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695. 
Врз основа на член 41 став 3 од Законот за одбрана 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 42/2001 
и 5/2003), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 22 април 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦИ НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 
ВО МИРОВНАТА ОПЕРАЦИЈА ВО ИРАК  

1. За учество во состав на коалиционите сили во 
операцијата �Слобода за Ирак�, во поствоената фаза 4, 
во мировната операција во Ирак, се испраќаат единици 
на Армијата на Република Македонија и тоа: 

- еден медицински тим составен од девет члена од 
кои тројца лекари и шест медицински техничари-бол-
ничари, кој ќе биде вклучен во теренска болница на Со-
единетите Американски Држави или во компатибилна те-
ренска болница на коалицијата поставена во Кувајт; 

- еден вод на сили за специјални операции во состав 
од 28 члена, кој ќе учествува во обезбедување на ста-
билност и поддршка на коалиционите оперативни бази 
во Кувајт и Ирак и 

- двајца офицери за врска, во состав на Командниот 
штаб. 

2. Единиците на Армијата на Република Македони-
ја од точката 1 на оваа одлука се испраќаат за период 
од шест месеци. 

3. Финансиските трошоци за транспорт, сместува-
ње, исхрана и итна медицинска помош на учесниците 
во мировната операција од точката 1 на оваа одлука, ги 
обезбедуваат Соединетите Американски Држави, а 
останатиот дел од трошоците ги обезбедува Република 
Македонија. 

4. Подготовките и организацијата на учесниците во ми-
ровната операција ќе ги изврши Министерството за одбрана. 

5. По завршувањето на учеството во мировната опе-
рација, Владата на Република Македонија поднесува 
извештај пред Собранието на Република Македонија. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�.  

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
Бр. 07-1894/1                                Претседател  

22 април 2003 година         на Собранието на Република  
      Скопје                                      Македонија, 
                                         м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
696. 
Врз основа на член 64 од Законот за избор на прате-

ници во Собранието на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 42/2002), Со-
бранието на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 18 април 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ НА ОРГАНИ-
ЗАТОРИТЕ НА ИЗБОРНАТА КАМПАЊА ОД ЧИИ 
ЛИСТИ НА КАНДИДАТИ СЕ ИЗБРАНИ ПРАТЕНИЦИ 
ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се определува надоместокот на тро-
шоците на политичките партии, на две или повеќе по-
литички партии (во натамошниот текст: организатори 

на изборната кампања), од чии листи на кандидати се 
избрани пратеници во Собранието на Република Маке-
донија, и тоа на: 

 
- Социјалдемократскиот сојуз на 
Македонија; 
Либерално-демократската партија; 
Демократската лига на Бошња-
ците во Република Македонија; 
Обединетата партија на Ромите 
од Македонија; 
Демократската партија на Србите 
во Македонија; 
Демократската партија на Тур-
ците на Македонија; 
Демократскиот сојуз на Власите 
од Македонија; 
Работничко-земјоделската партија  
на Македонија; 
Социјалистичката христијанска 
партија на Македонија и 
Зелената партија на Македонија; 

 
 
 

 497.342 х 15 денари = 
    7.460.130,00 денари 

- ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО-Демо-
кратска партија за македонско на-
ционално единство) и Либералната  
партија, 

 299.177 х 15 денари = 
    4.487.655,00 денари 

- Демократска унија за интеграција,  143.530 х 15 денари = 
   2.152.950,00 денари 

- Демократската партија на  
Албанците, 

   62.612 х 15 денари = 
       939.180,00 денари 

- Партијата за демократски 
просперитет, 

   17.227 х 15 денари = 
       258.405,00 денари 

- Националната демократска  
партија и 

   12.635 х 15 денари = 
       189.525,00 денари 

- Социјалистичката партија на 
Македонија 

     8.377 х 15 денари = 
       125.655,00 денари 

 
Член 2 

Определениот надоместок на трошоците од членот 
1 алинеја 1 на оваа одлука, организаторите на изборна-
та кампања се договориле да се пренесе на Социјалде-
мократскиот сојуз на Македонија. 

 
Член 3 

Надоместокот на трошоците од членот 1 на оваа од-
лука, на организаторите на изборната кампања ќе им се 
исплати од Буџетот на Република Македонија, најдо-
цна во рок од три месеци по поднесувањето на финан-
сискиот извештај за изборната кампања. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА MАКЕДОНИЈА 

 
      Бр. 07-1839/1                Претседател 
18 април 2003 година         на Собранието на Република 
            Скопје   Македонија, 
    м-р Никола Поповски, с.р. 



Стр. 2 - Бр. 30 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 24 април 2003 
 
697. 
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Републи-

ка Македонија и член 3 од Одлуката за основање на Ан-
кетната комисија за испитување на презентираните ви-
деоматеријали и другите податоци од ВМРО-ДПМНЕ и 
на целокупните видеоматеријали, други податоци и 
службени документи од испрашувањето на Петрит Аме 
со кои располага Министерството за внатрешни работи 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
24/2003 година), Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 18 април 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА АН-
КЕТНАТА КОМИСИЈА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ПРЕ-
ЗЕНТИРАНИТЕ ВИДЕОМАТЕРИЈАЛИ И ДРУГИТЕ 
ПОДАТОЦИ ОД ВМРО-ДПМНЕ И НА ЦЕЛОКУП-
НИТЕ ВИДЕОМАТЕРИЈАЛИ, ДРУГИ ПОДАТОЦИ 
И СЛУЖБЕНИ ДОКУМЕНТИ ОД ИСПРАШУВА-
ЊЕТО НА ПЕТРИТ АМЕ  СО  КОИ РАСПОЛАГА  
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 
1. За претседател и членови на Анкетната комисија 

за испитување на презентираните видеоматеријали и 
другите податоци од ВМРО-ДПМНЕ и на целокупните 
видеоматеријали, други податоци и службени докумен-
ти од испрашувањето на Петрит Аме со кои располага 
Министерството за внатрешни работи, се избираат: 
а) за претседател 
Ѓорѓи Трендафилов, 
б) за членови: 
Илјаз Халими, 
Слободан Даневски, 
Никола Апостоловски, 
Роза Топузовска-Каревска и 
Рафиз Алити. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
С
 
ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

      Бр. 07-1835/1   Претседател 
18 април 2003 година         на Собранието на Република 
           Скопје   Македонија, 
    м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
698. 
Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и член 115 ставови 1 и 3 од Деловни-
кот на Собранието на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 60/2002), Со-
бранието на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 18 април 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИ РА-
БОТНИ ТЕЛА НА СОБРАНИЕТО НА  РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА  
Член 1 

Во Одлуката за основање на постојани работни тела 
на Собранието на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 85/2002), во чле-
нот 2 во воведниот дел по точката 5. се додава нова 
точка 5-а, која гласи: 

�5-а. Комисија за европски прашања;� 
Во точката �2. Законодавнo-правна комисија� став 

2, по алинеја 1 се додава нова алинеја 2, која гласи: 
�- усогласеност на законите со законодавството на 

Европската унија;� 
Во точката �3. Комисија за одбрана и безбедност� 

став 2, по алинеја 4 се додава нова алинеја 5, која гласи: 
�- интеграцијата на Републиката во евроатланските 

организации и односите на Републиката со тие органи-
зации;� 

По точката �5. Комисија за надворешна политика� 
се додава нова точка 5-а, која гласи: 

�5-а. Комисија за европски прашања. 
Комисијата има претседател, 12 члена и нивни за-

меници. 
Комисијата ги разгледува прашањата што се одне-

суваат на:  
- усогласеноста на предлозите за донесување зако-

ни, односно предлозите на закони со законодавството 
на Европската унија; 

