструменти се: 
- лабораториски работни маси; 
- лабораториски работни столови; 
- лабораториски работни ормани; 
- соодветна лабораториска стакларија; 
- лабораториски хемикалии и реагенси за одредени 

штетности; 
- инструмент за мерење токсични и отпадни гасови; 
- гас анализатор со основа за мерење концентрации 

за: О2---- 0 до 21 вол% толеранција + - 2% вол; CО2---- 
0 до 10000 ррм мах + - 2% толеранција; CО-- од 0 до 

8000 ррм мах + - 2% толеранција; NOх ---- 0 до 3000 
ррм; SO2 од 0 до 4000 ррм; 

- инструмент за мерење температура од -20 до +60 
степени целзиусови; 

- инструмент за мерење проток на воздух од 0 до 5 
m/sec; 

- инструмент за мерење релативна влажност од 10 
до 100%; 

- аналитичка вага за мерење до петта децимала; 
- аналитичка вага за мерење од 0 до 1200 гр; 
- електрични вакуум пумпи со проток на воздух од 

0 до 5 l/min; 
- инструмент за мерење осветленост од 0 до 50000 

Lux; 
- инструмент за мерење бука со работен опсег до 70 

kHz и опсег на измерено ниво од 24 до 130 dB со А и С 
филтри за спектрална анализа до 8000 Hz; 

- инструмент за мерење вибрации со индикација за 
амплитуда и интензитет и составен дел пиезоелектрич-
ни и индукциони вибромерачи; 

- инструмент за мерење нејонизирачко зрачење од 
30 Hz до 300 kHz; 

- спектрофотометар; 
- фазно контрастен микроскоп со зголемување до 

500 пати; 
- фотометар со филтри; 
- p-H метар од 0 до 10 pH со температурно подрачје 

од 0 до 50 oC, и 
- калориметар со филтри. 
Методологијата за вршење прегледи и испитувања 

содржи: 
- документација за начинот и постапката за прегле-

дите, испитувањата сообразени со постојните прописи 
од заштитата на работа, техничките прописи и маке-
донските стандарди, и 

- документација од извршени прегледи и испитува-
ња на хемиски и биолошки штетности и микроклима. 

 
Член 6  

Обучување на работниците од областа  
на заштитата при работа  

За техничката опременост за давање услуги на ра-
ботодавците за обучување на работниците, правното 
лице треба да користи просторија со површина најмал-
ку од 30 м2 со соодветна канцелариска опрема и наг-
ледни средства, а наменета за предавање и обучување 
на работници од областа на заштитата при работа, и ра-
ботна просторија со површина од 16 м2 наменета за до-
кументација, евиденција и библиотека. 
Методологијата за давање услуги за обучување на 

работниците содржи планови и програми за практично 
и теоретско обучување, посебно за дејности од сто-
панството со тест документација за проверка на знае-
њата, издадена документација за потврдување на знае-
њата, соодветни технички нагледни средства и друга 
документација.  

Член 7  
Издавање јавна исправа на орудијата за работа  
и уредите, средствата и опремата за лична  
заштита и за опасните и штетни материи  

Техничката опременост за издавање на јавна испра-
ва, наменета за орудијата за работа и уредите, опремата 
и средствата за лична заштита и за опасните и штетни 
материи, правното лице треба да ги исполнува услови-
те согласно член 4 и член 5 од овој правилник. 
Методологијата за издавање јавни исправи содржи 

документација за начинот и постапката за вршење сни-
мање на состојбата на лице место за орудијата за рабо-
та и уредите, опремата и средствата за лична заштита и 
опасните и штетни материи, аналитичка проценка на 
сниманата состојба, користени прописи од областа на 
заштитата при работа, технички прописи, стандарди, 
литература и др. 
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Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�.  

    Бр. 02-1917/1     Министер, 
25 септември 2003 година     Јован Манасијевски, с.р. 

         Скопје 
_______________________________________________ 
Огласен дел 
 

С У Д С К И   О Г Л А С И  
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје заведен е 
спор за развод на брак, по тужба на тужителот Тома 
Македонски со моментален престој во САД, преку пол-
номошникот, адвокатот Драган Поповски од Скопје, 
против тужената Тодорова Јулијана од Скопје, сега со 
непозната адреса на живеење. 
Се повикува тужената Тодорова Јулијана од Скопје, 

да се јави во овој суд и да ја достави сегашната адреса 
на живеење во рок од 15 дена од денот на објавувањето 
на огласот. Во спротивно, нејзините интереси пред су-
дот се до правосилното окончување на постапката ќе 
ги застапува привремениот старател, адвокатот Ружа 
Павлеска. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XVI. бр. 

1413/03.            (28798) 
__________  

Пред овој суд се води постапка за сопственост по 
тужба на тужителот Волчевски Дргољуб од Скопје, 
против Трајановиќ Борислав од Скопје, кој што е со не-
позната адреса. 
Се повикува тужениот Трајановиќ Борислав, чие 

живеалиште и адреса за судот е непозната во рок од 20 
дена по објавувањето на огласот, со писмен поднесок 
или лично на судот да му достави адреса на неговото 
живеалиште. Во спротивно, судот ќе му постави при-
времен застапник, по предметот од редот на адвокатите 
� адвокатот Стево Меновски од Скопје, со адреса ул. 
�Пајко Маало� бр. 6, кој ќе ги застапува неговите инте-
реси до правосилното завршување на постапката. 
Од Основниот суд Скопје II-  Скопје, XIII.П.бр. 

2946/03.            (29018) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО БЕРОВО 
Пред Основниот суд во Берово, се  води постапка по 

оставината на покојната Анастасија Рибарска, поранешна 
од с. Митрашинци, заведен под О. бр. 72/99 година. 
Се повикува наследникот  Јован Ѓорѓовски од с. 

Смојмирово, сега со непозната адреса во странство-Ка-
нада, да се јави пред Основниот суд во Берово, во рок 
од една година од објавувањето на огласот, или да 
одреди полномошник кој ќе го застапува во оставин-
ската постапка по О. бр. 72/99 година. 
По истекот на овој рок судот ќе му постави на нас-

ледникот привремен застапник кој ќе се грижи за него-
вите права и интереси во постапката. 
Од Основниот суд во Берово, О. бр. 72/99.    (29042) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ВИНИЦА 
Пред Основниот суд во Виница се води постапка за 

надомест на штета, по тужба на тужителот ЗИК �Брегал-
ница� во стечај Виница, против тужените Трајчо Трајчев 
од с. Пеклани  и Тимко Трајчев сега на привремена ра-
бота во Германија, со непозната адреса на живеење. 
Се повикува тужениот Тимко Трајчев да се јави во 

судот во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас, 
или во истиот рок да ја достави својата точна адреса на 
живеење или да постави полномошник кој ќе ги заста-
пува неговите интереси во постапкта. Во спротивно,  
по истекот на овој рок неговите интереси во постапката 
ќе ги застапува привремениот застапник Коле Илијев, 
стручен соработник во овој суд, се додека тужениот 

или неговиот полномошник не се појават пред судот, 
односно додека органот за старателство не го извести 
судот дека назначил старател. 
Од Основниот суд во Виница, П. бр. 373/03. (29043) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред овој суд се води спор под П.бр. 946/2003 годи-
на, по тужба на тужителката Дано родена Абдулаи 
Назлије од с. Жировница, за развод на брак, против ту-
жениот Дано Рефик од с. Требиште кој моментално е 
со непозната адреса во странство. Вредност на спорот е 
20.000 денари. 
Бидејќи тужениот е со непозната адреса во странс-

тво, на истиот му се поставува привремен застапник 
кој што ќе ги штити правата и интересите во постапка-
та на тужениот. 
Ако тужениот во рок од 30 дена по објавувањето на 

огласот не се јави, ниту овластува полномошник да го 
застапува судот по службена должност ќе му постави 
привремен застапник и тоа од редовите на адвокатите 
во Гостивар. 
За привремен застапник на тужениот му се 

поставува адвокатот Таип Елези од Гостивар. 
Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 946/03.  (28951) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Гостивар се води спор под 

П.бр. 959/2003 на тужителот Зенуни родена Муслиу 
Бејане од Гостивар, за развод на брак согласно член 40 
од Законот за семејство, против тужениот Зенуни Ли-
рим од с. Калишта, Гостиварско, сега со непозната 
адреса во странство. 
Бидејќи тужениот Зенуни Лирим е во странство со не-

позната адреса, за привремен застапник му се поставува 
Павле Рафајлоски адвокат од Гостивар, кој ќе го застапу-
ва тужениот пред овој суд се до негово појавување и до-
дека органот за старателство не му постави старател. 
Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 959/2003. 
            (28952)  

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред Основниот суд во Куманово во тек е постапка 

за развод на брак, по тужба на тужителот Валтер Деми-
ровски од Куманово, со стан на ул. �Доне Божинов� бр. 
63, застапуван од полномошникот Димче Јакимовски, 
адвокат од Куманово, против тужената Тања Демиров-
ска, мом. Раимовиќ, на времена работа во Германија, 
сега со непозната адреса на престојување и живеење, 
согласно со член 40 од ЗС. 
На тужената Тања Демировска, мом. Раимовиќ и се 

поставува привремен застапник, Слаѓана Стевковиќ, 
адвокат од Куманово, кој ќе ја застапува во оваа правна 
работа се до појавување на тужената пред судот или 
нејзин полномошник.  
Од Основниот суд во Куманово, III. П. бр. 09-

1973/2003.           (28745) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 
Пред Основниот суд во Струмица, тече постапка по 

тужба на тужителот Стопанска банка АД Скопје, за 
долг, против тужените Билјана Јованова и Васил Јова-
нов. Вредност на спорот 870.997,00 денари. 
На повеќе закажани расправи тужените не се јаву-

ваат и од вратената достава истите се наоѓале со непоз-
ната адреса во Нов Зеланд и нема услови за одпочнува-
ње на постапката. 
Се повикуваат тужените Билјана Јованова и Васе 

Јованов со непозната адреса во Нов Зеланд да се јават 
пред Основниот суд Струмица или да назначат свој 
полномошник за водење на постапката. Во спротивно, 
на истите ќе им се одреди времен застапник за водење-
то и правосилното завршување на спорот. 
Напред наведеното да го сторат во рок од 15 дена 

сметано од денот на огласувањето. 
Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 1/02 и 2/02. 
            (29193) 
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Пред Основниот суд во Струмица, како првостепен  
граѓански суд постапувајќи преку судијата Василка Ва-
силева, по тужба на тужителот Цеков Стојан од с. Се-
кирник, против тужените Панде Атанасов од с. Седлар-
ци, Марјан Атанасов од с. Седларци, Златко Атанасов 
од с. Седларци, а сега со непозната адреса во странс-
тво, Ацо Атанасов од с. Седларци, Горан Поцев од с. 
Турново и Драги Поцев од с. Турново, по основ сопс-
твеност. Вредност на спорот 9.000 денари и решение на 
овој суд донесено на ден 30.10.2003 година, согласно 
член 78 и 80 од ЗПП, во присуство на тужителот, а во 
отсуство на тужените го објавува, огласот 
Се повикува тужениот Атанасов Зоран од с. Сед-

ларци, сега со непозната адреса и место на престојува-
лиште во странство да се јави пред Основниот суд во 
Струмица, во рок од 15 дена по објавувањето на овој 
оглас или да определи свој полномошник кој ќе го за-
стапува пред судот по однос на постапката заведена од 
тужителот Цеков Стојан од с. Седларци, против туже-
ните Атанасов Панде, Атанасов Марјан, Атанасов  
Ацо, Атанасов Златко од с. Седларци, и Драги и Горан 
Поцев од с. Турново, под П. бр. 249/03, се до правосил-
ното окончување на постапката и истовремено се пре-
дупредува тужениот Атанасов Златко од с. Седларци, 
доколку не  се јави на овој оглас во определениот рок, 
ниту пак достави известување, за негов полномошник 
му се определува привремен застапник и тоа од редот 
на стручните работници од Основниот суд во Струми-
ца, лицето Цонка Каламерникова од Струмица, која ќе 
го застапува се до правосилното окончување на овој 
спор, со сите права и обврски што ги има тужениот. 
Огласот да се објави во �Службен весник на РМ� и 

на огласната табла во судот. 
Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 249/03. (29045) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Основниот суд во Тетово се води спор за на-
домест на штета по тужба на Димитрија Јанковски и 
др. од  с. Фалиште, против тужените Бафти Фатмир од 
с. Сараќино  Тетовско, сега со непозната адреса во 
странство и Хебиб Амети од с. Бродец Тетовско, сега 
со непозната адреса во странство. 
Се повикуваат тужените Бафти Фатмир од с. Сара-

ќино  Тетовско, сега со непозната адреса во странство 
и Хебиб Амети од с. Бродец Тетовско, сега со непозна-
та адреса во странство да се јават во Основниот суд во 
Тетово, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
или да одредат полномошник. Во спротивно, преку 
Центарот за социјална работа Тетово ќе им биде одре-
ден привремен застапник кој ќе ги застапува до право-
силното завршување на спорот. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1042/2003.   (29039) 

___________  
Пред овој суд  се води постапка за утврдување на 

татковство по тужба на Ибраими Јасмина и др., против 
тужениот Ибраими Бајрам од с. Камењане сега со не-
позната адреса. 
Се повикува Бајрам Ибрахими од с. Камењане, сега 

со непозната адреса, да се јави пред Основниот суд во 
Тетово, во постапката по тужба на тужителката Јасмина 
Ибрахими и др., од с. Камењане за утврдување на та-
тковство, заведен под П. бр. 1157/03, во рок од 15 дена 
по објавувањето на овој оглас. Во спротивно,  на имену-
ваниот ќе му биде поставен времен старател кој ќе го за-
стапува во текот на постапката па се до окончувањето на 
постапката со сите права и обврски на странката. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1157/03.(29041) 

_______________________________________________  
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ  
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 1637, се запишува здружението на граѓани 
Здружение на граѓани за спорт и рекреација �ЏОРЏ СИ-
ТИ�, со скратено име: Здружение на граѓани �ЏОРЏ СИ-
ТИ�, со седиште во Скопје, ул. �Ѓорче Петров� бб. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на физичка култура, спор и рекреација, светски 
и европски натпреварувања како и планирање, унапре-
дување, развивање и реализирање на секоја спортска 
активност и тоа преку разни форми на спортски и ре-
креативни активности. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 22.10.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З. Г. бр. 

188/03.            (28823) 
__________  

Барањето за промена на име и измена и дополнување 
на Статутот на Ватерполо клуб ОРКИ, со седиште во 
Скопје, ул. �Иво Лола Рибар� бр. 149-2/15, се уважува. 
Во иднина името на здружението на граѓани ќе гла-

си: ОРКИ - Скопје, со скратен назив ОРКИ. 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1061 се запишуваат измените на Ста-
тутот на ОРКИ - Скопје, заведени под З. Г. Бр. 111/01 
од 26.02.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З. Г. бр. 

111/01.            (28824) 
__________  

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение III. 
Рег. Зг. бр. 72/03 од 14.10.2003 година, во регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации го запиша Здру-
жението на граѓани Кошаркарски клуб �ЗАРА� - Скоп-
је, со седиште на бул. �АВНОЈ� бр. 54/27 во Скопје. 
Цели и задачи на здружението се: остварување и раз-

вивање на кошарката како спорт во согласност со потре-
бите на членовите на клубот, создавање на млади перс-
пективни кошаркари, како и пошироко според програ-
мите од областа на спортот и зголемување на бројот на 
членовите на клубот, организирање на натпревари во 
рамките на клубот и учество во натпревари организира-
ни од Кошаркарскиот сојуз на РМ, на сите нивоа. 
Со денот на запишување во регистарот на здруже-

нија на граѓани и фондации Здружението на граѓани 
Кошаркарски клуб �ЗАРА� - Скопје, се стекнува со 
својство на правно лице. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, III. Рег. Зг. бр. 

72/03.            (28914) 
__________  

Основниот суд во Битола со решение Рег. Згф. бр. 
33/2003 од 26.06.2003 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации, изврши упис на: Здруже-
ние на граѓани-Клуб за атлетска гимнастика-боди бил-
динг ШАМПИОН Битола, ул. �Маврово� бр. 16. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. Згф. бр. 33/2003. 
            (28937) 

__________  
Основниот суд во Битола со решение Рег. Згф. бр. 

25/2003 од 25.07.2003 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации, изврши упис на: измена-до-
полнување на Статутот на Здружението на граѓани КУД 
Стив Наумов - Битола, бр. 0719/5 од 10.04.2003 година. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. Згф. бр. 25/2003. 
            (28938) 

__________  
Основниот суд во Битола со решение Рег. Згф. бр. 

36/2003 од 08.07.2003 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации, изврши упис на: Здруже-
ние на граѓани-Скијачко друштво МОЛИКА Битола, 
ул. �Александар Турунџиев� бр. 17-а. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. Згф. бр. 36/2003. 
            (28939) 

__________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Рег. Згф. бр. 

34/2003 од 30.06.2003 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации, изврши упис на: промена 
на овластениот застапник на Здружение на хендикепи-
рани лица ТОЛКИН Битола. 
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Се брише Емилија Стефановска, а се запишува како 
застапник Зоран Најденов, претседател. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. Згф. бр. 34/2003. 
            (28941) 

__________  
Основниот суд во Битола со решение Рег. Згф. бр. 

41/2003 од 05.08.2003 година, во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации, изврши упис на: основање на Здру-
жение на граѓани СЕМАК Битола, ул. �Кочани� бр. 2/3. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. Згф. бр. 41/2003. 
            (28942) 

__________  
Основниот суд во Битола со решение Рег. Згф. бр. 

35/2003 од 03.07.2003 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации, изврши упис на: Здруже-
ние на меѓународна соработка и развој НОН НОБИС 
Битола, ул. �Епинал� бр. 29. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. Згф. бр. 35/2003. 
            (28944) 

__________  
Основниот суд во Битола со решение Рег. Згф. бр. 

58/2003 од 18.08.2003 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации, изврши упис на: Здруже-
ние на математичари од основното и средното образо-
вание во општината Битола, ул. �Димче Лахчански� бб, 
Основно училиште �Климен Охридски�  
Од Основниот суд во Битола, Рег. Згф. бр. 58/2003. 
            (28946) 

__________  
Основниот суд во Битола со решение Рег. Згф. бр. 

44/2003 од 20.08.2003 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации, изврши упис на основање 
на фондација со име: Евро-регионален технолошки 
центар-Битола, ул. �Иво Лола Рибар� бб (зграда на тех-
нички факултет Битола). 
Од Основниот суд во Битола, Рег. Згф. бр. 44/2003. 
            (28847) 

__________  
Основниот суд во Битола со решение Рег. Згф. бр. 

42/2003 од 05.08.2003 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации, изврши упис на здружение 
на граѓани со име: Унија за култура на власите од Би-
тола, ул. �Цар Самоил� бр. 21. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. Згф. бр. 42/2003. 
            (28948) 

__________  
Основниот суд во Битола со решение Рег. Згф. бр. 

31/2003 од 09.06.2003 година, во регистарот на здружени-
ја на граѓани и фондации, изврши упис на основање на 
здружение на граѓани со име: Здружение на граѓани ТЕ-
НИСКИ КЛУБ ПЛЕЈ-ОФ Битола, ул. �Север Југ� бр. 2/22. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. Згф. бр. 31/2003. 
            (28949) 

__________  
Основниот суд во Кочани, со решение Зг. бр. 

12/2003 од 28.10.2003 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша здружението на 
граѓани Асоцијација на уметници �Визија� Кочани, со 
седиште во Кочани, ул. �Вита Поп Јорданова� бр. 3. 
Овластено лице за застапување на здружението е 

Благој Данев од с. Зрновци, ул. �Илинденска� бр. 38, 
претседател на здружението. 
Работата и активностите на здружението се однесу-

ваат на следните цели и задачи: остварување на заед-
ничките  интереси на членовите на здружението, уна-
предување на уметничкиот живот во Кочани и поширо-
ко, учество во разрешување на ликовно естетските пра-
шања во регионот, да се биде во непосреден и постојан 
контакт со соодветните институции од градот, регио-
нот, Републиката и странство, организирање на групни 
и поединечни изложби на членовите на здружението во 
земјата и странство, размена на изложби и искуства со 

здруженија и поединци од земјата и странство, разви-
вање на галериска дејност и популаризација на ликов-
ната и друга уметност, организирање на дебати, симпо-
зиуми, ликовни работилници и колонии, тркалезни ма-
си, видео проекции и други манифестации во прилог на 
афирмација на творците и творештвото, грижа и по-
мош во решавањето на проблемите со авторските, гра-
ѓанските и материјалните права на членовите на здру-
жението, побарување на материјални услови за работа 
на членовите на здружението, изнајмување или обезбе-
дување на заеднички простор за работа на членовите, 
залагање за зачувување на уметничките вредности, из-
давање на публикации, периодики, монографии, ката-
лози, мапи, плакати и други печатени материјали од ин-
терес на членовите на здружението, развивање на умет-
ничките вредности на членовите и нивна достојна пре-
зентација во земјата и странство, организирање на ли-
ковни средби и колонии со уметници од земјата и 
странство, издавање сертификати на своите членови кои 
сакаат да продадат свои дела во земјата и странство. 
Здружението на граѓани Асоцијација на уметници 

�Визија� Кочани, со седиште во Кочани, ул. �Вита Поп 
Јорданова� бр. 3, стекнува својство на правно лице на 
09.09.2003 година. 
Од Основниот суд во Кочани, Зг. бр. 12/2003.   (28950) 

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

54/2003 од 28.10.2003 година, го утврди престанокот на 
постоењето на Здружението на граѓани Клуб за мал 
фудбал �ВЕТАЏОКА� од Прилеп и изврши бришење 
на истото од судскиот регистар на здруженија на граѓа-
ни и фондации. 
Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 54/2003 

година.                                                       (29052) 
___________  

Со решение Згф. бр. 20/03 од 02.07.2003 година во 
регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 
20/2003 година се запишува: Здружение на граѓани без 
работа Светла Визија-Штип. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул. �Карл 

Маркс� бр. 2, во Штип, а здружението ќе дејствува на 
територијата на општина Штип и РМ. 
Здружението е основано поради давање помош, 

консултации и советување заради барање и зголемува-
ње на шансите за вработување на пазарот на трудот, 
преземање на активностите за наоѓање на работа, при-
бирање на информации од пазарот на трудот и подато-
ци за нови работни места, давање на инструкции за оп-
штите принципи и правила за барање на работа, давање 
на помош при контакти за барање на работа и слично. 
Од Основниот суд во Штип.         (29213) 

___________  
Со решение Згф. бр. 21/03 од 29.08.2003 година во 

регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 
21/2003 година се запишува: Здружение на граѓани 
Прометеј-Штип. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул. �Јосиф 

Ковачев� бр. 8, во Штип, а здружението ќе дејствува на 
територијата на општина Штип. 
Здружението е основано поради вршење на дејно-

сти и активности за подигање на јавното мислење и 
свест на граѓанинот за подобрување на општите услови 
на неговото живеење, создавање стратегии за оствару-
вање и примена на правата на граѓаните и децата, про-
мовирање на еднакви можности за сите граѓани на РМ. 
Од Основниот суд во Штип.          (29214) 

___________  
Со решение Згф. бр. 26/03 од 30.09.2003 година во 

регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип, под реден бр. 
26/2003 се запишува: Здружение на Каракачаните Хе-
лидони � Штип. 
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Седиштето на здружението се наоѓа на ул. �Кочан-
ска� бр. 12 во Штип, а здружението ќе дејствува на те-
риторијата на општина Штип и територијата на РМ. 
Здружението е основано поради чување и негување 

на културното богатство и народните обичаи на Карака-
чаните во Р.Македонија, чување, развивање на фолкло-
рот, јазикот и литературата на мајчиниот (грчки) јазик 
на Каракачаните, обновување и негување на народните 
обичаи, преку одржување на собири, културно-уметнич-
ки приредби, излети и други разни манифестации. 
Од Основниот суд во Штип.         (29216) 

_______________________________________________ 
 

С Т Е Ч А Ј Н И    П О С Т А П К И  
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III Ст. бр. 531/03 од 27.12.2003 година, се 
отвара стечајна постапка над стечајниот должник 
Друштво за производство, промет и услуги ТЕМА Јор-
дан и Иван ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. 
�Перо Наков� бб, жиро сметка бр. 300000000539453 
при Комерцијална банка АД Скопје и регистарска вло-
шка бр. 02016724?-3-03-000, при регистраторот на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје. 
Истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (28708) 

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

шение II. Ст. бр. 518/03 од 28.10.2003 година, се отвара 
стечајна постапка над должникот Друштво за производс-
тво, трговија и транспорт РЕЕКСПОРТ Хајрадин ДООЕЛ 
Скопје, со седиште на ул. �Ферид Заири� бр. 6, Скопје, со 
жиро сметка бр. 40100-601-56260, при Агенцијата за рабо-
та со блокирани сметки на учесниците во платниот про-
мет Скопје, и регистарската влошка бр. 02021955?-8-03-
000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и 
истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (28723) 

________ 
 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
ние Ст. бр. 237/03 од 21.10.2003 година, е отворена стечај-
на постапка над Друштво за производство и трговија, ус-
луги СЛИВ ПРОМ Славица ДООЕЛ увоз-извоз Кумано-
во, ул. �Октомвриска револуција� бр. 15-1/10, со жиро 
сметка бр. 40900-601-49787, при Агенција за работа со 
блокирани сметки на РМ и број на регистарска влошка бр. 
02015596?-8-03-000 и Трег. бр. 2415/99 од 10.06.1999 го-
дина, на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Со истото решение согласно чл. 64 од ЗС е заклуче-

на стечајната постапка над друштвото. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

ник на РМ� и на огласна табла во судот. 
Од Основниот суд во Куманово.                     (28718) 

_________ 
 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
ние Ст. бр. 241/03 од 21.10.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над Друштво за производство и тргови-
ја на големо и мало МАНТО Милован ДООЕЛ увоз-из-
воз Куманово, ул. �30 Јули� бр. 23, со жиро сметка бр. 
510-0000002079-80, при КИБ банка АД Куманово и 
број на регистарска влошка бр. 02009851?-8-01-000 и 
П. Трег. бр. 4513/2002 од 02.09.2002 година, на Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје. 
Со истото решение согласно чл. 64 од ЗС е заклуче-

на стечајната постапка над друштвото. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар на Основниот суд Скоп-
је I - Скопје. 
Извод од решението да се објави во �Сл. весник на 

РМ� и на огласна табла во судот. 
Од Основниот суд во Куманово.                     (28719) 

_________ 
 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
ние Ст. бр. 17/03 од 25.09.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над Друштво за производство, угости-
телство, трговија и услуги КОПАКАБАНА-ДВ  ДОО-
ЕЛ експорт-импорт Куманово, нас. Иго Тричковиќ ул. 
�3� бр. 1, со жиро сметка бр. 510-0000003283-57, при 
КИБ банка АД Куманово и број на регистарска влошка 
бр. 02043108?-8-03-000 и Трег. бр. 3901/2001 од 
16.11.2001 година, на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Со истото решение согласно чл. 64 од ЗС е заклуче-

на стечајната постапка над друштвото. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

РМ� и на огласна табла во судот. 
Од Основниот суд во Куманово.                     (28729) 

_________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд I. Ст. бр. 589/03 од 13.10.2003 година, 
се отвара стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за промет, услуги и трговија на големо и мало ЕЛЕКТРО-
БОГЕ ДОО - Скопје, со седиште на ул. �Торонто� бр. 
32/а, со сметка бр. 40120-601-273653, кај РМ, Агенцијата 
за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот 
промет - Скопје и регистерска влошка број 1-49577-0-0-0 
и истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се  

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

�Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (28773) 

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

шение на овој суд I Ст. бр. 647/03 од 13.10.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Трговец-поеди-
нец КОМПАНИЈА-М Милевски Душан Зоран ТП � та-
ксист � Скопје, со седиште на ул. �Трифун Хаџијанев� бр. 
1/23, со сметка број 0002038960 кај Стопанска банка АД � 
Скопје и регистарска влошка број 02018672?-6-06-000, и 
истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

�Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд во Скопје I � Скопје.        (28794) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II � Скопје, објавува дека со 

решение III Ст. бр. 671/03 од 30.10.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник 
Претпријатие за рекреација, услуги и трговија МАГО 
КОМЕРЦ увоз-извоз ДОО Неготино, со седиште на ул. 
�Едвард Кардељ� бр. 3, жиро сметка бр. 41630-603-
3135 и регистарска влошка бр. 1-21852-0-0-0 при реги-
старот на Основниот суд Скопје I � Скопје. Истата не 
се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд во Скопје II � Скопје.        (28816) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I � Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I Ст. бр. 613/03 од 15.10.2003 го-
дина, се отвора стечајна постапка над должникот  
Друштво за консалтинг Ц.О.У. ДОО - Скопје, со седи-
ште на ул. �Букурешка� бр. 129 Б, со сметка број 
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300000001540978 кај Комерцијална банка АД � Скопје 
и регистарска влошка број 02048544?-3-09-000, и иста-
та не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

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

�Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд во Скопје I � Скопје.        (28863) 

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

161/2002 од 07.10.2003 година, отвори стечајна постап-
ка према должникот Друштво за производство, тргови-
ја и услуги увоз-извоз ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТЕКСТИЛ 
ГОНГ Соња ДООЕЛ со седиште населба Точила К4-
В/3, запишан во регистарска влошка 01008825?-8-03-
000 на Основен суд Битола, со основна  дејност, произ-
водство на плетени и хеклани ткаенини, со жиро сме-
тка 41110-601-28507 во Агенцијата за работа со блоки-
рани сметки на учесниците во платниот промет Скопје. 
Стечајната постапка према должникот се отвора на 

ден 13.10.2003 година во 12,00 часот. 
За стечаен судија се определува судијата Татјана 

Сусулеска член на советот и судија на овој суд. 
За стечаен управник се определува Методија Тасе-

ски од Прилеп, ул. �Круме Волнарски� бр. 25, телефон 
048-433-964 и 070 760-177. 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена смета-

но од денот на објавувањето на огласот во �Службен вес-
ник на РМ� да ги пријават своите побарувања на адреса 
на стечајниот управник и пријавите да ги таксираат со уп-
латница од 600,00 денари во корист на Републички суд-
ски такси-стопанство-трезорска сметка 100000000063095, 
уплатна сметка 840-018-03338 приходна шифра 722211-
00 депонент на Народна банка на РМ. 
Се повикуваат доверителите своите разлачни права 

на подвижни предмети и права на должникот како и 
разлачните права на недвижностите на должникот што 
не се запишани во јавните книги-катастарот и разлач-
ните права на недвижностите што се запишани во јав-
ните книги-катастарот да ги пријават во рок од 15 дена 
сметано од објавувањето на огласот во �Службен вес-
ник на РМ�. Пријавувањето да го извршат кај стечајни-
от управник, а во пријавата да означат на кој предмет 
постои разлачно право, начинот и основот на заснова-
ње на тоа право како и обезбеденото побарување. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да не ги исполнуваат директно на должникот ту-
ку на стечајниот управник за стечајниот должник. 
Отворањето на стечајната постапка да се запише во 

трговскиот регистар, во јавните книги-катастарот и во 
регистарот на правата од индустриска сопственост. 
Се закажува рочиште и тоа собир на доверители за 

испитување и утврдување на пријавените побарувања-
испитно рочиште и рочиште за поднесување на изве-
штај - Собрание на доверителите за ден 17.12.2003 го-
дина во 12,00 часот во судница бр. 9 во Основниот суд 
во Прилеп. 
Ова решение да се објави на огласната табла во Ос-

новниот суд во Прилеп и во �Службен весник на РМ�.      
Од Основниот суд во Прилеп.                         (28917) 

___________ 
 
Основниот суд во Кочани, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 21/2003 од 27.10.2003 година,  се отвора 
стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за 
производство, трговија и печатење �Ведар� ЈТД увоз-
извоз Весна Николовска и др. Делчево, ул. �Острец� 
бр. 41, со жиро сметка бр. 200 000028101086 при Сто-
панска банка АД Скопје филијала Делчево, заведено во 
регистарот на Основниот суд во Штип, во регистарска 
влошка број Трег. бр. 861/98 од 22.10.1998 година и 
истата не се спроведува поради немање на имот на 
должникот што би влегол во стечајната маса. 

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 
должник Друштво за производство, трговија и печате-
ње �Ведар� ЈТД увоз-извоз Весна Николовска и др. 
Делчево, ул. �Острец� бр. 41. 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

ше од регистарот кој го води Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Кочани.                         (28921) 

___________ 
 
Основниот суд во Кочани, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 34/2003 од 27.10.2003 година,  се отвора 
стечајна постапка над стечајниот должник �ШУМОП-
ЛОД� Претпријатие во приватна сопственост за промет 
на шумски плодови и други стоки на големо и мало и 
увоз-извоз, со ц.о., на ул. �111� бр. 20 Кочани, со жиро 
сметка бр. 40400-601-000-000-5374 при Агенцијата за 
работа со блокирани сметки, заведено во регистарот на 
Окружен суд во Штип, во регистарска влошка број 
Срег. бр. 664/90 од 25.09.1990 година и истата не се 
спроведува поради немање на имот на должникот што 
би влегол во стечајната маса. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 

должник �ШУМОПЛОД� Претпријатие во приватна 
сопственост за промет на шумски плодови и други сто-
ки на големо и мало и увоз-извоз, со ц.о., на ул. �111� 
бр. 20 Кочани. 

 По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Кочани.                         (28929) 

___________ 
 
Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 90/03 

од 16.10.2003 година, отвори стечајна постапка на долж-
никот Т.П. �Медитеран-Л� од М. Брод, и истата не се 
спроведува поради немање на средства за стечајна маса 
и се заклучува стечајната постапка на наведениот долж-
ник согласно член 64 став 1 од Законот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.                         (28930) 

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

56/2003 година од 16.10.2003 година, ја заклучи стечај-
ната постапка над должникот АД Мажучиште 2002 При-
леп, отворена со решение Ст. бр. 56/2003 од 23.04.2003 
година. Должникот го стекнува правото непречено да 
располага со имотот што влегува во стечајната маса вед-
наш по заклучувањето на стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Прилеп.                        (28931) 

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

172/2003 од 21.10.2003 година, отвори стечајна постап-
ка над должникот Производно трговска, услужна за-
друга ГЕШО КОМЕРЦ увоз-извоз  Прилеп П.О., со се-
диште на ул. �Александар Иваноски� бр. 1, со реги-
старска влошка бр. 2425 на Основниот суд Битола со 
основна дејност  производство на ситна кожа и крзно, 
со жиро сметка бр. 300020000105086 во Комерцијална 
банка АД Скопје, Филијала Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, бидејќи должникот нема имот за покривање на 
трошоците на стечајната постапка. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (28932) 

_________ 
 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-

шение Ст. бр. 67/03 од 29.10.2003 година, се отвара 
стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство, услуги и трговија �ЕЛ-РЕДО� Ристо ДООЕЛ 
увоз-извоз с. Ваташа, со седиште на ул. �Страшо Пин-
џур� бр. 188, со жиро сметка бр. 200000017682413 при 
Стопанска банка АД Скопје, Филијала Кавадарци, ре-
гистрирано со решение Трег. бр. 3371/99 од 28.10.1999 
година, на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата 
поради немање на имот на должникот, не се спроведу-
ва и се заклучува. 
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Извод од решението да се објави на огласна табла 
во судот и во �Службен весник на РМ�. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе 

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

брише од трговскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Кавадарци.                    (28933) 

_________ 
 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 92/03 од 22.10.2003 година, се отвора стечајна 
постапка над должникот Друштво за трговија, производс-
тво и транспорт �ЃОР-ДАН ПРОМ� Оливера ДООЕЛ екс-
порт-импорт Кавадарци, со седиште на ул. �Праведничка� 
бр. 13, со жиро сметка бр. 200000036131425 при Стопан-
ска банка АД Скопје, Филијала Кавадарци, регистрирано 
со решение Трег. бр. 406/2001 од 16.02.2001 година, на 
Основниот суд Скопје I - Скопје и истата поради немање 
на имот, не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од трговскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Кавадарци.                    (28934) 

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

170/2003 отвори стечајна постапка над должникот 
Друштво за производство, промет и услуги Симон Па-
зески �Графо Принт� увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со 
седиште во Прилеп на ул. �Панко Брашнаров� бр. 22, 
запишан во регистарска влошка бр. 01010535?-8-03-
000, со решение Трег. бр. 4373/99 на Основниот суд 
Битола, со основна дејност печатење, неспомнато на 
друго место, со жиро сметка бр. 41100-601-29866, при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки Скопје. 
Стечајната постапка кон должникот не се спроведу-

ва но се заклучува. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (28935)  

________ 
 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 17/03 од 23.10.2003 година, се отвара стечајна 
постапка над должникот Друштво за производство и трго-
вија �ДЕЗОНИ� Дејан ДООЕЛ експорт-импорт Кавадар-
ци, со седиште на ул. �7 -ми Септември� бр. 37/9, со жиро 
сметка бр. 200000031331089 при Стопанска банка АД 
Скопје, Филијала Кавадарци, регистриран со решение 
Трег. бр. 6496/99 од 08.07.1999 година на Основниот суд 
Скопје I - Скопје и истата поради немање на имот на 
должникот, не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од трговскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Кавадарци.                    (28936) 

_________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-
шение III. Ст. бр. 426/03 од 21.10.2003 година, се поведува 
претходна постапка на постапката за утврдување на при-
чините за отворање на стечајна постапка над должникот 
Друштво за промет на стоки и услуги ЕЛЕКТРОМЕТАЛ 
АД Скопје, со седиште на ул. �Перо Наков� бб, со жиро 
сметка бр. 300000000331582 во Комерцијална банка АД 
Скопје и регистарска влошка бр. 02010672?-3-01-000 при 
регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
За стечаен судија се определува Магдалена Бајалска 

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

логот за отворање на стечајна постапка на ден 
11.12.2003 година во 11,30 часот, во судницата ХХIV, 
спрат III, нов дел. 