- следењето и поттикнувањето на процесот на усог-
ласување на законодавството на Република Македонија 
со законодавството на Европската унија, предлага мер-
ки за унапредување на постапките за усогласување, да-
ва мислења и предлози за активностите на работните 
тела на Собранието на овој план; 

- исполнувањето на обврските што произлегуваат 
од спогодбите меѓу Република Македонија и Европска-
та унија; 

- следењето на активностите на Владата и органите 
на државната управа насочени кон стекнување на 
членство на Република Македонија во Европската уни-
ја и во врска со нив дава мислења и препораки; 

- остварувањето на програмите и другите акти на 
институциите на Европската унија во Република Маке-
донија, вклучувајќи ги и програмите за финансиска 
поддршка; 

- редовното информирање на Собранието за сите 
прашања сврзани со европската интеграција; 

- покренувањето и остварувањето на активностите 
за информирање на јавноста во врска со процесите на 
европската интеграција; 

- соработката со соодветните комисии на другите 
земји и 

- разгледува други прашања во врска со европската 
интеграција.�  

Член 2 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 

престанува да важи Одлуката за основање и состав на 
Комисијата за европски и евроатлантски интеграции 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 20/98). 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
 Бр. 07-1838/1                            Претседател  

18 април 2003 година         на Собранието на Република  
       Скопје                                  Македонија, 
                                         м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
699. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 18 април 2003 годи-
на, онесе д 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА  ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА  
ЗА ОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - БИТОЛА В

 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Завод за здравствена заштита - Би-
тола, се избрани: 
Данчо Балаловски, лекар, 
Горан Савевски, дипл. правник, 

      Рашид Велиу, наставник и 
Томе Димитровски, дипл. правник. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Завод за 
здравствена заштита - Битола. 
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3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
 Бр. 07-1842/1                             Претседател  

18 април  2003 година        на Собранието на Република 
            Скопје                                    Македонија, 
                                               м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
700. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 18 април 2003 годи-
на, онесе д 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА  
ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - КУМАНОВО 

 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Завод за здравствена заштита - Ку-
маново, се избрани: 
Бобан Јакимовиќ, лекар, 
Велимир Кузмановски, лекар, 

      Хатип Демири, наставник и 
Влатко Крстевски, дипл. металург. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Завод за 
здравствена заштита - Куманово. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
 Бр. 07-1843/1                              Претседател  

18 април  2003 година        на Собранието на Република 
            Скопје                                    Македонија, 
                                               м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
701. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 18 април 2003 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - ВЕЛЕС 

 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Завод за здравствена заштита - Ве-
лес, се избрани: 
Јован Николов, лекар, 
Борче Стојановски, дипл. правник, 

      Соња Арсова, дипл. економист  и 
Славчо Чадиев, дипл. аудиолог. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Завод за 
здравствена заштита - Велес. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
   Бр. 07-1844/1                          Претседател 

18 април  2003 година        на Собранието на Република 
             Скопје                                 Македонија, 
                                              м-р Никола Поповски, с.р. 

702. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 18 април 2003 годи-
на, онесе д 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА 

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР - ГЕВГЕЛИЈА 
 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Медицински центар - Гевгелија, се 
избрани: 
Ленче Панајотова, виш економист, 
Васко Шутаров, дипл. политиколог, 

      Апостол Митров, педагог и 
Драги Семенпеев, сред. обрз. - приватник. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Меди-
цински центар - Гевгелија. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�.  
С
 
ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

   Бр. 07-1845/1                          Претседател 
18 април  2003 година        на Собранието на Република 
              Скопје                                 Македонија, 
                                              м-р Никола Поповски, с.р. 

___________ 
703. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената за-

штита (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македони-
ја, н  седницата одржана на 18 април 2003 година, донесе а

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА 

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР-КАВАДАРЦИ  
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Медицински центар-Кавадарци, се 
избрани: 

- Зоран Наумов, дипл. економист,  
- Александар Данев, дипл. економист,  
- Ќиро Китев, лекар и 
- Илинка Ставрова, дипл. правник. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Меди-
цински центар-Кавадарци. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
С
 
ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 Бр. 07-1846/1                      Претседател  
18 април 2003 година         на Собранието на Република 
           Скопје                                       Македонија,  
    м-р Никола Поповски, с.р. 

__________ 
704. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената за-

штита (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 18 април 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА 

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР-КОЧАНИ  
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравстве-

на организација Медицински центар-Кочани, се избрани: 
- Иван Алексиев, лекар, 
- Јордан Синадинов, дипл. економист,  
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- Миле Андонов, дипл. економист и  
- Елица Зафирова, ссп-техничар. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Меди-
цински центар-Кочани. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
 Број 07-1847/1                Претседател  

18 април 2003 година         на Собранието на Република 
           Скопје                                       Македонија,  
    м-р Никола Поповски, с.р. 

__________ 
705. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 18 април 2003 годи-
на, онесе д 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА �СКОПЈЕ�- 

СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Психијатриска болница �Скопје�-
Скопје, се избрани: 

- Ирина Пановска, м-р по мед. науки,  
- Џевад Буши, дипл. правник,  
- Ангеле Ончевски, лекар и  
- Идриз Орана, лекар. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Психија-
триска болница �Скопје�-Скопје. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
 Број 07-1848/1                Претседател  

18 април 2003 година         на Собранието на Република 
            Скопје                                       Македонија,  
    м-р Никола Поповски, с.р. 

__________ 
706. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 18 април 2003 годи-
на, онесе д 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БЕЛОДРОБ-
НИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА �ЈАСЕНОВО�- 

ВЕЛЕС 
 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Специјална болница за белодробни 
заболувања и туберкулоза �Јасеново�-Велес, се избрани: 

- Валентина Андреева, дипл. правник,  
- Азиза Муратова, средно економско,  
- Анета Ивковиќ, дипл. фармацевт и  
- Борче Стојановски, дипл. правник. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Специ-
јална болница за белодробни заболувања и туберкулоза 
�Јасеново�-Велес. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
 Број 07-1849/1                Претседател  

18 април 2003 година         на Собранието на Република 
           Скопје                                       Македонија,  
    м-р Никола Поповски, с.р. 

__________ 
707. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 18 април 2003 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА 
ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРИРОД-
НО ЛЕКУВАЛИШТЕ �НЕГОРСКИ БАЊИ�-ГЕВГЕЛИЈА 

 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Природно лекувалиште �Негорски 
бањи�-Гевгелија, се избрани: 

- Ѓорге Олумчев, невропсихијатар,  
- Слободан Атанасов, сообр. инженер,  
- Панче Кацарски, лекар и 
- Димитар Ташков, дипл. правник. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Природ-
но лекувалиште �Негорски Бањи�-Гевгелија. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
 Број 07-1850/1                Претседател  

18 април 2003 година         на Собранието на Република 
            Скопје                                       Македонија,  
   м-р Никола Поповски, с.р. 

__________ 
708. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 18 април 2003 годи-
на, онесе д 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА 

АПТЕКА �30 НОЕМВРИ� - ДЕБАР 
 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Аптека �30 Ноември� - Дебар, се 
избрани: 

- Неџат Мумидиновски, наставник, 
- Гзим Хаџиалили, градежен инженер, 
- Лулзим Стрикчани, лекар и 
- Цветко Лалчевски, пензионер. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Аптека 
�30 Ноември� - Дебар. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�.  

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
      Бр. 07-1851/1   Претседател 
18 април 2003 година         на Собранието на Република 
           Скопје   Македонија, 
    м-р Никола Поповски, с.р. 
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709. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената за-

штита (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македони-
ја, н  седницата одржана на 18 април 2003 година, донесе а

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА  
ГРАДСКА АПТЕКА �7 НОЕМВРИ� - ГЕВГЕЛИЈА  
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Градска Аптека �7 Ноември� - Гевгелија, 
се избрани: 

- Зоран Јовановски, лекар, 
- Марија Пенова, лекар, 
- Билјана Јованова, дипл.технолог и 
- Јованка Калинова, студент. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Градска 
Аптека �7 Ноември� - Гевгелија. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�.  