Против ова решение посебна жалба не е дозволена. 
Се определуваат следните мерки за обезбедување: 

за привремен стечаен управник се определува лицето 
Миле Стоилковски од Скопје, Адвокатска улица бб. 
Се задолжува привремениот стечаен управник да го 

заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водење на претпријатието на должникот се до доне-
сувањето на одлука за отворање на стечајна постапка и 
да испита дали од имотот на должникот може да се на-
мират трошоците на постапката. 
Се задолжува должникот да му овозможи на при-

времениот 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. 
Да се објави огласот во �Службен весник на РМ� и 

на огласната табла на судот. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (29008) 

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

шението IV. Ст. бр. 523/03 од 03.11.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и 
услуги ЛИ-МА Здравко и Мара ДОО Скопје, со седиште 
на бул. �Јане Сандански� бр. 90/2-2, со жиро сметка бр. 
300000000296662 и регистарска влошка бр. 02014233?-3-
01-000, при регистраторот на Основниот суд Скопје I -
Скопје и истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (29004) 

_________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението IV. Ст. бр. 517/03 од 03.11.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
трговија и услуги КОМПАНИ ЈАНЧЕВ Соња ДООЕЛ 
експорт-импорт с. Марино, Илинден, со седиште на ул. 
�532� бр. 59-а, со жиро сметка бр. 300000000859456 и 
регистарска влошка бр. 02014145?-8-01-000, при реги-
страторот на Основниот суд Скопје I -Скопје и истата 
не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (29007) 

_________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решението IV. Ст. бр. 526/03 од 03.11.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
транспорт и трговија на големо и мало ИКИ КОМПА-
НИ Боцевски Илија ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со се-
диште на ул. �Речиште� бр. 7, Скопје со регистарска 
влошка бр. 02034577?-8-01-000, при регистраторот на 
Основниот суд Скопје I -Скопје и истата не се спрове-
дува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (29057) 

_________ 
 

Закажаното рочиште на собир на доверители за ис-
питување и утврдување на пријавените побарувања 
(испитно рочиште) и рочиште за Собрание на довери-
тели (извештајно рочиште) за ден 17.11.2003 година во 
11 часот, во стечајната постапка на должникот АДМС 
ЗИК �Струмица� ДОО �Кооперација� во стечај Стру-
мица се презакажува за ден 05.12.2003 година, во 10 
часот, во судница бр. 4 во Основниот суд во Струмица. 
Од Основниот суд во Струмица.        (29029) 
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Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решение 
Ст. бр. 27/2003 од 28.10.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Трговско друштво за производс-
тво, промет и услуги �Анска Река-Угостител� АД од Ге-
вгелија, со жиро сметка број 220451100386903 која се во-
ди кај Македонска банка а.д. Скопје. 
За стечаен управник се именува овластениот стеча-

ен управник Драги Димовски-дипломиран економист 
од Струмица, ул. �24-ти Октомври� бб 1-2. 
За стечаен судија се именува Тана Трајковска, су-

дија на Основниот суд во Гевгелија. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 

пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 

права на подвижни предмети и права на должникот, ка-
ко и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижности на должникот во рок од 15 дена да ги прија-
ват своите побарувања кај стечајниот управник. Дове-
рителот кој без оправдани причини ќе пропушти да 
поднесе или ќе го одолговлекува поднесувањето на 
пријавата одговара за штетните последици кои поради 
тоа би можеле да настанат. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги исполнуваат директно кај стечајниот 
управник. 
Се закажува рочиште за испитување и утврдување 

на пријавените побарувања на собир на доверители на 
ден 9.12.2003 година во 11,00 часот во сала бр. 9 во Ос-
новниот суд во Гевгелија. 
Се закажува извештајно рочиште на собрание на 

доверители на 23.12.2003 година со почеток во 11.00 
часот, соба бр. 9 во Основниот суд во Гевгелија. 
Огласот да се објави во �Службен весник на РМ� и 

на огласната табла на судот. 
Од Основниот суд во Гевгелија.        (29031) 

___________ 
 
Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 41/2002 од 28.10.2003 година е отворена 
стечајна постапка над должникот Трговско друштво за 
трговија на големо и мало �КОХЕН� ДОО експорт-им-
порт од Гевгелија, со жиро сметка број 41610-601-
63433 која се води кај Агенцијата за работа со блокира-
ни сметки на учесниците во платен промет, регистри-
рано во Основниот суд Скопје I � Скопје, но истата не 
се спроведува заради немање на имот од кој би се на-
мириле трошоците на стечајната постапка и веднаш се 
заклучува. 
Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 

дена од објавувањето преку овој суд до Апелациониот 
суд во Скопје.           (29033) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 241/03 

од 27.10.2003 година, над Друштвото за производство 
и трговија �КСИВ� увоз-извоз Битола ДООЕЛ со седи-
ште на ул. �Тошо Даскало� бр. 6-а, со регистарска вло-
шка 01013394?-8-03-000, и жиро сметка 290-
2000000107-11 во Тетекс, Кредитна банка АД Скопје 
филијала Битола, со дејност шифра 21.21 - производс-
тво на брановидна хартија, картони и амбалажа од хар-
тија и картон.  
Стечајната постапка према должникот се отвора, не 

се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на ова решение на Основниот 

суд во Битола, регистарското одделение да го брише 
должникот од судскиот регистар. 
Од Основниот суд во Битола.         (29034) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 237/03 од 

24.10.2003 година над Друштвото за производство, угости-
телство, услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз 
Снежана �ИВА� Битола ДООЕЛ со седиште на ул. �Далма-

тинска� бр. 47 со број на регистарска влошка 01011980?-8-
03-000, и жиро сметка 220-911100042724 во Македонска 
банка АД Скопје, експозитура Битола, со дејност шифра 
52.41 � трговија на мало со текстил. 
Стечајната постапка према должникот се отвора, не 

се спроведува, но се заклучува. 
По правосилноста на ова решение на Основниот 

суд во Битола, регистарското одделение да го брише 
должникот од судскиот регистар. 
Од Основниот суд во Битола.         (29035) 

___________ 
 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-

шение Ст. бр. 1/03 од 29.10.2003 година, се отвора сте-
чајна постапка над должникот Трговско претпријатие 
�ГОСА КОМЕРЦ� експорт-импорт ц.о. с. Долни Дисан 
Неготино со жиро-сметка број 41630-601-43554 при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки П.Е. Кава-
дарци, регистриран со решение Срег. бр. 1948/93 од 
16.02.1993 година на Окружен стопански суд Скопје, и 
истата поради немање имот на должникот, не се спро-
ведува и се заклучува. 
Извод од решението да се објави на огласната табла 

во судот и во �Сл. весник на РМ�. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе 

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

брише од трговскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I �Скопје.                 (29036) 

___________ 
 
Основниот суд во Кичево, објавува дека со решени-

ето Ст. бр. 15/03 од 28.03.2003 година, отвори стечајна 
постапка над должникот Друштво за трговија на голе-
мо и мало �СТОКОМ� Јулијана Мицкоска, ДООЕЛ Ки-
чево, ул. �4-ти Јули� бр. 184-1/7, и истата не се спрове-
дува, поради немање на средства за стечајна маса, и се 
заклучува, согласно член 64 став 1 од Законот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.         (29037) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 84/03 од 15.10.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво за угостителство и 
трговија �ИНЦ� ДООЕЛ-Штип, ул. �Сутјеска� бр. 
2Б/11- Штип, со жиро сметка бр. 30080000024476 кај 
Комерцијална банка, Филијала во Штип. 
Отворената стечајна постапка се заклучува затоа 

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

Друштво за угостителство и трговија �ИНЦ� ДООЕЛ-
Штип, ул. �Сутејска� бр. 2Б/11-Штип, да се брише од 
трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (29040) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I � Скопје објавува дека со 

решение II Ст. бр. 670/03 од 27.10.2003 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот Трговско друш-
тво за производство, трговија и услуги АУТОМАР Зо-
ран ДООЕЛ Скопје со седиште на бул. �Иво Лола Ри-
бар� бр. 1-4, со сметка бр. 300000001150165 при Ко-
мерцијална банка АД Скопје, запишан во судскиот ре-
гистар во регистарска влошка бр. 02002893?-8-03-000. 
За стечаен судија е определена Зорица Илиовска, 

судија во овој суд. 
За стечаен управник се определува Радослав Ќи-

провски од Скопје, бул. �АСНОМ� бр.  8-3/36. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 

пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 
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Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 
права на подвижни предмети и правата на должникот, 
како и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижностите на должникот што не се запишани во јав-
ните книги (катастарот) во рок од 15 дена да ги прија-
ват своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 
Се закажува рочиште на собир на доверители � за 

испитување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на собрание на доверители на кое врз основа 
на извештајот на стечајниот управник, доверителите ќе 
одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (изве-
штајно рочиште) на 19.11.2003 година во 8,50 часот во 
соба бр. 72 во зградата на Апелациониот суд во Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I � Скопје.        (29162) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип постапувајќи во стечајна по-

стапка на должникот �Селена� АД во стечај � Штип Ст. 
бр. 44/02 ги известува доверителите дека на 28.11.2003 
година во 9,30 часот во просториите на Основниот суд 
во Штип ќе се одржи седница на Собрание на доверите-
ли, заради усвојување на завршен извештај и завршна 
сметка на стечајниот должник �Селена� АД �Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (29166) 

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

176/2003, отвори стечајна постапка према должникот 
Производно, трговска, услужна задруга �Спона� увоз-
извоз Прилеп П.О., со седиште во Прилеп, на ул. �Пар-
тизанска� бр. 33, запишан во регистарска влошка бр. 2-
589  со решение Срег. бр. 2519/97 на Основниот суд во 
Битола, со основна дејност трговија на мало со возила 
и делови, со жиро- сметка бр. 300020000200728 при 
Комерцијална банка АД Скопје филијала Прилеп. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува но се заклучува поради немање на имот. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (29168) 

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

164/2003 од 27.10.2003 година, отвори стечајна постап-
ка  према должникот Друштво за трговија и услуги на 
Елица Горгоска и др. ЗЕМ-КОМЕРЦ ДОО увоз-извоз 
прилеп, со седиште на ул. �Борка Талески� бр. Бб, за-
пишан во регистарска влошка бр. 01006581?-3-01-000 
на Основниот суд во Битола, со основна дејност трго-
вија на мало во продавници претежно со храна, пијала-
ци и тутун, со жиро- сметка 300020000008765 во Ко-
мерцијална банка филијала Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, бидејќи должникот должи само на основачот. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (29169) 

___________ 
 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 
188/2003 од 29.10.2003 година, отвори стечајна постап-
ка  према должникот Друштво за производство, промет 
и услуги ВИКМEН КОМЕРЦ Андоноска Татјана ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Прилеп, со седиште на ул. �Борка Ло-
пач� бр. 12, запишан во регистарска влошка 01007772?-
8-03-000  на Основниот суд во Битола, со основна деј-
ност друга трговија на мало во продавница со мешови-
та стока, со жиро - сметка 300020000033985 во Комер-
цијална банка филијала Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, бидејќи должникот должи само на единствениот 
основач. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (29170) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I-  Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 534/03 од 22.09.2003 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот Трговско друш-

тво за промет, производство и услуги за електроника и 
биротехника на големо и мало ИМЕЛ Љубомир ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. �Никола Пара-
пунов� бр. 3/27 и жиро сметка број 300000001479868 
при Комерцијална банка АД Скопје, со регистарска 
влошка бр. 02021163?-8-03-000, и истата не се спрове-
дува, се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Основниот суд Скопје I � Скопје.        (29129) 

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

шение II Ст. бр. 512/03 од 04.11.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за произ-
водство и промет на големо и мало СЕМИКОМ експорт-
импорт Ц.О. Скопје, со седиште на ул. �Боро Менков� бр. 
1-3/41 Скопје, жиро сметка бр. 40100-601-269685 при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците 
во платниот промет Скопје, и регистарска влошка бр. 1-
42029-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I � 
Скопје. Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I � Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд во Скопје II � Скопје.        (29159) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I � Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I Ст. бр. 745/03 од 27.10.2003 го-
дина, се отвора стечајна постапка над должникот При-
ватна здравствена организација � ординација по општа 
медицина �Д-р МАГДЕ� � Скопје, со седиште во с. Со-
пиште, со сметка број 220521100513145 кај Македон-
ска банка АД � Скопје и регистарска влошка број 1-
70173-0-0-0, и истата не се спроведува, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистарот кој го води Основниот 
суд Скопје I � Скопје. 
Да се објави оглас на огласната табла во судот и во 

�Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд во Скопје I � Скопје.        (29172) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 265/03 

од 31.10.2003 година, над Друштвото за трговија, про-
изводство и услуги Марика Попова МЕДОКС извоз-
увоз ДООЕЛ Битола, со седиште на ул. �Добривое Ра-
досавлевиќ� бр. 10, со регистарска влошка бр. 
01008692?-8-01-000, регистрирано во Основниот суд во 
Битола и жиро сметка бр. 500-0000002591-14 при Сто-
панска банка АД Битола и стара жиро сметка бр. 
40300-601-83861 во Агенцијата за работа со блокирани 
сметки Скопје, Филијала Битола, со дејност шифра 
070114 - трговија на мало со разни животни продукти. 
Стечајната постапка над должникот се отвора, не се 

спроведува, и се заклучува. 
По правосилноста на решението на Основниот суд 

Битола, регистарското одделение да го брише должни-
кот од судскиот регистар. 
Од Основниот суд во Битола.                          (29176) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 261/03 
од 30.10.2003 година, над Друштвото за производство, 
трговија и услуги Николче Босилковски �КАПАЕЦ� 
увоз-извоз Битола ДООЕЛ, со седиште во населба 
Стрежево, со регистарска влошка бр. 01004891?-8-03-
000 и жиро сметка бр. 290-000000210-90 во Тетекс Кре-
дитна банка АД Скопје, Филијала Битола, со дејност 
шифра 52.11 - трговија на мало во продавници претеж-
но со храна, пијалаци и тутун. 
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Стечајната постапка над должникот се отвора, не се 
спроведува, и се заклучува. 
По правосилноста на решението на Основниот суд 

Битола, регистарското одделение да го брише должни-
кот од судскиот регистар.    
Од Основниот  суд во Битола.                         (29177) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 287/03 
од 30.10.2003 година, над Претпријатие за промет и ус-
луги �ЈУЛИЈА-АЗ� извоз-увоз Битола ПО, со седиште 
на ул. �Трајче Маглоски�бр. 23, со регистарска влошка 
бр. 1-1983, регистрирано во поранешниот Окружен 
Стопански суд во Битола и жиро сметка бр. 40300-601-
12318, во Агенцијата за работа со блокирани сметки 
Скопје, Филијала Битола,  со дејност шифра 070114 - 
трговија на мало со разни животни продукти, алкохол-
ни пијалаци и производи за домашни потреби. 
Стечајната постапка над должникот се отвора, не се 

спроведува, и се заклучува. 
По правосилноста на решението на Основниот суд 

Битола, регистарското одделение да го брише должни-
кот од судскиот регистар.  
Од Основниот суд во Битола.                          (29178) 

_________ 
 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 
244/2003 од 27.10.2003 година, отвори стечајна постап-
ка над должникот Трговско друштво за трговија на го-
лемо и мало ПЕ-КИ увоз-извоз ДОО Прилеп, со седи-
ште на ул. �Кеј 9-ти Септември� бр. 35, запишан во ре-
гистарска влошка бр. 01001985-8-01-000 на Основниот 
суд во Битола, со основна дејност трговија на мало со 
метална стока, градежни материјали, бои и стакло, со 
жиро сметка бр. 300020000196557 во Комерцијална 
банка-Филијала Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува, но се заклу-

чува бидејќи должникот должи само на основачот. 
Од Основниот суд во Прилеп.         (29171) 

__________ 
 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 
140/2003 од 28.10.2003 година, отвори стечајна постап-
ка над должникот Трговско друштво за производство, 
трговија, услуги, транспорт и трговија Кирил Стојано-
ски 94 ДАНИС увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со седиште 
на ул. �Спасе Темелкоски� бр. 32, запишан во реги-
старска влошка бр. 01012133?-8-03-000 на Основниот 
суд во Битола, со основна дејност такси превоз, со жи-
ро сметка бр. 30002000001258-44 во Комерцијална бан-
ка -Филијала Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува, но се заклу-

чува. 
Од Основниот суд во Прилеп.         (29171) 

__________ 
 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 175/2003, 
отвори стечајна постапка над должникот Трговско друштво 
за производство, услуги, транспорт и трговија на Иваноски 
Методија �Ривал Експорт� увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со 
седиште во Прилеп на ул. �Самоилова� бр. 67, запишан во 
регистарска влошка бр. 01002687?-8-03-000 со решение 
Трег. бр. 1773/98 на Основниот суд во Битола, со основна 
дејност фотографски услуги, со жиро сметка бр. 
300020000117793 при Комерцијална банка АД Скопје, Фи-
лијала Прилеп и жиро сметка бр. 260000427434285 при Ра-
до банка Скопје, Филијала Прилеп. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва, но се заклучува. 
Од Основниот суд во Прилеп.         (29174) 

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

171/2003, отвори стечајна постапка над должникот 
Друштво за производство, трговија, услуги и транспорт 

Валентин Ристески и др. �ШПАНЕКС� увоз-извоз 
ДОО Прилеп, со седиште на ул. �Менде Бошкоски� бр. 
8 во Прилеп, запишан во регистарска влошка бр. 
01006730?-3-03-000, со решение Трег. бр. 583/99 на Ос-
новниот суд во Битола, со основна дејност за внатре-
шен и надворешен промет, со жиро сметка бр. 500-
0000002250-67 во Стопанска банка-АД Битола. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва, но се заклучува. 
Од Основниот суд во Прилеп.         (29175) 

__________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 149/03 од 28.10.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ПТТ �ЛОЗ-
ЈАН ТРАНС� увоз-извоз п.о. с. Градашорци, Струмица, 
со жиро сметка бр. 41300-601-42445 што се води при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки Скопје, за-
пишан во регистарот на поранешниот Окружен стопан-
ски суд во Штип, со бр. на регистарска влошка 1-
10498-0 и Срег бр. 794/94. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

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

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

брише од  трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Струмица.        (29180) 

__________ 
 

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица, под Ст бр. 175/03 од 28.10.2003 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ДПТ на го-
лемо и мало Стозо ДООЕЛ увоз-извоз с. Иловица, оп-
штина Босилово, со жиро сметка бр. 41300-601-63844 
што се води при Агенцијата за работа со блокирани 
сметки Скопје, запишан во регистарот на Основниот 
суд во Штип, со број на регистарска влошка 1-6890-0 и 
Срег бр. 584/97 на 27.05.1997 година и истото е усогла-
сено на 26.07.1999  година со број на регистарска вло-
шка 03003714?-8-01-000 и трег. бр. 3006/98. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

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

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

брише од  трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Струмица.        (29181) 

__________ 
 
Со решени на стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица, под Ст. бр. 170/03 од 28.10.2003 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот ДУТ ДЕКИ КО-
МЕРЦ Митко ДООЕЛ експорт-импорт Струмица, со жи-
ро сметка бр. 250000000043470 што се води при Инвест 
банка АД Скопје и жиро сметка бр. 200000090179049 што 
се води при Стопанска банка АД Скопје, запишан во ре-
гистарот на Основниот суд во Штип, со број на регистар-
ска влошка 03011607?-8-01-000. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

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

наведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-
вувањето во �Службен весник на РМ�, преку овој суд 
до Апелациониот суд во Штип. 
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По правосилноста на решението должникот да се 
брише од  трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Струмица.        (29183) 

__________ 
 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 
Ст. бр. 114/03 од 10.10.2003 година, е отворена стечај-
на постапка над должникот Продавница со колонијал 
АРТА КОМ ТП Салихи Селим Агрон с. Порој, Џепчи-
ште, со жиро сметка бр. 41500-601-81050 што се води 
при Агенцијата за работа со блокирани сметки Тетово, 
запишан при Основниот суд Скопје I - Скопје, под 
Трег. бр. 13163/99 од 15.10.1999 година и со регистар-
ска влошка бр. 02019734-6-01-000. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва и се заклучува, поради немање на имот согласно 
член 64 од ЗС. 
По правосилноста на решението должникот ќе се 

брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.         (29184) 

__________ 
 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 
Ст. бр. 109/03 од 19.09.2003 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Претпријатие за производство, 
трговија, угостителство и услуги �ХАС� експорт-импорт 
ДОО Тетово, со жиро сметка бр. 540 000000 1629-27, што 
се води при Тетовска банка АД Тетово, запишан при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, под Срег. бр. 3735/93 од 
01.03.1993 и со регистарска влошка бр. 1-34611-0-0-0. 
Стечајната постапка над должникот не се спроведу-

ва и се заклучува поради немање на имот согласно 
член 64 од ЗС. 
По правосилноста на решението должникот ќе се 

брише од трговскиот регистар што се води при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.         (29185) 

__________ 
 

Основниот суд во Кичево, со решение бр. 73/03 од 
17.09.2003 година отвори стечајна постапка над долж-
никот Трговско друштво за производство, услуги �Вла-
де� увоз-извоз М. Брод ДООЕЛ, со број на жиро сметка 
220611100379426 при Македонска банка АД Скопје.  
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 

должник поради немање на средства согласно член 64 
став 1 од Законот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.         (29195) 

_______________________________________________ 
 

Л И К В И Д А Ц И И  
Ликвидаторот Петкова Светлана од Скопје, ул. � Мај-

ка Тереза� бр. 1/4 запишан во судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I � Скопје, објавува дека Прет-
пријатието за промет и услуги ММ КОМПАНИ ДОО 
Скопје, с. Визбегово, со број на жиро-сметка 40120-
601-230916 отворена при ЗПП Скопје е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (28740) 

___________ 
 
Ликвидаторот Христо Гаврилов од Скопје, запишан 

во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - 
Скопје, со решение П. Трег. бр. 1244/03, објавува дека 
Друштвото за производство, услуги и трговија на голе-
мо и мало Еуро-Бајт ХГ Христо ДООЕЛ увоз-извоз, со 
број на жиро сметка 300000000610651 отворена при 
Комерцијална Банка, е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна од последната објава. 
Од ликвидаторот.           (28834) 

__________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3392/2003 од 03.10.2003 година, во регис-
тарска  влошка бр. 02035518?-8-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на 
Друштвото за производство, трговија и услуги ЖИНА 
ДООЕЛ експорт-импорт ул. �Р. Цониќ� бр. 73, Тетово. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на Друштвото за производство, трговија и услуги ЖИ-
НА ДООЕЛ експорт-импорт ул. �Р. Цониќ� бр. 73, Те-
тово. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (29058) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I.Л. бр. 19/03 од 28.10.2003 година, 
е завршена ликвидацијата над Претпријатието за про-
мет на големо и мало МАТЕКС експорт-импорт ЦО-
Скопје, со седиште на ул. �Вељко Влаховиќ� бр. 20/6, 
со жиро сметка 40100-601-50961 при Агенцијата за ра-
бота со блокирани сметки на учесниците во платниот 
промет на РМ-Скопје, запишан во судскиот регистар со 
регистарска влошка број 1-6649-0-0-0 и истото се бри-
ше од судскиот регистар на овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (29010) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3340/2003 од 10.10.2003 година, во регис-
тарска  влошка бр. 02052436?-8-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на 
Друштвото за производство, трговија и услуги ВИГ 
МАРКЕТ ДОО експорт-импорт ул. �Владимир Кома-
ров� бр. 38/1-22, Скопје. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на ДОО на Друштвото за производство, трговија и ус-
луги ВИГ МАРКЕТ ДОО експорт-импорт ул. �Влади-
мир Комаров� бр. 38/1-22, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (29059) 

___________ 
 
Ликвидаторот Глигур Ивановски од Штип, ул. 