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
      Бр. 07-1852/1   Претседател 
18 април 2003 година         на Собранието на Република 
           Скопје   Македонија, 
    м-р Никола Поповски, с.р. 

__________ 
710. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 18 април 2003 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА  

ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ВЕВЧАНИ  
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Здравствен дом - Вевчани, се из-
брани: 

- Жарко Лешоски, професор, 
- Јулијана Кукоска, дипл. економист, 
- Алија Камбероски, шумарски инженер и 
- Војо Дамоски, дипл. економист. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашните членови на Управни-
от одбор на Јавната здравствена организација Здрав-
ствен дом - Вевчани. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�.  

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
      Бр. 07-1853/1   Претседател 
18 април 2003 година         на Собранието на Република 
          Скопје   Македонија, 
    м-р Никола Поповски, с.р. 

__________ 
711. 
Врз основа на член 12, став 4 од Законот за републич-

ките награди (�Службен весник на СРМ� бр. 40/87 и 36/89 
и �Службен весник на Република Македонија� бр. 82/99 и 
38/02), Собранието на Република Македонија, на седница-
та одржана на 18 април 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ 
И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА  

�11 ОКТОМВРИ�  
1. Во Одлуката за разрешување и именување на 

претседател и членови на Одборот за доделување на 
наградата �11 Октомври� (�Службен весник на Репуб-

лика Македонија� бр. 38/2002 и 58/2002), во точката 2 
под б) за членови наместо: �Никола Поповски, прате-
ник во Собранието на Република Македонија� треба да 
стои: �проф.д-р Коста Аџиевски, професор на Фило-
зофскиот факултет во Скопје�. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�.  

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
      Бр. 07-1854/1   Претседател 
18 април 2003 година         на Собранието на Република 
           Скопје   Македонија, 
    м-р Никола Поповски, с.р. 

__________ 
712. 
Врз основа на членовите 23 и 24 од Законот за ра-

диодифузната дејност (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 20/97), а во врска со членовите 1 став 
1, 3 став 1 и 38 став 1 од Законот за спречување на ко-
рупцијата (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 28/02), Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 18 април 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ ЗА 
РАДИОДИФУЗИЈА 

 
1. Се разрешува членот на Советот за радиодифузи-

ја Олег Дементиенко, дипл. економист, член на Друш-
твото на писатели. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�.  

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
      Бр. 07-1882/1   Претседател 
18 април 2003 година         на Собранието на Република 
            Скопје   Македонија, 
    м-р Никола Поповски, с.р. 

__________ 
713. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на 

Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 21.04.2003 годи-
на, онесе д 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА РЕГИСТАРСКИТЕ 
ТАБЛИЦИ И СООБРАЌАЈНИ ДОЗВОЛИ ИЗДАДЕ-
НИ ОД УНМИК ЗА ВОЗИЛАТА ВО СОПСТВЕНОСТ 
НА ГРАЃАНИТЕ НА  КОСОВО, СР ЈУГОСЛАВИЈА 

 
1. Во насловот на Одлуката за признавање на реги-

старските таблици и сообраќајни дозволи издадени од 
УНМИК, за возилата во сопственост на граѓаните на 
Косово, СР Југославија (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 52/2002) и во точката 1 зборовите: 
�СР Југославија�, односно зборовите: �Сојузна Репуб-
лика Југославија� се заменуваат со зборовите: �Србија 
и Црна Гора�. 

2. Во точката 3, точката на крајот на реченицата се 
заменува со запирка и се додаваат зборовите: �само за 
оние возила чии сопственици не поседуваат полиси за 
осигурување од автомобилска одговорност, кои ги 
признава Националното биро за осигурување�. 

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

 
 Бр. 23-1999/1                     Претседател на Владата 

21 април 2003 година             на Република Македонија, 
      Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 
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714. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на РМ� бр. 25/2002) и член 86 од За-
конот за минералните суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 18/99 и 29/2002), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 14 
април 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА - ВАРОВНИК НА 
�ГРАНИТ� АД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ 

ИЗВОР-КИЧЕВО 
 

1. На �ГРАНИТ� АД Скопје се дава концесија за 
експлоатација на минерална суровина - варовник на ло-
калитетот Извор, кај Кичево, со површина на простор 
на експлоатационото поле за концесија за експлоатаци-
ја дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави 
линии. Точките се дефинирани со координати и тоа: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА 

Х 
  КООРДИНАТА 

У 
А 4.593.100,00 7.482.960,00 
Б 4.593.700,00 7.482.340,00 
В 4.594.260,00 7.483.100,00 
Г 4.593.420,00 7.483.500,00 

 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува Р=0,80 km2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, како и времетраењето на даденото зем-
јиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во До-
говорот за концесија согласно Законот за минералните 
суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми и висината на надоместокот за концесии за 
вршење детални геолошки истражувања и експлоата-
ција на минерални суровини (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 22/03). 

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

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

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
       Бр.23-1780/1          Претседател на Владата 
14 април 2003 година               на Република Македонија, 
             Скопје      Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
715. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на РМ� бр. 25/2002) и член 86 од За-
конот за минералните суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 18/99 и 29/2002), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 14 
април 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА - КВАРЦ НА БО-
ДА-МИ   ДООЕЛ   УВОЗ-ИЗВОЗ   ВЕЛЕС   НА   ЛОКАЛИТЕ-
ТОТ РУСОВА ЛАКА ВО БЛИЗИНА НА С.МЕЛНИЦА - 

ВЕЛЕС 
 

1. На БО-ДА-МИ ДООЕЛ увоз-извоз Велес се дава 
концесија за експлоатација на минералната суровина 
кварц на локалитетот Русова Лака во близина на с.Мел-

ница-Велес, со површина на простор на истражното 
поле за концесија за експлоатација дефиниран со точки 
меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефини-
рани со координати како е дадено во табелава, и тоа: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА-Х КООРДИНАТА-У 
Т-1 4.611.900,00 7.550.900,00 
Т-2 4.611.900,00 7.552.000,00 
Т-3 4.613.100,00 7.552.000,00 
Т-4 4.613.100,00 7.550.900,00 

 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува Р=1,32 km2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, како и времетраењето на даденото зем-
јиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во До-
говорот за концесија согласно Законот за минералните 
суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми и висината на надоместокот за концесии за 
вршење детални геолошки истражувања и експлоата-
ција на минерални суровини (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 22/03). 

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

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

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

 
       Бр.23-1779/1          Претседател на Владата 
14 април 2003 година               на Република Македонија, 
            Скопје       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
716. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 25/2002) 
и член 86 од Законот за минералните суровини (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 18/99 и 
29/2002), Владата на Република Македонија,на седни-
цата одржана на 14 април 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА EKСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА-МИНЕРАЛНА 
ВОДА И ГАС CO2 НА ДООЕЛ ЛИБХЕР С. КАРА-
МАНИ БИТОЛА НА ЛОКАЛИТЕТОТ ВО АТАРОТ 

НА С. КАРАМАНИ БИТОЛА  
1. На ДООЕЛ ЛИБХЕР с. Карамани Битола се дава 

концесија за експлоатација на минералната суровина 
минерална вода и гас СО2 на локалитетот во атарот на 
с. Карамани Битола, со површина на простор на конце-
сија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно 
поврзани со прави линии, а точките дефинирани со ко-
ординати како е дадено во табелава, и тоа:  

 
ТОЧКА КООРДИНАТА-Х КООРДИНАТА-У 
Т-1 4.546.780,00 7.533.360,00 
Т-2 4.546.760,00 7.533.440,00 
Т-3 4.546.340,00 7.533.310,00 
Т-4 4.546.410,00 7.533.080,00 

 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува Р=0,10km2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, како и времетраењето на даденото зем-
јиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во До-
говорот за концесија согласно Законот за минералните 
суровини. 



24 април 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 30 - Стр. 7 
 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми и висината на надоместокот за концесии за 
вршење детални геолошки истражувања и експлоата-
ција на минерални суровини (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 22/03). 

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

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

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

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

 
 Бр. 23-1778/1                     Претседател на Владата      

14 април 2003 година             на Република Македонија, 
           Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
717. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 25/2002) 
и член 86 од Законот за минералните суровини (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 18/99 и 
29/2002), Владата на Република Македонија,на седни-
цата одржана на 14 април 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА-ВАРОВНИК НА 
�БЕТОН� А.Д.-СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ РЕБРЕ- 
Л ОЧКИ, КАЈ С. ЦРКВИНО, ОПШТИНА ВЕЛЕС 
1. На �БЕТОН� А.Д.-Скопје се дава концесија за 

експлоатација на минералната суровина-варовник на ло-
калитетот Ребре-Лочки, кај с. Црквино, во атарот на оп-
штина Велес, со површина на простор на експлоатацио-
но поле за концесија за експлоатација дефиниран со точ-
ки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефи-
нирани со координати како е дадено во табелава, и тоа:   
ТОЧ-
КА 

КООРДИНАТА-Х КООРДИНА-
ТА-У 

КОТА(м) 

Т-1 4.611.700,00 7.569.200,00 360 
Т-2 4.611.760,00 7.569.490,00 310 
Т-3 4.612.000,00 7.569.800,00 250 
Т-4 4.612.450,00 7.569.580,00 250 
Т-5 4.612.150,00 7.569.000,00 440  
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува Р=0,35km2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, како и времетраењето на даденото зем-
јиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во До-
говорот за концесија согласно Законот за минералните 
суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми и висината на надоместокот за концесии за 
вршење детални геолошки истражувања и експлоата-
ција на минерални суровини (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 22/03). 

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

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

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

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 

 Бр. 23-1777/1                     Претседател на Владата      
14 април 2003 година             на Република Македонија, 
           Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

718. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 25/2002) 
и член 86 од Законот за минералните суровини (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 18/99 и 
29/2002), Владата на Република Македонија, на седни-
цат  одржана на 14.04.2003 година, донесе а

 
О Д Л У К А 

ЗА  ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА  
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА - ГЛИНА НА  
Т.Д.  ИГМ ЏУМАЈЛИЈА ДОО ЛОЗОВО НА ЛО-
КАЛИТЕТОТ ВО БЛИЗИНА НА С. КОСЕЛЕРИ, 

ОПШТИНА ЛОЗОВО  
1. На Т.Д. ИГМ ЏУМАЈЛИЈА ДОО Лозово се дава 

концесија за експлоатација на минералната суровина - 
глина на локалитетот во близина на с. Коселери, оп-
штина Лозово, со површина на просторот   за експлоа-
тација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со пра-
ви линии, а точките дефинирани со координати како е 
дад но во табелава, и тоа: е

 
ТОЧКА КООРДИНАТА-Х КООРДИНАТА-У 
Т-1 4.624.525,00 7.578.875,00 
Т-2 4.624.700,00 7.578.950,00 
Т-3 4.624.775,00 7.579.550,00 
Т-4 4.626.050,00 7.580.775,00 
Т-5 4.625.850,00 7.581.575,00 
Т-6 4.624.450,00 7.579.825,00 
 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува Р=1,50 кm2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, како и времетраењето на даденото зем-
јиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во До-
говорот за концесија согласно Законот за минералните 
суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми и висината на надоместокот за концесии за 
вршење детални геолошки истражувања и експлоата-
ција на минерални суровини (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 22/03). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија. 

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

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

7. Оваа одлука  влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

 
 Бр. 23- 1776/1                    Претседател на Владата 

14 април  2003 година            на Република Македонија, 
      Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
719. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 25/2002) 
и член 86 од Законот за минералните суровини (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 18/99 и 
29/2002), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 14.04.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИ-
ЈА НА  МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА - МЕРМЕР 
НА ГЕОСОНДА ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ НА 
ЛОКАЛИТЕТОТ  САМАРНИЦА - 1  ВО АТАРОТ  

НА С. НЕБРЕГОВО-ПРИЛЕП 
 
1. На ГЕОСОНДА ДОО увоз-извоз Скопје  се дава 

концесија за експлоатација на минералната суровина - 
мермер на локалитетот Самарница-1 во атарот на с. Не-
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брегово-Прилеп со површина на простор на концесија 
за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно повр-
зана со прави линии, а точките дефинирани со коорди-
нати како е дадено во табелава, и тоа:  

 
ТОЧКА КООРДИНАТА-Х КООРДИНАТА-У 
Т-1 4.587.000,00 7.548.000,00 
Т-2 4.587.250,00 7.549.400,00 
Т-3 4.588.000,00 7.549.000,00 
Т-4 4.587.550,00 7.547.680,00 
 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува Р=0,98 кm2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, како и времетраењето на даденото зем-
јиште, ќе се определат во Договорот за концесија сог-
ласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината за надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми и висината на надоместокот за концесии за 
вршење детални геолошки истражувања и експлоата-
ција на минерални суровини (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 22/03). 

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

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

6. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

7. Оваа одлука  влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

 
 Бр. 23- 1775/1                    Претседател на Владата 

14 април 2003 година             на Република Македонија, 
     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
720. 
Врз основа на член 14, став 2 од Законот за заштита 

на децата (�Службен весник на РМ� бр. 98/00 и 17/03) 
и член 38, став 2 од Законот за извршување на Буџетот 
на Република Македонија, за 2003 година (�Сл. весник 
на РМ� бр. 21/03), Владата на Република Македонија, 
на с дницата одржана на 21 април 2003 година, донесе е

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ЗАШТИТАТА 
НА ДЕЦАТА ЗА 2003 ГОДИНА  

Заштитата на децата како систем на организирани 
мерки и активности на државата за грижа и заштита на 
децата се остварува согласно Законот за заштита на де-
цата и подзаконски акти. 
Во остварувањето на заштитата на децата соодвет-

но влијание имаат и развојните документи на Владата 
на Република Македонија: Макро-економската полити-
ка за 2003 година, Програмата за работа на Владата на 
Република Македонија за 2003 година, Социјалниот 
договор за наредните активности на Владата на Репуб-
лика Македонија и Сојузот на синдикатите на Македо-
нија во рамки на социјалното партнерство и Буџетот на 
Република Македонија за 2003 година. 
Заштитата на децата е организирана дејност засно-

вана на правата на децата, како и на правата и обврски-
те на родителите и на државата за планирање на се-
мејството, обезбедување услови и животен стандард 
што одговара на физичкиот, менталниот, емоционални-
от, моралниот и социјалниот развој на децата и обвр-
ските на државата во создавањето на услови за водење 
на хумана популациона политика, давање соодветна 
материјална помош на родителите според можностите 
на државата за издржување, подигање, грижа и зашти-
та на децата и организирање и обезбедување на развој 
на установи и служби за заштита на децата. 