�Ванчо Прке� бр. 48/8, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 
529/03 од 12.06.2003 година, објавува дека Друштвото 
за производство, трговија и услуги Панчер ДООЕЛ Ви-
ница, ул. �Вера Циривири� бр. 4, и жиро сметка бр. 
300-220000009725, отворена при Комерцијална банка 
А.Д. Скопје, е во ликвидација-втора објава. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена по последната објава.      
Од ликвидаторот.                                              (29088) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3109/03 од 28.10.2003 година, во регистар-
ска  влошка бр. 02003754?-8-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар ликвидацијата на друштвото - ДОО-
ЕЛ  на Друштвото за градежништво, трговија и услуги 
ГРАДОМОНТ-ГС Горан ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје, ул. �Антон Велков 36�  бр. 14, Скопје. 
За управител на друштвото се запишува ликвидато-

рот Горан Стојановски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (29115) 
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Ликвидаторот Илија Ристески од Скопје, ул. �Волго-
градска� бр. 4-3/4 запишан во судскиот регистар при Ос-
новниот суд Скопје I � Скопје како регистарски суд, со 
решение П.Трег. бр. 2891/2003 објавува дека Друштвото 
за производство, промет и услуги МИСАЛ 2000 Милан 
ДООЕЛ-Скопје, со жиро сметка број 3600160100103 84 во 
Поштенска банка АД-Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Сл. весник на РМ�, до ликви-
даторот со пријави во два примерока и со докази, а нај-
доцна во рок од 3 месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (29149) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I � Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Л. бр. 421/01 од 16.10.2003 годи-
на, е завршена ликвидацијата над Претпријатие за тр-
говија на големо и мало ТИС ДОО увоз-извоз � Скопје, 
со седиште на ул. �Рудо� бр. 15, со жиро сметка број 
40100-601-211137, при Агенцијата за блокирани сме-
тки на учесниците во платниот промет на Република 
Македонија � Скопје, запишан во судскиот регистар со 
регистарска влошка број 1-32878-0-0-0 и истото се бри-
ше од судскиот регистар на овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I � Скопје.        (29160) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I � Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I.Л. бр. 681/00 од 16.10.2003 годи-
на, е завршена ликвидацијата над Претпријатие за про-
изводство, промет и услуги ЕУРОДИЗАЈН СТИЛ екс-
порт-импорт ДОО � Тетово, со седиште на ул. �141� 
бр. 8, со жиро сметка 41500-601-24721 при Агенцијата 
за работа со блокирани сметки на учесниците во плат-
ниот промет на РМ � Тетово, запишан во судскиот ре-
гистар со регистарска влошка број 1-30394-0-0-0, и 
истото се брише од судскиот регистар на овој суд.  
Од Основниот суд Скопје I � Скопје.        (29186) 

___________ 
 
Oсновниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 

503/2003 од 27.06.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 03005600?-8-06-000, го запиша во трговскиот реги-
стар уписот на ликвидаторот и престанок на Друштво-
то за транспорт, шпедиција и трговија Јоал-Компани 
увоз-извоз ДООЕЛ Чешиново. 
Се запишува ликвидаторот Ефремов Благој, ул. 

�Страшо Пинџур� бр. 4, Кочани. 
Се запишува престанок на: Друштвото за транс-

порт, шпедиција и трговија Јоал-Компани увоз-извоз 
ДООЕЛ Чешиново. 
Од Основниот суд во Штип, П. Трег. бр. 503/2003 
                                                                            (29229) 

_______________________________________________ 
 

Н О Т А Р С К И   О Г Л А С И  
Се продава земјоделско земјиште, нива, лозје во КО 

Љубанци, на К.П. бр. 3779, поседовен лист бр. 2189, 
м.в. �Пударница�, со вкупна површина од 926м2, во 
сопственост на Румена и Милан Рајковски. 
Се повикуваат сопствениците 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 понуда-
та. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до Румена Рајковска, ул. �Ресенска� бр. 8-1/9, Скопје. 
            (28562) 

__________  
Се продава земјоделско земјиште, сосопственост на 

Грнчаревски Зоран, Скопје, на 1/2 заведено во Поседо-
вен лист бр. 33, за КО Орешани, и тоа: К.П. бр. 804, 
план 3, скица 9, м.в. �Каменица�, култура нива, класа 3, 
површина од 3258м2. 

Предметната недвижност се продава за купопро-
дажна цена од 300,00 денари по метар квадратен. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите и другите лица што имаат пр-
венствено право на купување, и лицата чие земјиште 
граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот во �Служ-
бен весник на РМ�, писмено да се изјаснат за прифа-
ќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се испраќаат 

до нотарот Хакија Чоловиќ, ул. �Ниџе Планина� бр. 16, 
Скопје.            (28572) 

__________ 
 
Се продава недвижен имот, кој се наоѓа на К.П. бр. 

297/2, м.в. �Село�, култура нива, 4, со површина од 
2009м2, КО Бунарџик, видно од ПЛ бр. 313, издаден од 
ДЗГР-Сектор за премер и катастар Скопје, сопственост 
на Тунтевска Благица, за цена од 250.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

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

                           (28618) 
__________ 

 
Се продава недвижен имот: К.П. бр. 2791, план 008, 

скица 031 во м.в. �Врано Брдо�, катастарска култура 
16000, катастарска класа 4, со површина од 1103м2, за-
веден во Имотен лист бр. 332 за КО Дреново, издаден 
од ДЗГР-Одделение за премер и катастар Кавадарци, 
сопственост на Ристов Леве Трајко од Кавадарци, ул. 
�Ленинова� бр. 1, за купопродажна цена од 5.000,00 де-
нари и на К.П. бр. 2790, план 008, скица 031, во м.в. 
�Врано Брдо�, катастарска култура 11000, катастарска 
класа 5, со површина од 2014м2, К. П. бр. 2789, план 
008, скица 031, м.в. �Врано Брдо� катастарска култура 
13000, катастарска класа 5, со површина од 1178м2 и на 
К.П. бр. 2783/3, план 008, скица 031, во м.в. �Врано Бр-
до�, катастарска култура 14100, катастарска класа 5, со 
површина од 1914м2, заведен во Имотен лист бр. 595 за 
КО Дреново, издаден од ДЗГР-Одделение за премер и 
катастар Кавадарци, сопственост на Ристов Наќо Ристо 
од Скопје, ул. �Банско� бр. 34, за купопродажна цена од 
25.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

новска, ул. �ЈНА� бр. 45, Кавадарци.         (28625) 
__________ 

 
Се продава недвижен имот: 12/33, идеален дел од 

К.П. бр. 3529/1, план 004, скица 004, во м.в. �Крстот�, 
катастарска култура 14100, со површина од 5877м2, за-
веден во Имотен лист бр. 4610 за КО Кавадарци 1 вон, 
издаден од ДЗГР-Одделение за премер и катастар Кава-
дарци, сосопственост на 19/33 идеален дел на Колев 
Пано Владко од Кавадарци, ул. �Мито Хаџивасилев� 
бр. 21, за купопродажна цена од 100.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

новска, ул. �ЈНА� бр. 45, Кавадарци.         (28627) 
__________ 

 
Врз основа на нотарски акт-Договор за залог (хипо-

тека) на недвижен имот, составен од нотарот Луиза 
Христова од Битола, под ОДУ р. бр. 131/2003 од 
27.10.2003 година, склучен помеѓу заложниот довери-
тел Друштво за производство, услуги и трговија увоз-
извоз МАРДИ ДОО Радовиш, ул. �Плачковица� бр. 98, 
со матичен број 4789172 и заложниот должник Друш-
тво за промет на стоки и услуги ЈАВОР АНГРОТЕК-
СТИЛ АД Битола, ул. �Охридска� бб, со матичен број 
4079574, со кој е заснован залог (хипотека) од втор ред 
во корист на заложниот доверител, врз имот во сопс-
твеност на заложниот должник и тоа недвижен имот 
застроен врз К.П. бр. 17561, детално опишан во Имо-
тен лист бр. 22398 за КО Битола и недвижен имот заст-
роен на К.П. бр. 5790, К.П. бр. 6110 и К.П. бр. 6111/1, 
опишан во Поседовен лист бр. 13102 за КО Битола, за-
ради обезбедување на паричното побарување на залож-
ниот доверител кон заложниот должник. 

                                        (28747) 
__________ 

 
Врз основа на Договор за залог, со својство на из-

вршна исправа, составен е нотарски акт од нотарот Ки-
рил Грков од Кавадарци, под ОДУ бр. 258/03 од 
22.10.2003 година, склучен помеѓу ТЕТЕКС Кредитна 
банка АД Скопје, како заложен доверител и ДООЕЛ 
ЛИПТОН ЈУНИОР Кавадарци, како должник, заради 
обезбедување на парично побарување во износ од 
3.500.000,00 денари, засновано е заложно право од прв 
ред врз недвижен имот, сопственост на заложниот 
должник АД БАЛКАН Кавадарци: К.П. бр. 12940/1, 
зграда 2, влез 1, кат ПР, намена 00570, м.в. �М. Тито�, 
со површина од 488м2, по Имотен лист бр. 15796, КО 
Кавадарци 2.           (28750) 

__________ 
 

Над Недвижен имот и идни подвижни основни 
средства за производство, сопственост на Друштво за 
планирање, проектирање и инженеринг ПРОСТОР 
Данчо и други ДОО Куманово, е заснован залог и тоа 
на дел со Договор за залог над недвижен имот, заверен 
кај нотарот Драган Георгиев од Куманово, под ОДУ 
бр. 411/03 од 15.10.2003 година, во корист на заложни-
от доверител Комерцијално инвестициона банка АД 
Куманово, за обезбедување на парично побарување во 
износ од 9.000.000,00 денари, со договор за залог над 
недвижен имот, заверен кај нотарот Драган Георгиев 
од Куманово, под ОДУ бр. 423/03 од 22.10.2003 годи-
на, во корист на заложниот доверител Стопанска банка 
АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во 
износ од 500.000 ЕУР и со Договор за залог над идни 
подвижни предмети, заверен кај нотарот Драган Геор-
гиев од Куманово, под ОДУ бр. 424/03 од 22.10.2003 
година во корист на заложниот доверител Стопанска 
банка АД Скопје, за обезбедување на парично побару-
вање во износ од 500.000 ЕУР.                              (28752) 

__________ 
 

Над недвижниот имот, сопственост на должникот-
заложниот должник �ОРИЕНТАЛ ТАБАК� Акционер-
ско друштво за производство, откуп, обработка, про-
дажба на тутун, земјоделство и трговија на големо и 
мало Демир Хисар и тоа: на К.П. бр. 460, м.в. �Село�, 
двор со површина од 18148м2, и под објект со површи-
на од 3809м2,  или вкупна површина од 22057м2, во ПЛ 

бр. 90 за КО Мургашево од 08.10.2003 година на ДЗГР 
на РМ-Одделение за премер и катастар Демир Хисар, 
следните изградени објекти: портирница со проценета 
вредност од 209.089,72 денари, управна зграда со про-
ценета вредност од 1.198.643,52 денари, работнички 
ресторан со проценета вредност од 1.268.001, 63 дена-
ри, котлара со мазутара со проценета вредност од 
150.000,00 денари, фарм завод-стар со вкупна процене-
та вредност од 1.595.437,91 денари, трафостаница со 
вкупна проценета вредност од 714,12 денари, работил-
ница-механичарска со вкупна проценета вредност од 
177.638,09 денари, гаража со канцеларии со вкупна 
процената вредност од 537.579,96 денари, ППЗ и пор-
тирница-стражара стара со вкупна проценета вредност 
од 68.165,52 денари; на К.П. бр. 1230, м.в. �Под Село�, 
двор со површина од 2876м2, под објект со површина 
од 1274м2, или вкупна површина од 4150м2, во ПЛ бр. 
4 за КО Суводол од 08.10.2003 година на ДЗГР на РМ-
Одделение за премер и катастар Демир Хисар, следни-
те изградени објекти: работничка менза Кутретино, со 
вкупна проценета вредност од 367.354,83 денари, на-
стрешница (погон) со вкупна проценета вредност од 
674.786,80 денари, магацин за храна во погон Кутрети-
но, со вкупна проценета вредност од 100.000,00 дена-
ри; на К.П. бр. 556 и 557, м.в. �Под Село�, нива со 
вкупна површина од 3623м2, во ПЛ бр. 200 за КО Стру-
гово од 07.10.2003 година, на ДЗГР на РМ-Одделени за 
премер и катастар Демир Хисар, следниот изграден об-
јект: здружен дом, с. Стругово, со вкупна проценета 
вредност од 451.313,92 денари; на К.П. бр. 2997м2, м.в. 
�Село� нива со површина од 71м2 и под објект со повр-
шина од 146м2 или вкупна површина од 217м2, во ПЛ 
бр. 179 за КО Жван од 07.10.2003 година на ДЗГР на 
РМ-Одделение за премер и катастар Демир Хисар, 
следниот изграден објект: продавница Отрап, со вкуп-
на проценета вредност од 83.35,68 денари, е заснован 
залог-хипотека од прв ред, со Анекс Договор за залог 
со својство на извршна исправа од нотарот Вера Кара-
манди од Битола, под ОДУ бр. 256/03 од 21.10.2003 го-
дина, во корист на заложниот доверител Тутунска бан-
ка АД Скопје, за дополнување на обезбедување на па-
ричното побарување во износ од 120.000.000,00 дена-
ри, обезбедено со Договор за засновање на регистриран 
залог ОДУ бр. 23/99 од 28.05.1999 година, Анекс-
Договор бр. 1 ОДУ бр. 372/01 од 28.12.2002 година и 
Договор за обезбедување на на побарување со 
засновање на заложно право врз недвижност ОДУ бр. 
24/99 од 28.05.1999 година, а кое произлегува од Дого-
вор за одобрување на рамковен револвинг кредит-ли-
мит врз основа на заложно право на недвижност-хипо-
тека и на подвижни предмети-рачна залога бр. 09-
1611/1 од 25.05.1999 година и Анекс-Договор бр. 1 бр. 
09-2654 од 26.12.2002 година и Анекс-Договор бр. 2 бр. 
09-2282 од 17.10.2003 година.                               (28755) 

__________ 
 
Над подвижниот имот, сопственост на заложниот 

должник �ОРИЕНТАЛ ТАБАК� Акционерско друштво 
за производство, откуп, обработка, продажба на тутун, 
земјоделство и трговија на големо и мало Демир Хисар 
и тоа: патничко моторно возило марка MAZDA 626 тип 
2.0 DI TD, со број на шасија JMZGF12R201441752, со 
број на мотор 720339, година на производство 2000, со 
регистарски број BT-332-RE, со проценета вредност од 
1.592.773,22 денари, столици кожни (фотеља кожна, 
столица баса кожа и фотеља УР-151 кожа) со прецене-
та вредност од 29.228,60 денари и лимена монтажна ба-
рака со проценета вредност од 48.594,77 денари е зас-
нован залог од прв ред, со Потврда (солемнизација) на 
приватна исправа, Анекс-Договор бр. 2 од нотарот Ве-
ра Караманди од Битола, под ОДУ бр. 257/03 од 
21.10.2003 година, во корист на заложниот доверител 
Тутунска банка АД Скопје, за дополнување на обезбе-
дувањето на паричното побарување во износ од 
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120.000.000,00 денари, обезбедено со Договор за засно-
вање на регистриран залог ОДУ бр. 23/99 од 28.05.1999 
година, Анекс-Договор бр. 1 ОДУ бр. 372/01 од 
28.12.2002 година и Договор за обезбедување на поба-
рување со засновање на заложно право врз недвижност 
ОДУ бр. 24/99 од 28.05.1999 година, а кое произлегува 
од Договор за одобрување на рамковен револвинг кре-
дит-лимит врз основа на заложно право на недвиж-
ност-хипотека и на подвижни предмети-рачна залога 
бр. 09-1611/1 од 25.05.1999 година и Анекс-Договор 
бр. 1 бр. 09-2654 од 26.12.2002 година и Анкес-Договор 
бр. 2 бр. 09-2282 од 17.10.2003 година.                (28756) 

__________ 
 

Врз основа на Потврда (солемнизација) на Договор 
за залог, заверен од нотарот Васил Кузманоски од 
Охрид, под ОДУ книга II реден број 660/03 од 
24.10.2003 година, склучен помеѓу Трговско друштво 
за производство, трговија и услуги �СТАРТ� ДОО 
увоз-извоз Охрид, со седиште во нас. Св. Еразмо во 
Охрид, како заложен доверител и Друштво за произ-
водство и трговија на големо и мало �ИНТЕГРАЛ� Зоран 
ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, со седиште на ул. �Благоја То-
ска� бр. 28, како заложен должник, засновано е заложно 
право-регистриран залог од прв ред, врз подвижен пред-
мет сопственост на заложниот должник, кое заложно пра-
во е регистрирано во Централниот регистар 11.08.2003 го-
дина со деловоден број 10320030000131.                 (28757) 

__________ 
 

Се продава недвижен имот-нива 4-та класа, со 
вкупна површина од 482 м2 евидентирана на КП 
1217/1, м.в. �Грмади�, КО Горно Соње, сопственост на 
Елена Дончева. 
Се повикуваат сопствениците на соседните парце-

ли, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ�, доколку се заинтере-
сирани да ја купат гореопишаната недвижност, писме-
но да се изјаснат за прифаќање на понудата. 
Доколку не се јават во наведениот рок, истите го 

губат правото на првенствено купување на предметна-
та недвижност. 
Изјавата за прифаќање на понудите да се достави во 

нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџовска 
од Скопје, на ул. �Иван Козаров� бр. 24 лок. 23 (ДТЦ 
�Стара Рампа�).                                                       (28692) 

___________ 
 

Над недвижен имот сопственост на Експорт Им-
порт Банка АД Скопје кој се наоѓа во КО Кисела Вода 
1, КП бр. 1128, ул. �Сава Ковачевиќ� бр. 13, во вкупна 
површина од 1440 м2, заведен во Имотен лист број 
31818 издаден од ДЗГР - Сектор за премер и катастар 
Скопје, заснован е залог со нотарски акт - Договор за 
залог на недвижен имот составен и заверен кај нотарот 
Никола Кајчевски од Скопје, под ОДУ бр. 198/03 од 
24.10.2003 година во корист на заложниот доверител 
Народна Банка на Република Македонија, за обезбеду-
вање на парично побарување во износ од 4.000.000 
евра, во денарска противвредност.                       (28734) 

___________ 
 
Над движниот имот сопственост на Експорт Им-

порт Банка АД Скопје, кој се состои од обични акции 
234158 од ФЗЦ 11 Октомври-Куманово, заведени во 
Извод од сметка на Централниот депозитат за хартии,  
е заснован залог со нотарски акт - Договор за залог на 
движен имот-права-обични акции, составен и заверен 
кај нотарот Никола Кајчевски од Скопје, под ОДУ бр. 
199/03 од 24.10.2003 година во корист на заложниот 
доверител Народна Банка на Република Македонија, за 
обезбедување на парично побарување во износ од 
4.000.000 евра во денарска противвредност.       (28735) 