Дејноста на заштитата на децата е од јавен интерес 
и се остварува преку обезбедување на определени пра-
ва (детски додаток, посебен додаток, помош за опрема 
на новороденче и партиципација) и облици за заштита 
на децата (згрижување и воспитание на деца од преду-
чилишна возраст, одмор и рекреација на деца и други 
облици за заштита на децата). Поголем обем на права 
од определените права може да обезбеди единицата на 
локалната самоуправа. 
Во услови на промени во општествено-економскиот 

и социјалниот систем на Републиката, воспоставување 
на пазарно стопанисување, довршување на процесот на 
приватизација, определбите во Макроекономската поли-
тика на Република Македонија за 2003 година и матери-
јалните можности, тежиштето на активностите ќе биде 
насочено кон остварување на следните основни задачи: 

- одржување на мрежата на објектите во дејноста на 
заштитата на децата, со приоритетно, целосно и рацио-
нално искористување на сите кадровски, просторни и 
други ресурси, како и развој на разни видови програми 
за дејноста со различно траење и цена на чинење; 

- организирање на одделни услуги од дејноста згри-
жување и воспитание и во други просторни услови (ос-
новно училиште, болница, дом на култура, месна заед-
ница и други установи, во станот на родителите) сог-
ласно материјалните можности, со приоритет во врше-
ње на истите во подрачјата каде не постојат објекти за 
организирано згрижување на деца, давање одредени 
услуги од дејноста на градинките на деца и семејства, 
како и организирање на повремено чување на деца во 
домашни услови; 

- поддржување на програмските активности за деца 
од областа на културната дејност, спортско-рекреатив-
ната дејност, екологијата, заштитата на деца со специ-
фични потреби, како и програмски активности кои ги 
остваруваат организациите (здруженијата) за деца; 

- редовна исплата на паричните примања на децата; 
- децентрализација во дејноста заштита на децата, 

која ќе се одвива постепено (среднорочен период) со 
почитување на утврдена динамика и рокови, според 
утврдените мерки и политики и согласно закон; 

- плурализација и демократичност во дејноста пре-
ку заживување, односно функционирање на приватни-
от сектор со основање на приватни установи за деца; 

- утврдување на мрежата на јавни установи за деца 
според новата територијална поделба на Републиката 
по донесување на закон. 

 
I. ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ НА ДЕЦАТА 
Згрижување и воспитание на деца е облик на зашти-

та на деца кој како дејност е организиран во детска гра-
динка која остварува згрижување, престој, нега, исхрана, 
воспитание, образование, спортско-рекреативни, култур-
но-забавни активности, мерки и активности за подобру-
вање и зачувување на здравјето и за поттикнување на 
интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, ментални-
от и социјалниот развој на детето до 7 години живот, од-
носно до вклучување во основното образование. 
Дејноста на детските градинки се остварува преку 

организирање и спроведување на програми кои според 
времетраењето на програмата се програми за: целодне-
вен престој, полудневен престој, скратени програми, 
пилот програми, програма за продолжен престој, вон-
институционални форми на активности со деца. Згри-
жување и воспитание се организира и остварува и во 
заб вишна група во основно училиште. а 

Мрежа на установи за деца 
Заштитата и грижата на децата ќе се остварува во 

рамките на создадена мрежа од 184 објекти на 51 јавна 
установа за деца - детски градинки во Републиката 
(прилог: Преглед на мрежата на јавни установи за деца 
- детски градинки во Република Македонија, по општи-
ни) со проектиран капацитет за престој на околу 25.000 
деца, односно опфат на околу 10,4% од генерациите 
деца до 7 години возраст. 
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Објектите просторно се разместени скоро во сите 

општини, согласно на потребите за користење на ваков 
вид услуги. 
Остварувањето на облиците на организирано згри-

жување и воспитување на деца при концентрираност 
на околу 150-200 деца во еден објект, условува потреба 
од задолжително спроведување на утврдени стандарди 
за престој, опрема, исхрана, кадри и друго, со цел за 
обезбедување на хигиено-технички и санитарно-здрав-
ствени услови, како и услови за остварување на вос-
питни, образовни, рекреативни, културни и други 
активности. 
Спроведувањето на определбите од Макроеконом-

ската политика во 2003 година во организираното згри-
жување и воспитување на деца, претпоставува презема-
ње на активности за создавање на услови за нормално 
функционирање на објектите и осовременување на ус-
ловите за престој и вршење на дејноста, согласно мате-
ријалните можности. 
Имајќи ги предвид економските движења во сто-

панството, утврдениот број на работници на кои се це-
ни дека ќе им престане работниот однос, неминовно ќе 
наметнат и социјални потешкотии во семејството, што 
ќе резултира и со намалување на бројот на деца во дет-
ските градинки. 
Со цел да се задржи сегашниот број на деца и обез-

беди зголемен опфат во 2003 година, ќе се преземат 
мерки и активности за обезбедување на дополнителни 
средства по основ на донации, грантови и сл. 
Средствата кои ќе бидат обезбедени по овој основ 

ќе се насочат во функција на задржување на сегашниот 
опфат на деца и остварување на развојот на децата од 
оваа возраст, односно зголемен опфат на деца преку 
создавање на соодветни услови за престој на децата со 
различни материјални можности во семејството. 

 
Работници во јавните установи за деца - детски 

градинки 
Во 2003 година дејноста згрижување и воспитание 

ќе ја вршат околу 3.560 работници од следните профи-
ли: негувателки, воспитувачи, стручни соработници-
виши медицински сестри, социјални работници, музич-
ки педагози, ликовни педагози, педагози по физичко 
воспитание, стручни работници - педагог, психолог, 
социјален работник, логопед, лекар, педијатар, прав-
ник, економист, дефектолог и други профили на работ-
ници - готвачи, пом.готвачи, садомијачи, администра-
тивни работници и др., согласно Законот и потребите 
за вршење на дејноста. 
Во текот на годината бројот на работниците ќе се 

усогласува со бројот на децата по групи и возрасти, 
времето на траење на одредени програми, развојот на 
соодветни воспитни содржини, не само во поглед на 
обезбедувањето на утврдените услови, согласно закон, 
туку и во однос на работниот однос, плата за поминато 
време на работа, материјални трошоци и друго. 

 
Тековно и инвестиционо одржување на објектите 
Тековното одржување на објектите ќе се остварува 

со приоритетно извршување на неопходните работи за-
ради обезбедување на нормално функционирање и 
вршење на дејноста за кои се основани, а согласно рас-
положивите материјални можности. 
Објектите кои заради несоодветниот прилив на де-

ца и разместеност во подрачја (индустриски и градски) 
како последица на кризните состојби во одредени прет-
пријатија и социјални потешкотии во остварувањето на 
егзистенцијалните услови на граѓаните, се нецелосно 
искористени, ќе се обезбеди нивно времено користење 
за соодветен надомест по пат на договор со други прав-
ни и физички лица согласно Законот. 
Имајќи предвид дека опремата на објектите е еден 

од основните елементи во квалитетното остварување 
на дејноста, истото ќе се обезбедува во зависност од 
материјалните можности и приоритети во набавката за 
нормално функционирање на дејноста. 

Материјални трошоци 
Со оглед на специфичноста на дејноста, во јавните 

установи ќе се обезбедуваат материјални трошоци за 
огрев, со Закон утврдени обврски (лекарски прегледи, 
громобранска инсталација, противпожарни апарати, ре-
гистрација на возила), додека дел од материјалните тро-
шоци ќе бидат вградени во цената на услугата за престој 
во д тските градинки-која паѓа на товар на родителот. е 
II. ОДМОР И РЕКРЕАЦИЈА НА ДЕЦАТА И МЛАДИНАТА 
Одморот и рекреацијата на децата и младината е 

облик на заштита на деца кој како дејност се организи-
ра за престој, активен одмор, социјализација на децата, 
воспитни, образовни, културно-забавни, спортско-ре-
креативни и други активности со децата од 5 до 18 го-
дини живот, за развивање на психомоторниот развој на 
децата и способност за договарање, почитување на раз-
ликите и соработка во групи, способност за прифаќање 
на себеси и другите и ориентација во просторот. 
Одморот и рекреацијата во Републиката се обезбе-

дува преку создадената мрежа на детски одморалишта 
во 26 објекти (прилог-преглед), просторно разместени 
на планина (20), покрај езеро (5) и на море (1), со про-
ектиран капацитет од околу 6.000 легла во една смена. 
Дејноста на детските одморалишта се обезбедува 

преку организирање и спроведување програми за: зи-
мување, летување, настава во природа и други програ-
ми (екскурзии, кампување, излети, походи, семинари, 
мини-скијачка школа, рекреативно-еколошка школа, 
исхрана на децата и друго). 
Објектите за одмор и рекреација на децата се на-

менски градени и опремени според Нормативите за 
простор и опрема на одморалиштата за деца со потреб-
ните хигиено-технички услови за престој, одмор и ре-
креација. 
Согласно Законот за заштита на децата, одморот и 

рекреацијата на децата и младината се организира во 
установи за одмор и рекреација на деца-детски одмора-
лишта или во одморалиште за деца од сезонски тип 
при организационите единици на Министерството за 
труд и социјална политика. 
Во зависност од статусната состојба, 11 објекти се 

организирани во 5 јавни установи за деца-детски одмо-
ралишта, а останатите 15 работат како детски одмора-
лишта во состав на Министерството за труд и социјал-
на политика. 
Одморот и рекреацијата во 2003 година ќе го оствару-

ваат 100 работници ( од кои 79 вработени во јавни устано-
ви за деца-детски одморалишта и 21 работник во сезонски 
одморалишта во состав на Министерството за труд и со-
цијална политика), како и ангажирани поголем број ра-
ботници од профили според потребите за извршување на 
работи и работни задачи на определено време, итни и не-
одложни работи, договор за дело, согласно работното вре-
ме утврдено со стандардите и нормативите. 
Со Законот за заштита на децата, дадена е можност 

за давање на објекти или делови од објекти од јавните 
установи за деца и од сезонските одморалишта под за-
куп, или давање одобрение за отстапување на користе-
ње на објектот или дел од објектот на јавната установа 
за деца или сезонско одморалиште заедно со опремата, 
по пат на јавен конкурс. 
Во функција на реформа на јавната администрација 

се спроведуваат мерки и активности за дивестирање на 
несуштинските активности и за таа цел изготвена е Ин-
формација за објектите од областа на заштитата на де-
цата во кои се врши дејност одмор и рекреација на де-
цата во Република Македонија (детски одморалишта) 
со Предлог мерки за дивестирање. 

 
III. ПРАВА ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

Паричните надоместоци согласно Законот за зашти-
та на децата се остваруваат како право на детски дода-
ток, посебен додаток, помош за опрема на новороденче 
и партиципација и имаат за цел материјална помош на 
родителите во подигањето и развојот на детето. 
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Во рамките на средствата утврдени со Буџетот на Ре-

публика Македонија за 2003 година се предвидува парич-
ни примања на деца да користат околу 72.000 деца од 
45.500 семејства, како придонес во остварувањето на при-
марната одговорност на родителите во обезбедувањето на 
услови за живот потребни за развој на детето, односно 
животен стандард што одговара на неговиот физички, 
ментален, душевен, морален и социјален развој. 
Во текот на годината се очекува зголемување на 

бројот на корисниците на правата на детски додаток за 
деца, како резултат на активната политика на планот на 
вработувањето и во таа насока донесениот Закон за 
поттикнување на вработувањето, што претпоставува 
потреба од евентуално зголемен износ на средства за 
2003 година. 

Детски додаток 
Право на детски додаток остварува еден од родите-

лите на детето, државјанин на Република Македонија со 
постојано место на живеење во Републиката, за дете др-
жавјанин на Република Македонија и на редовно школу-
вање во Републиката, во зависност од возраста на детето 
и материјалната состојба на семејството и другите усло-
ви утврдени со Законот за заштита на децата. 
Право на детски додаток согласно Законот за за-

штита на децата и Правилникот за условите, критериу-
мите и начинот на остварување на правата за заштита 
на децата има еден од родителите за дете до наполну-
вање на 18 години живот, доколку е на редовно школу-
вање и ако просечните месечни приходи и примања по 
член на семејството не го надминуваат граничниот из-
нос од 16% од просечната плата исплатена по вработен 
во Република Македонија во првата половина од прет-
ходната година, односно 32% од просечната плата исп-
латена по вработен во Република Македонија во првата 
половина од претходната година, за самохран родител. 
Правото на детски додаток во 2003 година се очеку-

ва да го остварат 67.000 деца од околу 36.000 семејства. 
Висината на детскиот додаток во 2003 година ќе из-

несува 4,60% од просечната плата исплатена по врабо-
тен во Република Македонија во првата половина од 
претходната година за дете до 15 години живот, однос-
но додека е редовен ученик во основно училиште од-
носно 7,30 % за дете од 15-18 години живот, односно 
додека е редовен ученик во средно училиште (т.е. на 
ниво од 2002 година). При тоа, вкупниот месечен износ 
на детски додаток за децата за кои родителот го оства-
рил правото изнесува најмногу 1.800,00 денари. 
За обезбедување на правото на детски додаток за 

2003 година ќе се реализираат 397.196.000,00 денари.  
 

Посебен додаток 
Посебниот додаток може да се оствари за дете со 

специфични потреби кое има физички или психички 
пречки или комбинирани пречки во развојот до 26 го-
дини живот, доколку не е институционално згрижено 
на товар на државата. 
Висината на посебниот додаток согласно Законот из-

несува 27% од просечната плата исплатена по вработен во 
Република Македонија во првата половина од претходна-
та година (околу 3.000,00 денари месечно по дете). 
Се предвидува во 2003 година ова право да го ос-

тварат околу 5.000 деца од исто толку семејства, за што 
ќе бидат потребни 154.804.000,00 денари. 

 
Помош за опрема на новороденче 

Помошта за опрема на новороденче согласно Зако-
нот се обезбедува за прво новородено дете во вид на 
опрема (пакет) и во 2003 година се предвидува дека ова 
право да го остварат околу 10.000 семејства. 
Висината на помошта за опремување на новороден-

че изнесува до 25% од просечната плата исплатена по 
вработен во Република Македонија во првата половина 
од претходната година. 
За оваа намена во 2003 година ќе бидат реализира-

ни 20.000.000,00 денари. 

IV. ДРУГИ ОБЛИЦИ НА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 
Во рамките на системот на заштитата на децата се 

спроведуваат и други програмски активности како об-
лици на заштита на децата со кој се унапредува дејно-
ста, меѓу кои се: 

- Унапредување на воспитно образовната работа 
преку воведување на нови методи во програмите; 

- Спроведување на проекти за деца со посебни по-
треби; 

- Спроведување на проекти, програми и едукација 
на стручниот кадар; 

- Програмски активности за оспособување на здрав-
ствените работници, работниците кои подготвуваат 
храна, хигиено-технички работници, со најновите со-
времени сознанија во работите кои ги вршат овие ра-
ботници и согласно закон (професионален развој на ка-
дрите); 

- Програмски активности на соработка за унапреду-
вање на исхраната на децата, хигиено-техничките и 
здравствени услуги, дидактички материјал, одржување, 
реконструкција и уредување на просторот, стручен 
надзор и др.; 

- Соработка со стручни институции, невладини ор-
ганизации, органи, здруженија и др. 