Врз основа на договор за залог на недвижен имот со 
својство на извршна исправа потврден од нотарот Бо-
ривој Стојкоски заведен под ОДУ бр. 935/03 од 
06.10.2003 година, склучен помеѓу КОМЕРЦИЈАЛНА 
БАНКА А.Д. Скопје како заложен доверител и МЗТ 
ПУМПИ АД Скопје, производство и монтажа на пум-
пи, турбини, хидромеханичка и еколошка опрема 
Скопје, како должник заложен должник засновано е за-
ложно право од прв ред врз недвижен - имот: произ-
водна хала за алат и прибор на ул. �Перо Наков� бб во 
Скопје, која се состои од административна зграда на 
приземје и кат, со површина од 1295 м2; производна ха-
ла-приземје со површина од 2642 м2 и магацин - при-
земје со површина од 1007 м2, односно вкупна површи-
на на објекти од 4944 м2, со земјиште за редовна упо-
треба на сите изградени на К.П. 44/2, м.в. �Шеовица�, 
К.О. Маџари, според Поседовен лист 1372 издаден на 
ден 22.05.2003 година кои се обележани во скицата за 
парцелизација по друштва на МЗТ-Скопје под бр. 6.1 и 
6.2 која претставува составен дел на Договорот за по-
делба на земјиштето и  објектите на начинот и користе-
ње на заедничките делови во кругот на МЗТ-Скопје ОД 
2001 година склучен меѓу друштвата, заверен кај нота-
рот Боривој Стојкоски, под УЗП бр. 4476/2001 година 
на 19.03.2001 година, а сопственост на друштвото врз 
основа на одобрение за градење Уп. бр. 10-54/84 од 
30.09.1984 година издадено од П. Комитет за енергет-
ска индустрија и градежништво-Скопје и Решение за 
локација Уп. бр. 08-184/1 од 17.06.1983 година издаде-
но од Р. Комитет за урбанизан и заштита на човековата 
околина - Скопје сопственост на должникот и заложен 
должник.                                                                  (28741) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за засновање на регистриран 

невладетелски залог врз подвижни предмети со својс-
тво на извршна исправа заверена од нотарот Боривој 
Стојкоски заведен под ОДУ бр. 1039/03 од 30.10.2003 
година, склучен помеѓу Прокредит Банка АД Скопје 
како заложен доверител и Трговското друштво за про-
изводство, промет и услуги РИМА-СТИЛ ДОО експорт-
импорт Скопје како должник заложен должник, заснова-
но е заложно право од прв ред врз подвижни предмети и 
тоа: фреза за железо-глодалка по ф-ра бр. 3/24.01.2003 
година, издадена од ET PEGAS-GEORGI KOTCHORA-
POV Софија, Бугарија и по царинска декларација бр. S-
1290/27.01.2003 година, производител KAZANLAK, тип 
FU 251, количина 1, вредност 4.000,00 ЕУР; универза-
лен струг по ф-ра бр. 34/10.10.2003 година, издадена од 
ET PEGAS-GEORGI KOTCHORAPOV Софија, Бугари-
ја  и по царинска декларација бр. S-27940/19/1002, про-
изводител ZMM Sofija, тип CU 401, количина 1, вред-
ност 3.500,00 ЕУР; екцентар преса/ножица (Гилотина) 
по ф-ра бр. 34/10.10.2002 година од ET PEGAS-
GEORGI KOTCHORAPOV Софија, Бугарија и по ца-
ринска декларација бр. S-27940/19/10/02, количина 1, 
вредност 6.000,00 ЕУР; компресор, производство 
АВАС Италија, тип В 4000-200/L200, фаб. бр. 986816, 
год. на произ. 1990 по ф-ра бр. 08/02 од ден 27.06.2002 
година издадена од БУМАКО експорт-импорт Скопје, 
количина 1, вредност 1.000,00 ЕУР; виљушкар LITO-
STROJ - Ljubljana, година на производство 1974, сери-
ски број 2126711, тип В 5, по ф-ра бр. 009/03 издадена 
на ден 25.03.2003 година од БИТА-ПРОМ ДООЕЛ 
Скопје, количина 1, вредност 10.000,00 ЕУР; техноло-
шка линија за профилирање на големо ребро, година на 
производство 2001-2002, по проценка од овластен про-
ценител, количина 1, вредност 200.000,00 ЕУР, сопс-
твеник на должникот и заложниот должник.       (28742) 

___________ 
 
Врз основа на приватна исправа - Договор за обез-

бедување на побарување со засновање на регистриран 
залог врз подвижни предмети, потврден од нотарот 
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Светлана Петровска - Центар, Скопје, под ОДУ број 
502/03 од 23.10.2003 година, склучен помеѓу СТО-
ПАНСКА БАНКА А.Д. Скопје, како заложен довери-
тел и Друштвото за внатрешен и надворешен промет 
АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје, со седиште на ул. 
�Мито Хаџивасилев� бр. 20, како заложен должник, 
засновано е заложно право-регистриран залог од прв 
ред врз подвижни предмети на заложниот должник, 
кое заложно право е регистрирано во Централиниот ре-
гистар на РМ, Заложен регистар, Скопје, на ден 
23.09.2003 година под единствен деловоден идентифи-
кационен број 10120030001340.                            (28748) 

___________ 
 
Врз основа на приватна исправа - Договор за обез-

бедување на побарување со засновање на регистриран 
залог врз подвижни предмети, потврден од нотарот 
Светлана Петровска - Центар, Скопје, под ОДУ број 
510/03 од 28.10.2003 година, склучен помеѓу ПРОКРЕ-
ДИТ БАНКА А.Д. Скопје, како заложен доверител и 
Друштвото за транспорт, трговија и услуги ЕУРОТ-
РАНС-Н Драги ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје, со седиште 
на ул. �Македонска Косовска Бригада� бб како заложен 
должник, засновано е заложно право-регистриран залог 
од прв ред врз подвижни предмети на заложниот долж-
ник, кое заложно право е регистрирано во Централини-
от регистар на РМ, Заложен регистар, Скопје, на ден 
29.10.2003 година под единствен деловоден идентифи-
кационен број 10120030001379.                            (28749) 

___________ 
 
Над недвижност-деловен простор кој се наоѓа во 

Скопје, ул. �Лондонска�, зграда 1, влез 1, кат-01, локал 
број 04, во вкупна површина од 45 м2, кој имот лежи на 
К.П. бр. 3317, дел 2, КО Карпош, сопственост на долж-
никот-заложниот должник Трговско друштво за вна-
трешна и надворешна трговија МАК-АУТОКОМЕРЦ 
Стефан и др. ДОО Скопје со седиште на ул. �Кочо Ра-
цин� бр. 75 Скопје, врз основа на Имотен лист број 
29049 издаден од ДЗГР-Сектор за премер и катастар 
Скопје, заснован е залог (хипотека) со Договор за залог 
(хипотека) врз недвижност во форма на нотарски акт 
со својство на извршна исправа, од страна на нотарот 
Нада Палиќ од Скопје, заведен под ОДУ. бр. 244/03 од 
28.10.2003 година во корист на заложниот доверител 
АД РАДОБАНК Скопје, за обезбедување на парично 
побарување во износ од 1.500.000,00 денари.      (28751) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за хипотека, со својство на 

извршна исправа, составен во форма на нотарски акт 
од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под 
ОДУ. број 482/03 од 27 октомври 2003 година, склучен 
меѓу Стопанска банка А.Д. Скопје, со седиште на ул. 
�11 Октомври� бр. 7 во Скопје, како заложен довери-
тел, и Друштво за производство, промет, посредување 
и услуги ПОРЦАМАК ДОО експорт-импорт Скопје, со 
седиште на бул. �Кузман Јосифовски Питу� бр. 15 во 
Скопје, како заложен должник, засновано е заложно 
право-хипотека од прв ред врз недвижен имот на за-
ложниот должник, и тоа: градежно земјиште на К.П. 
број 6227/3 во КО Скопје, план 79, скица 58, м.в. �Вар-
дар�, со површина од 29,20 м2, видно од Поседовен 
лист број 18172 за КО Скопје, со објектот или објекти-
те кои ќе се изградат на наведената парцела како идни 
недвижности.                         (28753) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за обезбедување на побару-

вање со засновање на договорен залог врз подвижни 
предмети (камиони), со својство на извршна исправа, 
потврден од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, 
Скопје, под ОДУ број 455/03 од 11 октомври 2003 го-
дина, склучен меѓу ВОЛВО ТРАК КОРПОРАЦИЈА, 

како заложен доверител, и Друштвото за автотранс-
порт и шпедиција Транс Велес акционерско друштво 
Велес, со седиште на ул. �Алексо Демниевски� бр. 53 
во Велес, како заложен должник, засновано е заложно 
право-регистриран залог од втор ред врз подвижни 
предмети на заложниот должник, кое заложно право е 
регистрирано во Централниот регистар на 14.10.2003 
година со деловоден број 10120030001275.        (28754) 

___________ 
 

Над подвижен имот сопственост на ДПТУУ ШАР 
ПЛАНИНА КОМЕРЦ- с. Брвеница, кој имот претста-
вува стопански објект во површина од 967 м2 со право 
на трајно користење на двор во површина од 500 м2 и 
нива 5-та  класа во површина од 18.218 м2 или се вкуп-
но 19.685 м2 построен на КП бр. 8060/4 на м.в. �Клуко-
во�, заведен по Пл. бр. 13123 за КО Тетово, заснован е 
залог - хипотека од прв ред во корист на заложниот до-
верител Љатиф Шабани од Тетово, заради обезбедува-
ње на негово парично побарување во износ од 150.000 
ЕУРА како главно побарување.                            (28906) 

___________ 
 
Над подвижни предмети сопственост на КЕКЕЦ-

КАН Анџелко и Никола ДОО Тетово во Централниот 
заложен регистар под број 10220030000279, заснован е 
залог со Договор за регистриран невладетелски залог 
на подвижни предмети со својство на извршна исправа, 
заверен кај нотарот Иво Серафимоски од Тетово, под 
УЗП бр. 9088/03 од 23.10.2003 година во корист на за-
ложниот доверител ПРО КРЕДИТ Банка АД Скопје, за-
ради обезбедување на негово парично побарување во 
износ од 32.000 ЕУРА во денарска противвредност на 
средниот курс на НБРМ на денот на исплата.     (28910) 

___________ 
 
Со нотарски акт договор за залог (хипотека врз нед-

вижен имот) ОДУ бр. 249/2003 година, во својство на 
извршна исправа изготвен од нотарот Муцунски  Борис 
од Делчево, склучен помеѓу заложниот доверител СТО-
ПАНСКА БАНКА АД Скопје филијала Делчево, со се-
диште на ул. �М.М. Брицо� бб во Делчево, и заложниот 
должник �Зенит-Комерц� ДОО Делчево со стан на ул. 
�М. Тито� бр. 80 во Делчево, а за обезбедување на па-
рично побарување, за одобрен хипотекарен кредит во 
износ од 160.000,00 ЕУРА кои произлегуваат по Дого-
вор за рамковен лимит, врз основа на договор за залог 
над недвижност и недвижен имот предмети заведени 
под бр. 02-299 од 22.10.2003 година кај доверителот, а 
заведен под бр. 39 од 22.10.2003 година, заведени кај за-
ложниот должник Трговско друштво за производство и 
промет �Зенит-Комерц� ДОО Делчево со стан на ул. �М. 
Тито� бр. 80 во Делчево, кој е сосопственик на недвижен 
имот заведен во Имотен лист 9563 КО Делчево заведен 
под бр. 1217/854 од 03.10.2003, а се однесува за следни-
от имот: управната зграда со П=93 м2 е изградена 2003 
година со целокупна инфраструктура на КП бр. 4326  
зграда 2 МВ Солена Чешма КО Делчево. Изградени се 
темели за челични силоси со вкупна Р=122 м2 и процес-
на опрема која се состои од челични силоси (3х500) м2. 
Горе наведениот имот е запишан во јавна книга при 

ДЗРУ Одделение за премер и катастар Делчево. (28912) 
___________ 

 
Се продава земјиште-дел од 3742м2 од нива, чија 

вкупна површина изнесува 5496м2, кое се наоѓа на К.П. 
бр. 2057 култура нива, класа 7, заведена во ПЛ. бр. 153 
за КО Нерези на име Адамова Мелихат, Илјазов Азис и 
Адем Мемедали, за цена од 540,00 денари м2. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твеници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во �Службен весник на РМ� писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно, го губат правото на првенство. 
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Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Олга Димовска на ул. �Железничка� бр. 37-
а, Скопје.                                                                  (28940) 

___________ 
 
Над недвижниот имот сопственост на АГД Илин-

ден - Скопје, со седиште на ул. �Иво Рибар Лола� бр. 
59/2-А и тоа недвижен имот, кој се наоѓа во Скопје на 
ул. �Вељко Влаховиќ� бр. 28 (поранешна ул. �И.Р.Ло-
ла� бр. 46) и тоа кат во деловна зграда, дел 2, зграда 1, 
влез 1, кат 1, со намена на зградата 00570, во површина 
од 397м2, а се води на КП 11832, врз основа на Имотен 
лист бр. 9266 за К.О. Центар 1, издаден од ДЗГР-Се-
ктор за премер и катастар - Скопје, е заснован залог со 
нотарски акт - Договор за залог кај нотарот Роза Нико-
лова, под ОДУ бр. 100/03 од 30.10.2003 година, во ко-
рист на заложниот доверител Комерцијална банка АД 
Скопје, за обезбедување на парично побарување во из-
нос од 36.500.000,00 денари.                                 (28943) 

_________ 
 

Се продава 1/3 идеален дел од земјоделско земји-
ште, нива на К.П. бр. 343, план 2, КО Кондово, м.в. 
�Медже�, нива 6 класа, со површина од 4413м2, сопс-
твеност на Бајрами Муарем Мехмедали, според Посе-
довен лист бр. 31 за КО Кондово, за цена од 149,00 де-
нари за метар квадратен. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

до нотарот Мери Весова, ул. �Ѓорче Петров� бр. 10-а, 
локал 2, Скопје.           (28996) 

__________ 
 

Над подвижниот имот сопственост на заложниот 
должник �ОРИЕНТАЛ ТАБАК� Акционерско друштво 
за производство, откуп, обработка, продажба на тутун, 
земјоделство и трговија на големо и мало Демир Хисар 
и тоа тутун: тип Прилеп, класа Уник 1/4, количина 
50.000 кг, цена/кг 189,00 денари, износ 9.450.000,00 де-
нари; тип Прилеп, класа III, количина 150.000 кг, це-
на/кг 160,00 денари, износ 24.000.000,00 денари; тип 
Прилеп, класа IV, количина 155.000 кг, цена/кг 98,00 
денари, износ 15.190.000,00 денари или вкупна 
проценета вредност од 48.640.000,00 за 355.000 кг за-
ложен тутун, е заснован залог од прв ред со нотарски 
акт-Договор за залог со својство на извршна исправа од 
нотарот Вера Караманди од Битола, под ОДУ бр. 
263/03 од 28.10.2003 година, во корист на заложниот 
доверител Тутунска банка АД Скопје, за обезбедување 
на паричното побарување во износ од 34.456.688,00 де-
нари, а кое произлегува од Договор за комисионен кре-
дит заведен кај заложниот доверител под бр. 05-186 од 
24.04.2003 година.                                                   (29028) 

__________ 
 

Врз основа на Договор за залог, во својство на из-
вршна исправа, составен  во форма на нотарски акт од 
нотарот Ариф Ибраими од Тетово под ОДУ бр. 147/03 
од 30.10.2003 година, склучен меѓу Тутунска банка АД 
Скопје, како хипотекарен доверител и трговско друш-
тво за производство и трговија АЛПА ОИЛ КОМПА-
НИ Зеќир ДООЕЛ експорт-импорт с. Челопек, Брвени-
ца, како хипотекарен должник, засновано е заложно 
право од прв ред врз недвижен имот: бензинска пумпа, 
која претставува К.П. бр. 1399/2 на м.в. �Крушевица� 
двор со површина од 1393м2, и под објект со површина 
од 92м2, опишано во ПЛ бр. 2193 на КО Челопек, сопс-
твеност на хипотекарниот должник.        (29044) 

Се продава недвижен имот, земјоделско земјиште и 
тоа: К.П. бр. 937, план 7, скица 21, м.в. �Стара Чешма�, 
култура нива, класа 4, површина 1018м2, евидентирано 
во поседовен лист бр. 140 за КО Плетвар, на име на Са-
рагиноска Атанасова Вера, род. Трајкоска од Прилеп, 
ул. �Кеј 4-ти Јули� бр. 6. Купопродажната цена на нед-
вижниот имот изнесува 15.000,00 денари. 
Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопс-

твеници и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во �Службен весник на РМ�, писме-
но да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спро-
тивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Дано Рошкоски од Прилеп, бул. �Гоце Дел-
чев�, зграда Македонија, локал 14.                       (29047) 

__________ 
 

Се продава нива, класа 2, К.П. бр. 1810, м.в. �То-
полка�, со вкупна површина од 6759м2, заведена во 
Имотен лист бр. 1480 за КО Варош, сопственост на 
7/14 на Талески Методија од Прилеп, ул. �Илка Приса-
ѓанка� бр. 39 и 3/14 на Талески Миле од Прилеп, ул. 
�Илка Присаѓанка� бр. 39, за цена од 150.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите кои граничат со погоренаведена-
та парцела, 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 првенствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. �Сотка 
Ѓорѓиоски� бб.           (29049) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на 
К.П. бр. 10, план 49, м.в. �Поглед�, класа 2, со површи-
на од 1000м2 и неплодно на К.П. бр. 10, план 49, м.в. 
�Поглед� од 500м2, по Поседовен лист бр. 73, КО Бо-
шава, за цена од 7.000,00 денари, сопственост на Илија 
Ристов од с. Г. Бошава, Конопиште. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-

ште право на првенство на купување имаат заеднички-
те сопственици, сосопствениците и соседите кои грани-
чат со земјиштето што се продава. Се повикуваат исти-
те доколку се заинтересирани да достават писмени по-
нуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до 
нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. 
�7-ми Септември� бр. 41. Во спротивно, ќе се смета де-
ка не се заинтересирани за купување.        (29050) 

__________ 
 
Се разменува земјоделско земјиште и тоа: нива на 

К.П. бр. 2131, план 8, скица 846, м.в. �Војчев Гроб�, 
класа 5, со површина од 1725м2 и нива на К.П. бр. 
1233/2, план 7, скица 582, м.в. �Пасмандоље� од 
2020м2, по Поседовен лист бр. 550, КО Сопот, сопстве-
ност на Настов Павле од Кавадарци и Зора Ангелова од 
Неготино. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-

ште право на првенство на купување имаат заеднички-
те сопственици, сосопствениците и соседите кои грани-
чат со земјиштето што се продава. Се повикуваат исти-
те доколку се заинтересирани да достават писмени по-
нуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до 
нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. 
�7-ми Септември� бр. 41. Во спротивно, ќе се смета де-
ка не се заинтересирани за купување.        (29051) 

__________ 
 
Врз основа на Договор за хипотека во форма на но-

тарски акт, изготвен од нотарот Матилда Бабиќ, под 
ОДУ број 179/03 од 11.09.2003 година, е востановено 
заложно право-хипотека од прв ред во корист на хипо-
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текарниот доверител ТУТУНСКА БАНКА АД Скопје, 
над недвижност - стан кој се наоѓа во Скопје, КО Кисе-
ла Вода 1,  построен на К.П. 107 дел 1, зграда 1, влез 1, 
кат 03 (трети), стан 18 (осумнаесет) намена на зградата 
00510, ул. �Бихачка� со површина од 38 м2 и К.П. 107 
дел 1, зграда 1, влез 1, кат 03 (трети), стан 18 (осумнае-
сет) намена на зградата 00509, ул. �Бихачка� со повр-
шина од 6 м2 или вкупна површина од 44 м2, видно од 
Имотен лист број 31682 издаден од ДЗГР - Сектор за 
премер и катастар Скопје за Кисела Вода 1, под број 
1120/21192 од 21.07.2003 година, сопственост на хипо-
текарниот должник Друштво за производство, промет 
и услуги СИГМА-МАСЛА Нинослав ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје.                                                        (29156) 