 
V. ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАШТИТАТА НА ДЕЦАТА 
За обезбедување на правата за заштита на децата, 

финансирање на дејноста на јавните установи за деца-
детски градинки и детски одморалишта, во согласност 
со утврдената мрежа на установи, стандарди и норма-
тиви за вршење на истата, мерила и критериуми за фи-
нансирање и Програма за работа, како и утврдените 
програми за тековно одржување и опремување на обје-
ктите од заштитата на децата, како и за финансирање 
на другите програмски активности во функција на гри-
жа и заштита на децата, во 2003 година, во Буџетот на 
Републиката, утврдени се средства во вкупен износ од 
1.323.985.000,00 денари.* 
За дејноста на јавните установи за згрижување и 

воспитание и одмор и рекреација ќе се насочат 
751.985.000,00 денари и за права во областа на зашти-
тата на децата 572.000.000,00 денари. 

___________ 
* Преглед на средства за финансирање на заштита-

та на децата во 2003 година 
 

Поткатегорија              Основна и поблиска    
                                                намена 

Утврдено со Буџет 
за 2003 г., (денари) 

I. Тековни трошоци........................................ 1.316.985.000,00 
40...........Плати, наемнини и надоместоци. 670.592.000,00 
42...........Стоки и услуги.............................. 74.393.000,00 
44...........Тековни трансфери и субвенции... 572.000.000,00 
II. Капитални трошоци.................................. 7.000.000,00 
46.......... Купување на капитални средства. 7.000.000,00 
Вкупно (I+II) 1.323.985.000,00 

 
VI. МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ  

И РАЗВОЈ НА ЗАШТИТАТА НА ДЕЦАТА 
За остварување на основните задачи утврдени во 

оваа програма ќе се преземат следните мерки и актив-
ности: 

- Изменување и дополнување на Законот за заштита 
на децата, со цел создавање законска основа за уреду-
вање на одредени прашања од системот на заштитата 
на децата на локално ниво, односно пренесување на 
одредени надлежности на локално ниво согласно ре-
формите во локалната самоуправа, како и дополнување 
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на Законот со вградување на одредби согласно стан-
дардите на европското законодавство со целосно почи-
тување на конвенциите за праватa на децата, односно 
целосно регулирање на заштитата на децата од типот 
на Европските држави; 

- Донесување на Правилник за условите, критериу-
мите и начинот за остварување на правата за заштита 
на децата; 

- Донесување на стандарди и нормативи за вршење 
на дејноста како и донесување на Програми и планови; 

- Донесување на Одлука за начинот на наплата на 
износот за �Детска недела�; 

- Донесување на Одлука за утврдување на мрежата 
на јавните установи за деца; 

- Изготвување на Национална стратегија во делот 
заштита на децата; 

- Довршување на Проект: Автоматизација на спрове-
дувањето на праватa за заштита на децата во дејноста. 
Оваа програма влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 23-2042/1                       Претседател на Владата 

21 април 2003 година             на Република Македонија, 
     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
721. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
31.03.2003 година, издава 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО ИГРАЧНИЦА 

 
1. Лиценца за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во играчница, се издава на Акционерското 
друштво за приредување игри на среќа и забавни игри 
�Лотарија на Македонија� Скопје за време од 6 (шест) 
години. 

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во 
играчница, ќе се врши во објектот кој се наоѓа во со-
став на хотел �Метропол� во Охрид, во населба �Св. 
Стефан� бб. 

3. Во играчницата корисникот на лиценцата ќе ги 
приредува посебните игри на среќа и тоа: рулет 6 
(шест) маси, блек џек 4 (четири) маси и игри на среќа 
на автомати - 20 автомати за игри на среќа. 
Уплатите и исплатите на добивките во играчницата 

ќе се врши во домашна и странска валута, со тоа што 
добивките се исплатуваат во странска валута само ако 
уплатата за учество во играта била извршена во стран-
ска валута. 

4. Корисникот на лиценцата е должен да плати на-
доместок за лиценцата кој изнесува 520.000 евра, во де-
нарска противвредност по средниот курс на Народна 
банка на Република Македонија што се применува на 
денот на уплатата и тоа: 

- 50% од износот, 260.000 евра, денарска против-
вредност да уплати на денот на доделувањето на ли-
ценцата; и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае лиценцата, во денарска противвредност 
по средниот курс на Народна банка на Република Ма-
кедонија што се применува на денот на уплатата. 
Уплатата на средствата од точка 4, алинеја 1 и 2 се 

вршат во Буџетот на Република Македонија на сметка 
бр. 840 - ознака на општината - 62207. 
Потврдата за уплатениот износ од точка 4, алинеја 

1 и 2 корисникот на лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
6. Секоја промена во врска со приредувањето на игра-

та на среќа корисникот на лиценцата ја пријавува во 
Министерството за финансии. 
Корисникот на лиценцата е должен претходно да 

побара одобрение од Министерството за финансии за 
секоја промена на основната главнина поголема од 
20% и за идентитетот на лицата кои се сопственици на 
трговското друштво. 

7. Доколку од страна на корисникот на лиценцата 
не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата 
од точка 4, алинеја 1 и 2, лиценцата се одзема. 

8. Корисникот на лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1. 

9. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

 
 Бр. 23- 1573/1                    Претседател на Владата 

31 март  2003 година              на Република Македонија, 
      Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
722. 
Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од 

вредност (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02 и 37/02), согласно Одлуката 
на Комисијата за хартии од вредност донесена на седни-
цата одржана на 31.03.2003 година, Комисијата издава 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  

1. На Акционерското друштво за производство, 
откуп и обработка на тутун и трговија на големо и ма-
ло увоз-извоз �Струмица - Табак� - Струмица се дава 
одобрение за издавање на долгорочни хартии од вред-
ност - втора емисија на 578 обични и 204 приоритетни 
акции, во вредност од 39.983 евра, во денарска против-
вредност од 2.424.200,00 денари, согласно Одлуката 
бр. 02-486/5 од 16.12.2002 година за издавање на акции 
од втора емисија. 

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

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

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

 
Бр. 07-2223/7-2002                   Комисија за хартии од вредност 

31 март 2003 година                         Претседател, 
      Скопје                          д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
723. 
Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од 

вредност (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02 и 37/02), согласно Одлуката 
на Комисијата за хартии од вредност донесена на седни-
цата одржана на 31.03.2003 година, Комисијата издава 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

 
1. На Акционерското друштво за производство, 

преработка, трговија и монтажа на украсен камен ФХЛ 
Мермерен Комбинат АД - Прилеп се дава одобрение за 
издавање на долгорочни хартии од вредност - трета 
емисија на 468.700 приоритетни акции, во вредност од 
468.700 евра, во денарска противвредност по среден 
курс на Народната банка на Република Македонија на 
ден 18.12.2002 година, согласно Одлуката бр. 02-3637/1 
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од 19.12.2002 година за зголемување на основната 
главнина на Друштвото и Одлуката бр. 02-675/1 од 
11.03.2003 година за издавање на акции. 

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

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

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

 
Бр. 07-146/5              Комисија за хартии од вредност 

31 март 2003 година                        Претседател, 
    Скопје                           д-р Весна Пендовска, с.р. 

_______________________________________________ 
Огласен дел 

 
С У Д С К И   О Г Л А С И 

 
ОСНОВНИОТ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека пред 
овој суд во тек е постапка по тужба на тужителката Го-
лубинка Николова од Скопје, ул. �Козле� бр. 85-а, про-
тив тужените Добре Јорданов - сега со непозната адре-
са на живеење, Јосифовски Цветко и Елица Кусенико-
ва, сите од Скопје, за поништување на догов за купо-
продажба на недвижен имот и сопственост, по која е 
оформен предметот на овој суд ХХII. П.бр. 1238/00. 
Со решение на ЈУ МЦСР на град Скопје бр. 3020-

577 од 19.11.2002 година за посебен старател на туже-
ниот Добре Јорданов од Скопје е поставен адвокатот 
Мирче Ристевски, ул. �Питу Гули� бр. 55, Скопје кој ќe 
ги  штити неговите интереси во постапката се додека 
тој или од него  овластен полномошник не се јави на 
судот до правосилното завршување на постапката. 
Од Основниот суд Скопје  I - Скопје, ХХII. П.бр. 