___________ 
 
Над побарувањата сопственост на Македонска Бан-

ка АД Скопје кои претставуваат кредити по: кредит од 
380.000 евра по Договор бр. 01/2001 за подкредит за 
кредитирање на развој на мали и средни претпријатија 
заведен под бр. 01-277 од 06.04.2001година; кредит во 
износ од 400.000 евра по Договор бр. 01/2001 за кори-
стење подкредит од МБПР за програмата за кредитира-
ње мали и средни претпријатија од кредитната линија на 
KFW заведен под бр. 01-849 од 05.10.2001 година; кредит 
во износ од 400.000 евра по Договор бр. 02/2001 за кори-
стење на подкредит од МБПР за програмата за кредитира-
ње мали и средни претпријатија од кредитната линија на 
KFW заведен под бр. 01-1125 од 05.12.2001 година; кре-
дит од 400.000 евра по Договор бр. 71/2002 за користе-
ње на подкредит од МБПР за програмата за кредитира-
ње мали и средни претпријатија од кредитната линија 
на KFW заведен под бр. 08-6550 од 29.07.2002 година;   
кредит од 233.000 евра по Договор бр. 104/2002 за ко-
ристење на подкредит од МБПР за програмата за креди-
тирање мали и средни претпријатија од кредитната линија 
на KFW заведен под бр. 08-7831 од 17.09.2002 година; 
кредит од 132.000 евра по Договор бр. 130/2002 за кори-
стење на подкредит од МБПР за програмата за креди-
тирање мали и средни претпријатија од кредитната ли-
нија на KFW заведен под бр. 08-8959 од 16.10.2002 го-
дина;   кредит од 400.000 евра по Договор бр. 138/2002 
за користење на подкредит од МБПР за програмата за 
кредитирање мали и средни претпријатија од кредитна-
та линија на KFW заведен под бр. 08-9112;    кредит во 
износ од 566.264.600,00 ИТЛ по Договор бр. 01/2001 за 
користење на подкредит од Италијанската стокова кре-
дитна линија заведен под бр. 01-494 од 27.06.2001 го-
дина, заснован е залог ОДУ 342/03 од 23.10.2003 годи-
на, составен од нотарот Поповски Слободан од Скопје, 
како средство за обезбедување на договори за рамко-
вен револвинг кредит од 01.11.1999 година бр. 03-
1093/1  и  06.04.1999 година бр. 03-269/1, помеѓу Маке-
донска Банка АД Скопје и Македонска банка за поддр-
шка на развојот АД Скопје.                                   (29133) 

___________ 
 
Заложниот должник Трговското друштво за врабо-

тување на инвалидни лица за производство, трговија и 
услуги �2-ри Август Принт� ДОО Штип, со седиште во 
Штип, на ул. �Гоце Делчев� бр. 101, за обезбедување 
на парично побарување на заложниот доверител Ко-
мерцијална банка АД Скопје, во износ од 722.960,00 
денари, по основ на Договор за долгорочен кредит бр. 
02-1630-90056-52/21.10.2003 година, заложува подви-
жен предмет во исклучива сопственост на заложниот 
должник и тоа опрема машина за конфекционирање и 
печатење тип АУТОРОТА сер. бр. 5661, производство 
1999 во Германија, едно парче, како предмет на реги-
стриран невладетелски залог од прв ред по основ на 
Договор за регистриран залог врз подвижни предмети, 
потврден од нотарот Соња  Катранџиска-Кимова, ОДУ 
бр. 152/03 од 28.10.2003 година.                           (29163) 

Над подвижни ствари, сопственост на Друштвото 
за производство, трговија и услуги АНДАПЕДО Недев 
Добре ДООЕЛ Неготино: товарно возило влекач, марка 
SKANIA, тип R 124 LA 4x2 NA 400 37, број на мотор 
5729639, број на шасија XLER4X20004390068, година 
на производство 1998, регистарска ознака VE-028-NO; 
товарно возило-полуприколка-отворена, марка KOGEL, 
тип, SNCO 24, број на шасија WKOSNCO24W0723405, 
година на производство 1998, регистарска ознака VE-671-
NK; товарно возило - влекач,  марка SKANIA, тип, R 124 
LA 4x2 NA 400 37,  број на мотор DSC1201L01/5717843, 
број на шасија XLER4X20004380078, година на произ-
водство 1997, регистарска ознака VE-390-NO; товарно 
возило-полуприколка-отворена, марка SCHMITZ, број 
на шасија WSMS6980000093013, година на производс-
тво 1997, регистарска ознака VE-690-NK, заснован е 
залог со нотарски акт Договор за залог на подвижни 
предмети заверен кај нотарот Бинов Гело од Неготино, 
под ОДУ бр. 290/03 од 29.10.2003 година, во корист на 
заложниот доверител КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД 
Скопје, за обезбедување на парично побарување во из-
нос од 77.000 ЕУР.                                                  (29164) 

___________ 
 
Се продава идеална третина (1/3) недвижен имот од 

3130 м2 Скопје од К.П. 334 во место викано �Шамак� - 
ливада 3 класа со вкупна површина од 9390 м2 запиша-
на во П.Л. бр. 150 во КО Трубарево, како сопственост 
на продавачот Крстевски Киро за 600.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето на посочениот недвижен имот во рок од 30 де-
на од денот на објавувањето на огласот, писмено да се 
изјаснат за понудата. Во спротивно, го губат правото 
на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до адвокатот Игнат Панчевски, ул. �Стив Наумов� бр. 
22, л.1, Скопје.                                                        (29190) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште, во КО �Кавадарци 

1 (вон)�, К.П. бр. 7726, дел 10, план 014, скица 014, м.в. 
�Копачот�, култура нива, класа 5, со вкупна површина 
од 450м2, сопственост на Ифтим Митрев од Кавадарци, 
евидентирано во Имотен лист бр. 3807, издаден од Др-
жавниот завод за геодетски работи, Одделение за пре-
мер и катастар Кавадарци, за цена од 70.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците 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 понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.                                                               (29188) 

_________ 
 

Се продава земјоделско земјиште, во КО Тимјаник: 
парцела бр. 1756, во м.в. �Горна чешма�, нива со повр-
шина од 14431м2, во КО Тимјаник, парцела бр. 1757, во 
м.в. �Горна чешма�, нива со површина од 8635м2, во 
КО Тимјаник, парцела бр. 1758, во м.в. �Горна чешма�, 
нива со површина од 14471м2, во КО Тимјаник, парце-
ла бр. 1759, во м.в. �Горна чешма�, нива со површина 
од 11013м2, во КО Тимјаник, парцела бр. 1760, во м.в. 
�Горна чешма�, нива со површина од 8155м2, во КО 
Тимјаник. 
Сопственост на Коцев Киро од Кавадарци, ул. �Бра-

ќа Хаџи Тефови� бр. 12, цена на продажба 571.586,00 
денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

до нотарот Бинов Гело од Неготино ул. �Јане Сандан-
ски� бр. 3.                                                                (29189) 

_________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа цела, К.П. 

бр. 7-2-6-1, градина од 3 класа, во површина од 40м2, 
на м.в. �Ограда� и цела К.П. бр. 7-2-6-1, нива од 4 кла-
са, во површина од 200м2 на м.в. �Ограда�, заведени 
под П.Л. бр. 4711, за КО Галате, сопственост на Велији 
Хајдар Семија, Велији вд. Хајдар Рамије и Велији Хај-
дер Амет сите од Вpапчиште, за купопродажна цена од 
60.000,00 денари. 
Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од За-

конот за земјоделското земјиште �Службен весник на 
РМ� бр. 25/1998), имаат право на првенствено купува-
ње, (заедничките сопственици, сосопствениците и со-
седите чие земјиште граничи со земјиштето што се 
продава), во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во �Службен весник на РМ�, писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно , го 
губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар ул. �Кеј 
Братство� бр. 5-А.                                                   (29191) 

_________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К.П. 

бр. 1122/2, нива од 3 класа, во површина од 4227м2, на 
м.в. �Лениште� и 1/2 идеален дел од 1122/4, нива од 3 
класа, во површина од 24м2, на м.в. �Лениште�, заведе-
ни под П.Л. бр. 521, за КО Градец, сопственост на 
Ибраими Ахмет Несет од с. Градец, за купопродажна 
цена од 250.000,00 денари. 
Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од за-

конот за земјоделското земјиште �Службен весник на 
РМ� бр. 25/1998), имаат право на првенствено купува-
ње, (заедничките сопственици, сосопствениците и со-
седите чие земјиште граничи со земјиштето што се 
продава), во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во �Службен весник на РМ�, писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно , го 
губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. �Кеј 
Братство� бр. 5-А.                                                   (29192) 

________ 
 
Се продава земјоделско земјиште, КО Марена, К.П. 

бр. 136, дел 3, план 002, скица 002, м.в. �Вршникот�, 
катастарска култура нива, класа 3, со вкупна површина 
од 5592м2, во сопственост на Ботев Павле од Кавадарци. 
Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со пра-

во на првенство на купување-сопственици, заедничките 
сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште 
граничи со земјиштето што се продава, изјавите за при-
фаќање на понудите во писмена форма да ги достават до 
нотарот Ристо Самарџиев ул. �Блажо Алексов� бб, Кава-
дарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
овој оглас во �Службен весник на РМ�. Во спротивно, го 
губат правото на првенство.          (29194) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за залог (хипотека) со својс-

тво на извршна исправа составен во форма на нотарски 
акт од нотарот Тана Топалоска од Охрид, под ОДУ бр. 
405/03 од 29.10.2003 година, склучен помеѓу Охридска 
банка А.Д. Охрид, со седиште на ул. �М. Просветите-
ли� бр. 19-Охрид - како заложен доверител, Друштвото 
за туризам, услуги и трговија ИЗВИДНИК ДООЕЛ 
Скопје, бул. �Илинден� бб - како корисник на кредит-

должник и Сојузот на Извидници на Република Маке-
донија, со седиште во Скопје, бул. �Илинден� бб - како 
заложен должник, засновано е заложно право - хипотека 
од втор ред врз недвижен имот сопственост на заложни-
от должник и тоа КП бр. 5837 во м.в. �Даљан�, култура 
пат, во површина од 1800 м2; КП бр. 5838 во м.в. �Да-
љан�, култура неплодно, во површина од 1800 м2; КП 
бр. 5839 во м.в. �Даљан�, култура неплодно, во површи-
на од 26540 м2; КП бр. 5840 во м.в. �Даљан�, култура 
неплодно, во површина од 2240 м2 или во вкупна повр-
шина од 32380 м2, во КО Охрид, за обезбедување на па-
ричното побарување кое произлегува од Договорот за 
краткорочен кредит бр. 07-5848/2 од 22.10.2003 година, 
заверен од Охридска банка А.Д. Охрид.         (29254) 

___________ 
 
Врз основа на приватна исправа - Договор за залог 

на недвижен имот со својство на извршна исправа по-
тврден од Ружа Костовска заменик на нотарот Нове 
Костовски од Скопје, под ОДУ бр. 399/03 од 31.10.2003 
година  заложниот должник Друштвото за електрони-
ка, автоматика и информатика ЕЛЕКТРО СОФТ Љуп-
чо ДОО Скопје, со седиште на ул. �Вељко Влаховиќ� 
бб, МБ 4209176, има заложено свој недвижен имот по-
дробно опишан во потврдената приватна исправа во 
полза на заложниот доверител КОМЕРЦИЈАЛНА 
БАНКА АД Скопје, кој залог е регистриран во јавната 
книга што се води при ДЗГР-Одделение за премер и ка-
тастар Скопје.                                                          (29243) 

___________ 
 
Врз основа на нотарски акт сочинет од Ружа Ко-

стовска заменик на нотарот Нове Костовски од Скопје, 
заведен под ОДУ бр. 393/03 од 28.10.2003 година, за-
ложниот должник Друштвото за производство, тргови-
ја и услуги на големо ДЕЛФИНО ТРАВЕЛ САШО ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на бул. �Илинден� 
бр. 3/1 во Скопје со МБ 5037948 има заложено подви-
жен предмет, подробно опишан во нотарскиот акт во 
полза на заложниот доверител Стопанска банка АД 
Скопје, кој залог е регистриран во Централниот реги-
стар - Заложен регистар Скопје.                            (29239) 

___________ 
 
Врз основа на нотарски акт � Договор за невладе-

телски рачен залог од прв ред сочинет од страна на но-
тарот Нада Палиќ, Центар, Скопје, под ОДУ. бр. 227/03 
од 20.10.2003 година, склучен меѓу Радобанк АД Скоп-
је како заложен доверител, АД НОВА МАКЕДОНИЈА 
� во стечај како должник-заложен должник, со седиште 
на ул. �Мито Хаџивасилев Јасмин� бб, Скопје, заснова-
но е заложно право-регистриран залог од прв ред врз 
подвижни предмети и тоа 72-киосци-дуплекс систем К-
67 сопственост на должникот-заложниот должник, кое 
заложно право е заведено под единствен деловоден 
идентификационен број 10120030001324 од 22.10.2003 
година во Централниот регистар на РМ-Регионална ре-
гистрациона канцеларија во Скопје број 1.          (29325) 

___________ 
 
Врз основа на нотарски акт � Договор за невладе-

телски рачен залог од прв ред сочинет од страна на но-
тарот Снежана Бубевска, за подрачје на Основниот суд 
Скопје II � Скопје, под ОДУ. бр. 111/03 од 21.10.2003 
година, склучен меѓу РАДОБАНК АД Скопје како за-
ложен доверител и АД НИП НОВА МАКЕДОНИЈА � 
во стечај, Скопје, како заложен должник, засновано е 
заложно право � регистриран залог од прв ред врз под-
вижни предмети � киосци, сопственост на заложниот 
должник, кое заложно право е заведено под единствен 
деловоден идентификационен број 10120030001331 од 
23.10.2003 година во Централниот регистар на РМ � 
Регионална регистрациона канцеларија во Скопје број 1.      

            (29327) 
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Врз основа на нотарски акт - Договор за невладе-
телски рачен залог од прв ред сочинет од страна на но-
тарот Нада Палиќ, Центар Скопје, под ОДУ бр. 234/03 
од 23.10.2003 година, склучен меѓу Стопанска банка 
АД Скопје како заложен доверител, Едмон Адеми како 
должник и Друштвото за производство, трговија и ус-
луги РЕНОМАК Кемал и други ДОО увоз-извоз Скоп-
је, со седиште на ул. �Питу Гули� бб, Културен центар, 
Скопје како заложен должник засновано е заложно 
право - регистриран залог од прв ред врз подвижни 
предмети сопственост на заложниот должник, кое за-
ложно право е заведено под единствен деловоден иден-
тификационен број 10120030001338 од 23.10.2003 го-
дина во Централниот регистар на РМ - Регионална ре-
гистрациона канцеларија во Скопје број 1.          (29496) 

___________ 
 
Врз основа на нотарски акт - Договор за невладе-

телски рачен залог од прв ред сочинет од страна на но-
тарот Нада Палиќ, Центар Скопје, под ОДУ бр. 240/03 
од 27.10.2003 година, склучен меѓу Стопанска банка 
АД Скопје како заложен доверител, Пројка Станоеска 
како должник и Друштвото за производство, трговија и 
услуги РЕНОМАК Кемал и други ДОО увоз-извоз 
Скопје, со седиште на ул. �Питу Гули� бб, Културен 
центар, Скопје како заложен должник засновано е за-
ложно право - регистриран залог од прв ред врз подви-
жен предмет  сопственост на заложниот должник, кое 
заложно право е заведено под единствен деловоден 
идентификационен број 10120030001364 од 28.10.2003 
година во Централниот регистар на РМ - Регионална 
регистрациона канцеларија во Скопје број 1.      (29500) 

___________ 
 
Врз основа на нотарски акт - Договор за невладе-

телски рачен залог од прв ред сочинет од страна на но-
тарот Нада Палиќ, Центар Скопје, под ОДУ бр. 247/03 
од 28.10.2003 година, склучен меѓу Стопанска банка 
АД Скопје како заложен доверител, Оливер Илијевски 
и Добринка Илијевска како должници и Друштвото за 
производство, трговија и услуги РЕНОМАК Кемал и 
други ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. �Питу 
Гули� бб, Културен центар, Скопје како заложен долж-
ник засновано е заложно право - регистриран залог од 
прв ред врз подвижен предмет  сопственост на залож-
ниот должник, кое заложно право е заведено под 
единствен деловоден идентификационен број 
10120030001376  од 29.10.2003 година во Централниот 
регистар на РМ - Регионална регистрациона канцела-
рија во Скопје број 1.                                             (29502) 

___________ 
 

Со нотарски акт ОДУ бр. 201/03 од 04.11.2003 годи-
на, изготвен од нотарот Љубица Моловска од Скопје, 
востановено е заложно право - хипотека врз следната 
недвижност: деловен простор во Скопје, на бул. 
�Маркс и Енгелс� бр. 3, КО Центар 1, построен на КП 
10096, зграда 1, влез 1, кат МЕ, намена на зграда 570, 
собност 21, со површина од 673 м2 и КП 10096, зграда 
1, влез 1, кат ПР, намена на зграда 570, собност 19, со 
површина од 717 м2, видно од Имотен лист бр. 46169 
издаден од ДЗГР - Сектор за премер и катастар Скопје, 
со проценета вредност од 1.892.000 ЕВРА, а во корист 
на заложниот доверител Тутунска Банка АД Скопје, за 
обезбедување на парично побарување во износ од 
600.000,00 ЕУР.                                                       (29265) 

___________ 
 
Сосопствениците Стефковски Добросав (со 1361/8692 

идеален дел) и Стевковски Аце (со 681/8692 идеален 
дел) на другите сосопственици како на лица со приори-
тетно право на купување им нудат на продажба од сво-
ите идеални делови и тоа Добросав 225/432 идеален 
дел, а Аце 36/69 идеален дел од КП 12409/1, на план 

75, со вкупна површина од 13038 м2, што претставува 
нива 3 класа, со површина од 11868 м2, под објект со 
670 м2 и двор со површина од 500 м2, се во викано ме-
сто на ул. �399�  бр. 55 евидентирано во ПЛ број 13944 
за КО Скопје, за купопродажна цена од 71.775,00 евра 
во денарска противвредност сметано на денот на исп-
латата. 
Рокот за плаќање е веднаш на денот на склучување 

на договорот. Купувачот го плаќа данокот на промет и 
трошоците за преносот на недвижноста. 
Изјавите за прифаќање на понудата, во писмена 

форма да се достават до нотарот Верица Симоновска 
Синадинова со седиште на ул. �Џон Кенеди� бб, Скоп-
је, во рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето 
на оваа понуда.                                                        (29202) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот - нива во вкупна повр-

шина од 1528 м2 и тоа план 5, скица 5 класа 5, место 
викано �Ѓуриште� во површина од 40 м2 кој имот лежи 
на КП 689/2 и нива, план 5 скица 5, класа 6 место вика-
но �Ѓуриште� во површина од 1488 м2 кој имот лежи 
на КП 689/2 КО Семениште, сопственост на Мишо Ве-
селински и Сашо Веселински, а кој имот е евидентиран 
во Поседовен лист број 221, издаден од Државниот за-
вод за геодетски работи-Сектор за премер и катастар - 
Скопје, за вкупна купопродажна цена од 3.000 евра во 
денарска противвредност. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

нотарот Нада Палиќ од Скопје, ул. �Пролет� бр. 1/3-18.  
                                                                            (29234) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште, сопственост на 

Ацевски Благоја и Ацевски Спасе, Скопје, заведен во 
Поседовен лист бр. 1383 и Поседовен лист бр. 1814, за 
КО Драчево и тоа: КП 2056, план 5, скица 13, м.в. �Чу-
пријан� култура нива, класа 4 во површина од 1603 м2 
и КП 2055 план 5, скица 13, м.в. �Чупријан� култура 
нива класа 4, во површина од 1623 м2, предметната 
недвижност се продава за купопродажна цена од 300 
денари по м2. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите и други лица што имаат првенствено 
право на купување и лица чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во �Службен весник на Р. Ма-
кедонија� писмено да се изјаснат за прифаќање на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Хакија Чоловиќ, ул. �Ниџе Планина� бр. 16, 
Скопје.                                                                     (29431) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот - 1/2 (една половина) 

идеален дел од земјиштето евидентирано како нива  4-
та класа со површина од 655 м2, земјиште под објект со 
површина од 236 м2 и двор со површина од 500 м2, еви-
дентирано на КП 655, м.в. �Село�, КО Долно Соње, 
сопственост на Стојан Милевски. 
Се повикуваат сопствениците на соседните парце-

ли, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ� доколку се заинтереси-
рани да ја купат гореопишаната недвижност, писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата. 
Доколку не се јават во наведениот рок, истите го 

губат правото на првенствено купување на предметна-
та недвижност. 
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Изјавата за прифаќање на понудите да се достави во 
нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџовска 
од Скопје, на ул. �Иван Козаров� бр. 24, лок. 23  (ДТЦ  
�Стара Рампа�).                                                       (29551) 

___________ 
 

Врз основа на нотарски акт Договор за залог со си-
ла на извршна исправа ОДУ 226/03 од 03.11.2003 годи-
на, кај нотарот Нада Прочкова од Гевгелија, склучен 
помеѓу Стопанска банка АД Скопје како заложен дове-
рител и Трговското друштво за производство и дорабо-
тка на облека ВИМЕР Паскалина и други ДОО со седи-
ште во с. Миравци, со БДС 4372875 како должник-за-
ложен должник засновано е заложно право-регистри-
ран залог од втор ред врз подвижни предмети сопстве-
ност на должникот-заложниот должник, кое заложно 
право е заведено под единствен идентификационен 
број 11520030000098 од 04.11.2003 година во Централ-
ниот регистар за подвижни предмети и права Скопје.   

                                                                            (29666) 
_______________________________________________ 

 
М А Л И  О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважечки следните 
документи: 

Пасош бр. 1354756/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Ѓорѓевиќ Миливоје, ул. "Ј. Сандански" бр. 108/28, 
Скопје.                                                      (28991) 
Пасош бр. 1766240/02 издаден од СВР-Скопје на име 
Фатмир Бајрами, бул. "Македонско косовска бригада" 
бр. 38/2-б, Скопје.                                    (29009) 
Пасош бр. 1698250/02 издаден од СВР-Гостивар на 
име Руфати Ибраим, с. Чајле, Гостивар.       (29015) 
Пасош бр. 1565652 на име Додевска Лилјана, Крива 
Паланка.                                                    (29017) 
Пасош бр. 1012060 на име Макаронов Зоран, ул. 

"Мирче Ацев" бр. 63, Штип.                      (29019) 
 Пасош бр. 1853104/03 издаден од СВР-Скопје на име 
Имер Аљија, с. Синѓелиќ, ул. "37" бр.1, Скопје. 
Пасош бр. 387390/94 издаден од СВР-Скопје на име 
Димитровски Димче, ул. "АСНОМ" бр. 78/2-24, 
Скопје.                                                                   (29026) 
Пасош бр. 1376476 издаден од СВР-Скопје на име 
Садики Реџеп, с. Студеничани, ул."4" бр.75, Скопје. 
Пасош бр. 1441816/01 издаден од СВР-Куманово на 
име Арсим Саитовски, с. Лопате, Куманово. 
Пасош бр. 1655035 на име Јанев Никола, ул. "М. 
Тито" бр. 182, Струмица.                                       (27903) 
Пасош бр, 1354128/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Јаневски Јован, ул. "К. Ј. Питу" бр. 19/6-12, Скопје. 
Пасош бр. 1708115/02 издаден од СВР-Скопје на име 
Ристевска Вера, ул. "Н. Тримпаре" бр. 18/12, Скопје.    
Пасош бр. 621809/95 издаден од СВР-Скопје на име 
Илиевски Веселин, ул."Н. Кучевишки" бр.31-б, Скопје. 
Пасош бр. 1518182/01 на име Гошевски Горјанчо, с. 
Звегор, Делчево.                                       (29137) 
Пасош бр. 1798655 на име Мехмедов Миралим, ул. 

"Б. Единство" бр. 20, Виница.                      (29148) 
Пасош бр. 1637255 издаден од СВР-Тетово на име 
Исмаили Лазил, с. Седларево, Тетово.       (29154) 
Пасош бр. 1823682/03 издаден од СВР-Тетово на име 
Ахмети Агрон, с. Пирок, Тетово.          (29158) 
Пасош бр. 588990/95 издаден од СВР-Тетово на име 
Зафировски Спасен, ул. "Илинденска" бр. 142, Тетово. 
Пасош бр. 1809910 издаден од СВР-Скопје на име 
Павловиќ Драган, ул. "Штросмаерова" бр. 36-1/5, 
Скопје.                                                                    (29215) 
Пасош бр. 1279017 издаден од СВР-Скопје на име 
Али Имерагим, ул. "104" бр. 30, с. Сарај, Скопје. 
Пасош бр.1572235 издаден од СВР-Тетово на име 
Ешрефедин Красниќи, с. Мала Речица, Тетово. 
Пасош бр. 0413694 издаден од СВР-Неготино на име 
Звонко Милошевиќ, с.Криволак, Неготино. 

Пасош бр. 1853936 издаден од СВР-Скопје на име 
Дарлишта Даут, бул. "Македонско косовска бригада" 
бр. 10/1, Скопје.                                      (29384) 
Пасош бр. 1185134 на име Лумани Белул, Струга. 
Пасош бр. 1404423 на име Ѓорчев Дарко, ул. 

"Антигона" бр. 6, Неготино.                      (29401) 
Пасош бр. 1002901/97 издаден од СВР-Скопје на име 
Трајковска Росанда, ул. "Ј. Сандански" бр. 106/28, 
Скопје.                                                       (29456) 
Пасош бр. 0530245 издаден од СВР-Кичево на име 
Лидија Трпеска Попоска, ул. "Карпошово востание" бр. 
А2 1/8, Скопје.                                        (29517) 
Чек од тековна сметка бр.13232361 со бр.  5813173 
издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Димовски Игно, с. Ново Село, Скопје.       (29087) 
Чекови од тековна сметка бр. 7569056 од бр. 801729 
до бр. 801733 и бр. 624978, 801726, 801727 издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Атанасова 
Ристана, Скопје.                                        (29089) 
Чек од тековна сметка бр. 13241/87 со бр. 9900215885 
издаден од Македонска банка АД Скопје на име Елена 
Богеска, Скопје.                         (29167) 
Чекови од тековна сметка бр. 14582195 со бр. 5791-

310, 5791311 и бр. 5791312 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Евросимовски Давор, Скопје. 
Работна книшка на име Павловски Величко, с. Таор, 
Скопје.                                                     (28985) 
Работна книшка на име Љутвије Шеји, Струга. 
Работна книшка на име Мехмеди Нијат, Струга. 
Работна книшка на име Деан Величковски, ул. "Х. 
Карпош" бр. 120, Крива Паланка.         (28997) 
Работна книшка на име Додевска Виолета, ул. "Р. 
Митровиќ" бр. 44, Куманово.                      (28998) 
Работна книшка на име Ајше Реџеп, ул. "А. Емин" бр. 

122, Охрид.                                       (28999) 
Работна книшка на име Трифунова Весна, Скопје.  
Работна книшка на име Тодороски Звонимир, ул. 

"Вера Циривири" бр. 1, Прилеп.                      (29013) 
Работна книшка на име Фазлиовски Реџеп, Скопје.    
Работна книшка на име Тодоровски  Александар, 
Скопје.                                                                    (29027) 
Работна книшка на име Јаковлевска Радмила, Скопје. 
Работна книшка на име Јаковлевска Виолета, Скопје. 
Работна книшка на име Струмениковска Виолета, 
Скопје.                                                      (29103) 
Работна книшка на име Стојческа Маја, Скопје. 
Работна книшка на име Гошевски Томислав, Скопје. 
Работна книшка на име Хасановски Мухамер, Скопје. 
Работна книшка на име Виктор Калков, Скопје. 
Работна книшка на име Татјана Калкова, Скопје. 
Работна книшка на име Поцева Хелена, Скопје. 

   Работна книшка на име Фекри Алиов, с. Танушевци, 
Скопје.                                                     (29130) 
Работна книшка на име Шобевска Љуба, ул. "Пожа-

ревачка" бр. 17, Битола.                        (29132) 
Работна книшка на име Мифтар Шешивари, Скопје. 
Работна книшка на име Фетмир Аљиловски, с. Сарај, 
Скопје.                                                        (29136) 
Работна книшка на име Селимоски Арбен, ул. "М. 
Тито" бр. 168, Кичево.                        (29138) 
Работна книшка на име Глигорова Анета, Про-
биштип.                                                      (29142) 
Работна книшка на име Војтиќив Десанка, Тетово.   
Работна книшка на име Ризова Катерина, с. Фурка, 
Гевгелија.                                                    (29146) 
Работна книшка на име Нерџеван Ибиши, Скопје. 
Работна книшка на име Лизабета Аличинова, Скопје. 
Работна книшка на име Костовска Цвета, Скопје. 
Работна книшка на име Велиновска Валентина, 
Скопје.                                                                    (29248) 
Работна книшка на име Кочоски Сашо, Скопје. 
Работна книшка на име Рамадан Амити, с. Дејковец, 
Скопје.                                                       (29288) 
Работна книшка на име Надира Емин, Скопје. 
Работна книшка на име Даути Муберак, Струга. 
Работна книшка на име Крстева Марика, Кочани. 
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Работна книшка на име Зоран Тасков, ул. "Соли-
дарност" бр. 9/9, Штип.                                          (29353) 
Работна книшка на име Бучковски Роберт, с. Монос-
питово бр. 271, Струмица.                          (29358) 
Работна книшка на име Муриќ Ибрина, ул. "Коле 
Неделковски" бр. 18/6, Гевгелија.            (29361) 
Работна книшка на име Ставров Тино Конти, ул. "А. 
Илов" бр. 47, Неготино.                        (29366) 
Работна книшка на име Перевски Ѓорѓи, Берово. 
Работна книшка на име Мадевска Мирјана, с. 
Русиново, Берово.                                     (29372) 
Работна книшка на име Шеј Емин, с. Велешта, 
Струга.                                                                    (29374) 
Работна книшка на име Немиши Небехат, Скопје.   
Работна книшка на име Поп Трајков Ристо, Скопје.   
Воена книшка на име Зоран Весиќ, Скопје.      (29006) 
Воена книшка на име Ристески Сашо, ул. "Д. 
Наредникот" бр. 2/22, Прилеп.                      (29012) 
Воена книшка на име Саити Халим, Скопје.    (29022) 
Воена книшка на име Стојчевски Саше, Скопје. 
Воена книшка на име Јовица  Ѓорѓиев, Скопје. 
Воена книшка на име Никола Георгиевски, Скопје.  
Воена книшка на име Георгиевски Борјан, Скопје.  
Воена книшка на име Назми Рушидов, ул. "В. 
Циривири" бр. 232, Велес.                        (29143) 
Воена книшка на име Мендо Вељановски, Скопје. 
Свидетелство на име Артан Рамо, Струга.        (29000) 
Свидетелство од 3 година на име Зоран Маџовски, 
ул. "К. Мисирков" бр. 6, Св. Николе.           (29002) 
Свидетелство од 8 одделение на име Гајур Нуредини, 
с. Камењане, Тетово.                         (29140) 
Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "11-ти 
Октомври"-Куманово на име Петковски Томислав, ул. 
"159" бр. 1, н. "Карпош", Куманово.         (29141) 
Свидетелство на име Елмази Рамизе, Гостивар. 
Свидетелство од 8 одделение на име Аљија Хавуше, 
с. Чифлик, Тетово.                           (29349) 
Свидетелство на име Илија Гоцев,Радовиш.    (29355) 
Индекс бр.4652 издаден од Стоматолошки факултет 
на име Георгиева Александра, Скопје.         (29179) 
Диплома издадена од училиште за возрасни "13-ти 
Ноември"-Скопје на име Илија Милевски, Скопје.  
Диплома на име Минов Цанко, с. Спанчево, Кочани. 
Диплома издадена од ГМЦ "Чеде Филиповски Даме"-
Скопје на име Фадиљ Идризи, Скопје.          (29131) 
Диплома на име Џако Хајати, Гостивар.           (29139) 
Диплома издадена од СУБОС "Елисие Поповски 
Марко"-Скопје на име Горан Талевски, Скопје. 
Диплома на име Јосифовска Марија, ул. "Рудо" бр. 6, 
Штип.                                                      (29153) 
Диплома издадена од ЦСНО "Злате Малакоски" Гос-
тивар на име Јовановски Предраг, Тетово.          (29157) 
Диплома издадена од СУЦ "Борис Кидрич"-Скопје на 
име Кочоски Сашо, Скопје.        (29269) 
Диплома и свидетелство за 4 година издадени од 
УСО "Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Соколовска 
Марија, Скопје.                                         (29272) 
Диплома на име Иванов Панче, ул. "Л. Андонов" бр. 

2-1/3, Кочани.                                       (29352) 
Здравствена легитимација на име Несторова Соња, 
ул. "Димо Хаџи Димов" бр. 21, Велес.       (29003) 
Здравствена легитимација бр. 215-110078 на име 
Качароска Лилјана, с. Белчишта, Охрид.       (29145) 
Здравствена легитимација на име Мишева Јелисаве-
та, ул. "Даме Груев" бр. 47, Велес.           (29368) 
Даночна картичка бр.4030003475477 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име Валентино 
инженеринг, Скопје.                                     (29024) 
Даночна картичка издадена од Управа за јавни при-
ходи на име Бела наполи трејд, Куманово.          (29038) 
Даночна картичка бр. 4030992114208 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име Еуроклиент, 
Скопје.                                                        (29048) 
Даночна картичка сер.бр. 0148040 издадена од 
Управа за јавни приходи на име Ленче  Нефтенова, 
Струмица.                                                     (29092) 

Даночна картичка бр. 4030998354944 издадена од 
Управа за јавни приходи - Скопје на име Министерство 
за иселеништво, Скопје.                        (29165) 
Даночна картичка бр. 5030003223927 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име Мароб, Скопје. 
Даночна картичка бр. 4030994270185 издадена од 
Управа за јавни приходи - Скопје на име ДТУ Лајан 
компани, Скопје.                                        (29228) 
Даночна картичка издадена од Управа за јавни 
приходи  на име Џелили Фадил, Гостивар.          (29406) 
Решение-одобрение за вршење занаетчитска дејност 
бр. 23 - 142/2 издадено од С О -Чаир-Скопје на име 
Ниниќ Милан, с. Кучевиште, Скопје.           (29023) 
Решение бр. 16-109/2 издадено од Министерство за 
економија на име Ленче Нефтенова, Струмица. 
_______________________________________________ 

 
J A В Н И   П О В И Ц И  

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни наба-
вки (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки на Мини-
стерството за одбрана на Република Македонија, објавува  

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-460/7 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
ПО ВТОР ПАТ  

I. Општи одредби 
1. Предмет на набавка:  
1.2. Јогурт во пвц чаши од 2 дл. и свежо млеко па-

стеризирано 1/1 за потребите на следните гарнизони: 
Тетово, Кичево, Битола, Прилеп, Велес, Куманово и 
Струмица по Список бр. 1. 

1.3. Списокот бр. 1 со одредените количини може 
да се види и добие во Министерството за одбрана, бул. 
�Јане Сандански� бр. 12, Скопје, во работен ден од 
13,00 до 14,00 часот, ламела III соба бр. 31. 

2. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни правни и физички лица, се 
спроведува по постапка согласно со одредбите од Зако-
нот за јавни набавки. 

3. Набавката е делива. 
 
II. Содржина на понудата 
- име, адреса и седиште на понудувачот, 
- цена за 1 литар без пресметан ДДВ. ДДВ посебно 

искажан, 
- начин и услови на плаќање, 
- опис на квалитет и потекло на производ, 
- рок на испорака. 
 
III. Техничка документација потребно е да се доста-

ви согласно Законот за јавни набавки во оригинален 
примерок или заверена копија од нотар и тоа: 

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

- документ за бонитет издаден од Централен реги-
стар, 

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

- доказ - извод од судска евиденција дека не е отво-
рена постапка за стечај или е во процес на ликвидација, 

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

- техничка способност на понудувачот (член 25, 
став 1, алинеја 1, 2 и 5 од Законот за јавни набавки, за 
што понудувачите треба да достават:  
а) список на главни испораки на стоки во последни-

те три години со количини; 
б) опис на техничките постројки на понудувачот; 
в) сертификат од надлежна институција за контрола 

на квалитетот на производот. 
Техничката документација не смее да биде постара 

од 6 месеци. 
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IV. Критериум за избор на најповолен понудувач 
- цена ................................................................55 бода, 
- техничка способност на понудувачот.........40 бода, 
- начин на плаќање............................................5 бода. 
 
V. Доставување на понудата 
Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки, во еден оригинален 
примерок, потпишана и оверена од страна на одговор-
ното лице на понудувачот, да се достави на адреса: 
Министерство за одбрана на Република Македонија, 
бул. �Јане Сандански� бр. 12, Скопје, преку пошта, со 
предавање во деловодството на Секторот за логистика 
или со предавање на Комисијата за јавни набавки, на 
денот на јавното отворање на понудите. 

 
VI. Јавното отворање на понудите ќе се изврши во 

просториите на Министерството за одбрана на Репуб-
лика Македонија - Сектор за логистика, бул. �Јане Сан-
дански� бр. 12, ламела 1, Скопје нa 25.11.2003 година, 
со почеток во 10,00 часот. 
Претставникот на понудувачот е должен на Коми-

сијата за јавни набавки да и предаде писмено овласту-
вање за учество на јавното отворање. 
Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
Понудите кои не се доставени до определениот рок, 

понудите кои не се изработени според основните во 
овој повик и Законот за јавни набавки, како и оние кои 
ја немаат целокупната техничка документација која се 
бара, нема да се разгледуваат. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на 

телефон 02/2469-008 локал 107. 
                                           Комисија за јавни набавки 

___________ 
 

Врз основа на член 11 и член 45 од Законот за јавни 
набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Коми-
сијата за јавни набавки на Министерството за внатреш-
ни работи, објавува  

 
ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 71/2003  

I. Набавувач: Министерство за внатрешни работи 
на Република Македонија, ул. �Димче Мирчев� бб, 
1000 Скопје. 

  
II. Предмет на набавката  
Колективно осигурување на припадниците на Ми-

нистерството за внатрешни работи од последица на 
смрт поради несреќен случај, траен инвалидитет и смрт 
од болест во 5 степени на ризик за период од 2003-2004 
година по преглед. 

 
III. Понудата треба да содржи: 
- назив на понудувачот;  
- поединечна цена искажана во денари и посебно 

искажан данок на додадена вредност;  
- доколку се бара аванс до 30% согласно ЗЈН да се 

има предвид дека пред добивање истиот ќе биде по-
требно да се депонира во МВР банкарска гаранција од 
првокласна банка во истата висина;  

- рок на исплата на осигурена сума. 
 
IV. Придружна документација во согласност со 

член 46 од Законот за јавни набавки (�Службен весник 
на РМ� бр. 21/2002) 

- извод од регистрација на дејноста;  
- документ за бонитет од Централниот регистар во 

оригинален примерок или копија заверена од нотар;  
- доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација во оригинален примерок или копија заве-
рена од нотар;  

- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 
изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на 
дејност во оригинален примерок или копија заверена 
од нотар;  

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки во оригина-
лен примерок или копија заверена од нотар;  

- доставената документација не се враќа. 
 
V. Критериуми за избор на најповолен понудувач 
- висина на премија    80 бода; 
- рок на исплата на штета  20 бода. 
  
VI. Рок и начин на доставување на понудите 
Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано 

од денот на објавувањето на барањето. 
Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од 

Законот за јавни набавки понудите треба да ги достават 
во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен 
и потпишан од одговорно лице на понудувачот. 
Понудите кои не ги содржат бараните податоци, од-

носно кон кои не е приложена бараната придружна до-
кументација и навремена доставена понуда, ќе се сме-
таат за нецелосни и нема да се разгледуваат. 
Понудата и другата документација се доставуваат 

во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки. 
Отворањето на понудите ќе биде на 20.11.2003 го-

дина во 10,00 часот во просториите на Министерството 
за внатрешни работи. 
Понудите може да се доставуваат преку пошта на 

адреса: ул. �Димче Мирчев� бб или да се достават преку 
Писарницата на Министерството за внатрешни работи, 
во напред предвидениот рок, или лично до Комисијата 
за јавни набавки на денот на отворањето на понудите. 
За евентуални информации можете да се обратите 

на телефон 3112-141.  
Комисија за јавни набавки 

__________ 
 
Врз основа на член 11 и член 17 од Законот за јавни 

набавки (�Службен весник на РМ� бр. 2/2002 и 24/2003), 
Комисијата за јавни набавки на Министерството за 
транспорт и врски, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 9М/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗРАБОТКА НА 
ИНВЕСТИЦИОНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИ-
ЈА ВО ФАЗА НА ГЛАВЕН ИЗВЕДБЕН ПРОЕКТ НА 
КАНАЛ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ НА АТМОСФЕРСКИ 

ВОДИ ВО СТРУМИЦА 
(во согласност со учеството на Владата на Република 
Македонија и Договорот за заем склучен со Европска-
та банка за обнова и развој - ЕБОР на 22.09.2000 годи-
на, наменет за имплементација на �акциона програма 
за унапредување на општините и животната средина� 

- МЕАП) 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: 
Министерство за транспорт и врски на Република 

Македонија, Плоштад Црвена Скопска општина бр. 4, 
Скопје. 

1.2. Предмет на набавка:  
Изработка на инвестиционо-техничка документаци-

ја во фаза на главен изведбен проект на канал за одве-
дување на атмосферски води во Струмица. 
Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 

учество на сите правни и физички лица од Република 
Македонија. 

1.3. Постапката на повикот се спроведува согласно со 
одредбите од Законот за јавни набавки - пречистен текст. 

 
2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
Обемот на работите во целост се наведени во техничка-

та документација која понудувачите можат да ја подигнат 
во просториите на Министерството за транспорт и врски на 
Република Македонија, ул. �Црвена Скопска општина� бр. 
4 - Скопје, соба бр. 302 од 08 до 15 часот, секој работен ден, 
во времето на траењето на јавниот повик, откако ќе уплатат 
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износ од 1.500,00 денари на следнава сметка: Буџет на РМ, 
Министерство за транспорт и врски, НБРМ, трезорска сме-
тка 100000000063095 жиро сметка бр. 130010025663116, 
приходно конто 724125, програма 11 на Министерство за 
транспорт и врски на РМ - Скопје, ЕДБ 4030990278246 
НБРМ - Скопје, со цел на дознака: Тендерска документаци-
ја за изработка на инвестиционо-техничка документација 
во фаза на главен изведбен проект на канал за одведување 
на атмосферски води во Струмица.  
Предвидена е посета на локацијата на ден 

12.11.2003 година во 10 часот, во просториите на ЈПКД 
Комуналец Струмица, ул. �24 Октомври� бр. 2, Стру-
мица. Трошоците за предвидената посета ќе ги сноси 
самиот понудувач. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да ги содржи сите елементи на-

ведени во Тендерската документација. 
3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите наве-

дени во услови за Тендерска документација на проектот. 
3.3. Понудувачите се должни да достават свои еди-

нечни цени за секоја ставка од приложениот предмер и 
вкупна вредност на работите (во денари) со ДДВ. 

3.4. Банкарска гаранција за понудата во висина од 
5% од цена на понудената. 

 
4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
    (прилог кон понудата) 
- Извод од регистрација на дејноста; 
- Документ за бонитет издаден од Централниот ре-

гистар; 
- Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација; 
- Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност забрана за вршење дејност; 
- Потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки; 
  (Бараната документација не смее да биде постара 

од 6 (шест) месеци, а се доставува во оригинален при-
мерок или копија заверена од нотар); 

- Доказ за техничка способност на понудувачот, 
согласно член 25 од Законот за јавни набавки - пречи-
стен текст; 

- Вкупна вредност и преглед на извршени работи во 
последните 5 години; 

- Вкупна вредност и преглед на извршени слични 
работи во последните 5 години; 

- Профил на компанијата, квалификација и искус-
тво на раководниот тим за проектот; 

- Техничко-технолошки бонитет. 
 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

НАБАВУВАЧ (ИЗВЕДУВАЧ) 
5.1. Цена и начин на плаќање       30 бода; 
5.2. Рок и време на изведба       30 бода; 
5.3. Методологија, пристап на работа 
       и работен план        20 бода; 
5.4. Техничка и кадровска опременост 
       и референтна листа        10 бода; 
5.5. Докажан квалитет во изработка на  
      проекти од ваков вид        10 бода. 
 
6. НАЧИН И РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-

ДИТЕ 
6.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок заверен и потпишан од одговорното лице на по-
нудувачот и 2 копии. Секој понудувач може да достави 
само една понуда. 

6.2. Краен рок за предавање на понудите е 
24.11.2003 година до 12 часот. 

6.3. Понудите кои ќе бидат доставени или ќе при-
стигнат по истекот на дадениот рок нема да бидат разг-
ледувани. 

6.4. Понудите кои не ги содржат бараните податоци 
и документи ќе се сметаат за нецелосни и нема да се 
разгледуваат. 

6.5. Понудите да се достават преку пошта на адре-
са: Министерство за транспорт и врски на Република 
Македонија, плоштад Црвена Скопска општина бр. 4 - 
Скопје, или да се предадат во архива на Министерство-
то за транспорт и врски, не подоцна од предвидениот 
рок за предавање на понудите. 

6.6. Понудата и придружната документација се до-
ставуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол 
стои ознака �не отворај� и број на ова јавно барање. 

6.7. Пликот не смее да содржи никаква ознака со 
која би можело да се идентификува понудувачот. 

6.8. Во затворениот плик треба да има уште 2 затво-
рени и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја со-
држи понудата со финансиската документација и носи 
ознака �понуда�, а другиот внатрешен плик ја содржи 
техничката документација и носи ознака �документа-
ција� и точната адреса на понудувачот. 

6.9. Јавното отворање ќе се изврши во просториите 
на Министерството за транспорт и врски, Плоштад Цр-
вена Скопска општина бр. 4 - Скопје, соба бр. 301 во 12 
часот, на ден 24.11.2003 година, во присуство на овла-
стени претставници на понудувачите. 
Дополнителни информации можат да се добијат на 

телефоните 02/3145-425 и 02/3145-499.  
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни на-
бавки (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/02), Комисијата за јавни набавки во АД �Електро-
стопанство на Македонија� - Скопје, објавува  

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-219/03 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО  
ОТВОРАЊЕ ЗА НАБАВКА НА ЕНЕРГЕТСКИ 

ТРАНСФОРМАТОРИ  
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на барањето е АД �Електростопанство 

на Македонија�, со седиште во Скопје на ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, за потребите на сите Подружници кои се соста-
вен дел на АД �Електростопанство на Македонија�. 

1.2. Предмет на набавката се: Енергетски трансфор-
матори, според спецификација. 
Барањето е јавно, при што набавката ќе се спроведе 

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

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

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

1.5. Понудувачите за комерцијалниот дел од понудата, 
информации може да добијат на телефон: 3149-178. 

 
2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА И ПОДИГАЊЕ НА 

ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Заинтересираните понудувачи, тендер докумен-

тацијата можат да ја подигнат во просториите на АД 
�ЕСМ� - Скопје, ул. �11 Октомври� бр. 9, (стара зграда) 
соба 7 од 11 до 13 часот при што треба да достават уп-
латница на износ од 500,00 МКД уплатени на жиро 
сметка бр. 200000002447884, корисник АД �ЕСМ� - 
Скопје, ЕДБ 4030989128346, Стопанска банка, со наз-
нака за Отворен повик бр. 01-219/2003. 

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

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

ДДП Подружници кои се составен дел на АД �Електро-
стопанство на Македонија� изразена во евра. При одлу-
чувањето, договарањето и реализацијата на набавката 
ќе се применува берзанскиот курс. 
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3.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање-
само еден недвосмислено дефиниран начин на плаќање. 

 3.4. Понудата треба да го содржи рокот на испора-
ка на стоката. 

3.5. Карактеристиките за техничките спецификации 
што понудувачот ги нуди во понудата за набавка треба 
да се во согласност со стандардите на Република Маке-
донија и со меѓународните стандарди кои се прифатени 
во Република Македонија, согласно член 21 од Законот 
за јавни набавки. 

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

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

 
4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА 

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

регистар, согласно член 24 од Законот за јавни набавки 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/2002), странско правно или физичко лице, треба да 
достави ревизорски извештај од странска реномирана 
ревизорска институција, регистрирана за вршење на ре-
визија. Ревизорскиот извештај треба да содржи подато-
ци за вкупното економско работење на странскиот по-
нудувач во последните три години. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во 
став 1 (а и б) од член 26 од Законот за јавни набавки. 

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

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

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

4.6. Целокупната документација треба да е ориги-
нална или заверени копии верни на оригиналот и не 
постари од 6 месеци. 

 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (член 27 од Законот за јавни набавки) 
- цена на чинење    80 поени, 
- квалитет     10 поени, 
- начин на плаќање     5 поени, 
- рок на испорака      5 поени. 
6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

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

ват согласно членовите 55, 56 и 57 од Законот за јавни 
набавки. 

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: АД �Електростопанство на Ма-
кедонија�, (Комисија за јавни набавки) ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, 1 000 Скопје или на лице место. 

6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на 27.11.2003 
година во 11 часот, во салата за состаноци во подрумот на 
административната зграда на АД �Електростопанство на 
Македонија�, ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје, во присус-
тво на овластените претставници на понудувачите. 

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

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

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

                                           Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни на-
бавки (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/02), Комисијата за јавни набавки во АД �Електро-
стопанство на Македонија� - Скопје, објавува  

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-220/03 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВО-
РАЊЕ ЗА ИЗВЕДБА НА ЗЕМЈАНИ, ГРАДЕЖНИ И 
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАБОТИ НА ДАЛНОВОД 
2Х20 kV ТЕТОВО-ЖЕЛИНО НА 35 kV СТОЛБОВИ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на отворениот повик е АД �Еле-

ктростопанство на Македонија�, со седиште во Скопје 
на ул. �11 Октомври� бр. 9, за потребите на Подружни-
ца �Електродистрибуција� Тетово, која е составен дел 
на АД �Електростопанство на Македонија�. 

1.2. Предмет на набавката е: изведба на земјани, 
градежни и електромонтажни работи на далновод 2х20 
кV Тетово-Желино на 35 kV столбови. 

1.3. Барањето е јавно, при што набавката ќе се спро-
веде со постапка отворен повик, согласно Законот за 
јавни набавки (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 21/02). 

1.4. Понудата мора да се однесува на целиот обем 
на набавката. 

1.5. Понудувачите за комерцијалниот дел од пону-
дата, информации може да добијат на телефон: 3149-
143, а за техничкиот дел на телефон: 3149-303. 

 
2. ОБЕМ И НАБАВКА И ПОДИГАЊЕ НА ТЕН-

ДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Заинтересираните понудувачи, тендер докумен-

тацијата можат да ја подигнат во просториите АД 
�ЕСМ� - Скопје, ул. �11 Октомври� бр. 9, спрат 9, соба 
1 од 11 до 13 часот при што треба да достават уплатни-
ца на износ од 500 МКД уплатени на жиро сметка бр. 
200000002447884, корисник АД �ЕСМ� - Скопје, ЕДБ 
4030989128346, Стопанска банка, со назнака за Отво-
рен повик бр. 01-220/2003. 

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

седиштето на понудувачот на работите. 
3.2. Понудата треба задолжително да содржи: 
- Единечна цена по позиција, вкупна цена по пози-

ција без ДДВ, пополнети во спецификацијата која по-
нудувачот ја подига како тендер документација како и 
вкупна вредност на понудата изразена во ЕУРА и со 
посебно искажан ДДВ, на паритет ДДП �Електроди-
стрибуција� Тетово.  

3.3. При одлучувањето, договарањето и реализацијата 
на набавката ќе се применува продажен берзански курс. 

3.4. Понудувачот треба да го дефинира рокот на из-
ведба на работите. 

3.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање-
само еден недвосмислено дефиниран начин на плаќање. 

3.6. Понудата треба да има рок на важност. 
3.7. Карактеристиките за техничките спецификации 

што понудувачот ги нуди во понудата за набавка треба 
да се во согласност со стандардите на Република Маке-
донија и со меѓународните стандарди кои се прифатени 
во Република Македонија, согласно член 21 од Законот 
за јавни набавки. 

3.8. Понудите од странските понудувачи (докумен-
тација и комерцијална понуда) задолжително треба да 
се преведени на македонски јазик, од страна на овла-
стен преведувач. 

 
4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА 

ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ (согласно 
член 46 од Законот за јавни набавки) 

4.1. Документ за бонитет кој го издава Централниот 
регистар, согласно член 24 од Законот за јавни набавки 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 



5 ноември 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 71 - Стр. 31 
 

 

21/2002). Странско правно или физичко лице, треба да 
достави ревизорски извештај од странска реномирана 
ревизорска институција, регистрирана за вршење на ре-
визија. Ревизорскиот извештај треба да содржи подато-
ци за вкупното економско работење на странскиот по-
нудувач во последните три години. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во 
став 1 (а и б) од член 26 од Законот за јавни набавки. 

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

4.4. Понудувачот треба да достави: 
- референтна листа за изведба на ваков или сличен 

вид на работа, 
- техничка опременост, 
- кадровска екипираност. 
4.5. Претставниците на понудувачите треба да дадат 

писмено овластување за учество на отворениот повик, 
согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки. 

4.6. Целокупната документација треба да е ориги-
нална или заверени копии верни на оригиналот и не 
постари од 6 месеци (освен ревизорскиот извештај). 

 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (член 27 од Законот за јавни набавки) 
- цена     70 поени, 
- квалитет     20 поени, 
- рок и изведба на работите     5 поени, 
- начин на плаќање      5 поени. 
 
6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

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

ват согласно членовите 55, 56 и 57 од Законот за јавни 
набавки. 

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: АД �Електростопанство на Ма-
кедонија�, (Комисија за јавни набавки) ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, 1 000 Скопје или на лице место. 

6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на 26.11.2003 
година во 11 часот, во салата за состаноци во подрумот на 
административната зграда на АД �Електростопанство на 
Македонија�, ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје, во присус-
тво на овластените претставници на понудувачите. 

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

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

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

                                           Комисија за јавни набавки 
_______________________________________________ 

   
Врз основа на член 11 од Законот за акцизи 

(�Службен весник на РМ� бр. 78/93, 70/94, 14/95, 42/95, 
71/96 и 25/2000), управителот на Трговското друштво 
за промет на стоки и услуги �Европрогрес трејд� 
Милорад увоз-извоз ДООЕЛ Скопје на 05.11.2003 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА 
НА ЦИГАРИТЕ ОД УВОЗ  

1. Малопродажната цена на цигарите за пакување 
од 20 парчиња се утврдува како следува:  
Вид на цигари          Малопродажна цена  
TRINITY Slim  55,00 денари  
2. Оваа одлука ќе се применува од 05.11.2003 

година. 
               Овластено лице, 

   Јасминка Стојковска, с.р. 

О Б Ј А В И 
 

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на пла-
тите во Република Македонија ("Службен весник на 
РМ" бр. 70/94, 33/97, 62/95, 50/01, 26/2002 и 46/2002), 
Министерството за труд и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А  

Просечната месечна нето плата по работник за ме-
сец октомври 2003 година не може да изнесува помал-
ку од утврдената на ниво на оддел и тоа:  

 
Оддел Назив на одделот Износ 

01 Земјоделство, лов и соодветни ус-
лужни активности 6.517 

02 Одгледување на шуми, користење на 
шуми и соодветни услужни активности 6.910 

05 Улов на риба, дејност на мрести-
лиштата и рибарските фарми, ус-
лужни активности во рибарството 4.590 

10  Вадење на камен јаглен и лигнит, 
вадење на тресет 6.432 

11 Вадење на сурова нафта и природен 
гас и услужни активности во произ-
водството на нафта и гас, освен ис-
тражувања 0 

12 Вадење на руда на уран и ториум 0 
13 Вадење на руди на метал 0 
14 Вадење на други руди и камен 8.587 
15 Производство на прехранбени про-

изводи и пијалаци 9.450 
16 Производство на тутунски производи 7.822 
17 Производство на текстилни ткаенини 4.477 
18 Производство на предмети за обле-

ка: доработка и боење на крзно 3.325 
19 Штавење и доработка на кожа, про-

изводство на куфери, рачни торби, 
седла, сарачки производи и обувки 857 

20 Преработка на дрво, производи од 
дрво и плута, освен мебел, произ-
водство на предмети од слама и пле-
тарски материјал 5.096 

21 Производство на целулоза, хартија и 
производи од хартија 7.336 

22 Издавачка дејност, печатење и реп-
родукција на снимени медиуми 8.645 

23 Производство на кокс, деривати на 
нафта и нуклеарно гориво 12.221 

24 Производство на хемикалии и хеми-
ски производи 12.633 

25 Производство на производи од гума 
и производи од пластични маси 4.412 

26 Производство на производи од дру-
ги неметални минерали 10.200 

27 Производство на основни метали 8.676 
28 Производство на метални производи 

во металопреработувачката фаза, ос-
вен машини и уреди 6.272 

29 Производство на машини и уреди, 
неспомнати на друго место 8.711 

30 Производство на канцелариски и 
сметачки машини 7.684 

31 Производство на електрични машини 
и апарати, неспомнати на друго место 8.103 

32 Производство на радио, телевизиска 
и комуникациона опрема и апарати 5.067 

33 Производство на прецизни медицински 
и оптички инструменти и часовници 11.424 

34 Производство на моторни возила, 
приколки и полуприколки 6.138 
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35 Производство на други сообраќајни 
средства 7.839 

36 Производство на мебел и други раз-
новидни производи, неспомнати на 
друго место 4.355 

37 Рециклажа 4.126 
40 Снабдување со електрична енергија, 

гас, пареа и топла вода 10.732 
41 Собирање, пречистување и дистри-

буција на вода 7.790 
45 Градежништво 5.880 
50 Продажба, одржување и поправка на 

моторни возила и мотоцикли, про-
дажба на мало на моторни горива 9.073 

51 Трговија на големо и посредничка 
трговија, освен трговија со моторни 
возила и мотоцикли 9.454 

52 Трговија на мало, освен трговија со 
моторни возила и мотоцикли; поп-
равка на предмети за лична употре-
ба и за домаќинствата 5.888 

55 Хотели и ресторани 6.048 
60  Копнен сообраќај, цевоводен транспорт 6.183 
61  Воден сообраќај 0 
62 Воздушен сообраќај  10.127 
63 Придружни и помошни активности 

во сообраќајот: активности на пат-
ничките агенции 10.290 

64 Поштенски активности и телекому-
никации 12.812 

65 Финансиско посредување, освен 
осигурување и пензиски фондови 15.036 

66 Осигурување, реосигурување и пен-
зиски фондови, освен задолжителна 
социјална заштита 17.371 

67 Помошни активности во финансис-
кото посредување 20.682 

70 Активности во врска со недвижен имот 10.660 
71 Изнајмување на машини и опрема 

без ракувач и изнајмување на пред-
мети за лична употреба и за дома-
ќинствата 10.477 

72 Компјутерски и сродни активности 9.323 
73 Истражување и развој 9.263 
74 Други деловни активности 8.748 
75 Јавна управа и одбрана; задолжителна 

социјална заштита 8.546 
80 Образование 7.504 
85 Здравство и социјална работа 7.792 
90 Отстранување на отпадоци и ѓубре, 

санитарни и слични активности 7.664 
91 Дејност на организации врз база на 

зачленување 10.664 
92 Рекреативни, спортски, културни и 

забавни активности 7.524 
93 Други услужни дејности 8.370 
95 Приватни домаќинства со вработени 

лица 0 
99 Екстериторијални организации и тела 0 

 
           Бр. 08-5736/3  Министер, 
28 октомври 2003 година   Јован Манасијевски, с.р. 
               Скопје    

 
 
 
 
 
 

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија (�Службен весник на 
РМ� бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/2001, 26/2002 и 46/2002), 
Министерството за труд и социјална политика  

О Б Ј А В У В А  
1. Трошоците на живот за месец октомври 2003 го-

дина, во однос на месец септември 2003 година се на 
исто ниво. 

2. Исплатата на платите за месец октомври 2003 го-
дина, во однос на месец септември 2003 година работо-
давците од членот 3 став 1 ја вршат на нивото на пра-
вото утврдено за претходниот месец.  

  Министер, 
    Јован Манасијевски, с.р. 

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

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

 
ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБ-
ЛИКА  МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ  ОКТОМВРИ 

2003 ГОДИНА 
 
Движењето на цените на мало во Република Македони-

ја во периодот јануари-октомври 2003 година во однос на 
просечните цени на мало во 2002 година изнесува 2,2%. 

                                                      
 Директор, 

                                     м-р Дончо Герасимовски,с.р. 
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