1238/00.                          (10344) 
 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред овој суд во тек е постапка за утврдување пра-

во на сопственост по тужба на тужителот Бекир 
Истреф од Скопје, против тужениот Џон Нуа Петар Гу-
сто со непозната адреса на живеење. 
Се повикува тужениот Џон Нуа Петар Густо со непоз-

ната адреса на живеење, во рок од 30 дена од објавување-
то на огласот да се јави во овој суд или по истекот на ро-
кот да ја достави својата точна адреса на живеење. 
Доколку тужениот не постапи по налогот на овој 

суд ќе му биде поставен привремен старател и тоа ад-
вокатот Алексиќ Сања, ул. �Гиго Михајловски� бр. 2-
3/24, Скопје, која ќе ги застапува неговите интереси до 
правосилното окончување на постапката 
Од Основниот суд Скопје II-Скопје, V. П. бр. 2266/02. 

                                                       (8732) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО КИЧЕВО 
Пред Основниот суд во Кичево поведена е постапка 

по предлог на предлагачката Гордана Цветаноска од 
Кичево за докажување на смрт под ВПП.бр. 16/03. 
Се повикува лицето Наталија Павлеска од с, Србја-

ни-Кичево родена на 15.5.1910 година во с. Осломеј од 
татко Никола, со последно место на живеење во с. Срб-
јани-Кичево, како и секое друго лице што знае за нејзи-
ниот живот, да се јави во Основниот суд во Кичево во 
рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас, а по 
истекот  на рокот истата ќе се огласи за умрена. 
Од Основниот суд во Кичево, ВПП.бр. 16/03.  (10410) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО РАДОВИШ 

Пред овој суд, е заведен вонпарничен предмет за 
прогласување на исчезнато лице за умрено, по предлог 
на предлагачката Шекерина Михова од с.Гарван - радо-
вишко. 

Се повикува лицето Ванчо Михов од с.Гарван, чија 
што смрт треба да се докажува и прогласи за умрено, 
роден на 21.11.1944 година во с.Гарван и живеел во 
с.Гарван се до 12 септември 2000 година кога заминал 
од домот и не се вратил, да се јави пред овој суд во рок 
од 3 месеци од објавата. 
Доколку не се јави или не овласти свој полномош-

ник, и секој друг што знае нешто за неговиот живот во 
овој рок, ќе се прогласи за умрен. 
Од Основниот суд во Радовиш, ВПП. бр. 26/2003.  
                          (10475)  

___________ 
 

Пред Основниот суд во Радовиш, се води постапка 
по предметот ВПП.бр.21/03, за физичка делба, по пред-
лог на предлагачот Бојаџиев Митко од Швајцарија, 
преку полномошникот Љупчо Дејановски, против Тра-
јанова Сузана, со привремен престој во Германија, со 
непозната адреса. 
Бидејќи, законската наследничка-противничка Тра-

јанова Сузана е со привремен престој во Германија, со 
непозната адреса, и нема свој полномошник, се повику-
ва да се јави во Основниот суд во Радовиш, во рок од 
30 дена, сметано од објавувањето на судскиот оглас 
или во истиот рок да одреди свој полномошник. 
Во спротивно, по истекот на овој рок на истата ќе и 

биде поставен привремен застапник кој ќе ги застапува 
нејзините интереси се до окончувањето на постапката. 
Од Основниот суд во Радовиш, ВПП. бр. 21/03. 
            (10480) 

__________ 
 
Пред Основниот суд во Радовиш, се води постапка 

по предметот ВПП.бр.21/03, за физичка делба, по пред-
лог на предлагачот Бојаџиев Митко од Швајцарија, 
преку полномошникот Љупчо Дејановски, против Нау-
нова Светлана, со привремен престој во Германија, со 
непозната адреса. 
Бидејќи, законската наследничка-противничка Нау-

нова Светлана е со привремен престој во Германија, со 
непозната адреса, и нема свој полномошник, се повику-
ва да се јави во Основниот суд во Радовиш, во рок од 
30 дена, сметано од објавувањето на судскиот оглас 
или во истиот рок да одреди свој полномошник.  
Во спротивно, по истекот на овој рок на истата ќе и 

биде поставен привремен застапник кој ќе ги застапува 
нејзините интереси се до окончувањето на постапката. 
Од Основниот суд во Радовиш, ВПП. бр. 21/03. 
             (10481) 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУГА 
Основниот суд во Струга, како вонпарничен суд, со-

ставен од судијата Менка Опетческа како судија поеди-
нец, во постапката за докажување на смрт на лицето 
Ајри Љутиши од с. Ливада, се повикува лицето Ајри 
Љутиши од татко Рамадан и мајка Заре од с. Ливада, ро-
ден 15.11.1927 година во с. Делогожда како и секој друг 
што знае за неговиот живот, да се јави во Основниот суд 
во Струга во рок од 3 месеци од објавувањето на огласот 
во �Службен весник на Република Македонија�. 
Доколку наведеното лице како и секое друго лице 

што нешто знае за неговиот живот не се јави во опреде-
лениот рок во судот, ќе се смета дека лицето Ајри Љу-
тиши од с. Ливада е умрен. 
Огласот ќе се објави во �Службен весник на РМ � и 

на огласната табла во судот. 
Од Основниот суд во Струга, Р.бр. 103/03.    (10409) 
 

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

кажување на смртта на лицето Атанас Груевски од с.Бело-
виште, а на предлог на предлагачот Борис Груевски. 
Се повикува лицето Атанас Груевски, да се јави во 

Основниот суд во Тетово, или пак секој друг што знае 
за неговиот живот, во рок од 30 дена по објавувањето 
на огласот. 
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Во спротивно, судот на лицето Атанас Груевски ќе 

му постави времен старател кој ќе се грижи за неговите 
права и интереси се до окончувањето на постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, Р.бр.267/2003.     (10476) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Тетово се води сопственички 

спор по тужба на Џемаили Џемали од с. Челопек против 
тужените Илјази Ремзи и др. сите од с. Челопек. 
Се повикува тужениот Решат Илјаз Илјази од с. Че-

лопек сега со непозната адреса во Швајцарија да се ја-
ви во Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена од об-
јавувањето на огласот или да одреди полномошник. Во 
спротивно, преку Центарот за социјална работа во Те-
тово ќе му биде одреден привремен застапник кој ќе го 
застапува до правосилното завршување на спорот. 
Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 17/2001. (10293) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП 
Пред Основниот суд во Штип се води спор по туж-

ба на тужителот Сашо Хилјадников од Штип против 
тужениот Ивица Ивановски од Скопје со непозната 
адреса за наплата на долг. 
Се повикува тужениот Ивица Ивановски во рок од 

30 дена од објавувањето на огласот да се јави во Основ-
ниот суд во Штип или да постави свој полномошник. 
Доколку тужениот не се јави во судот и не постави 

свој полномошник ќе стапи на сила решението за по-
ставување на привремен застапник. 
За привремен застапник се назначува лицето Евица 

Димовска - стручен соработник при овој суд. 
Од Основниот суд во Штип, П.бр. 184/2002. (10408) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1370/2003 од 16.04.2003 година, во регис-
тарската влошка бр. 02007557?-4-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар разрешувањето и именувањето на 
членовите на Надзорниот и Управниот одбор на Друш-
твото за производство на предиво и конец ВЕТЕКС АД 
Велес, ул. �Вардарска� бр. 50, Велес. 
Со Одлука бр. 03-70/2 од 24.02.2003 година, се за-

пишува во трговскиот регистар разрешувањето на чле-
новите на Надзорниот одбор: Митев Стоиле, Митров-
ска Стамена и Митревска Силвана. 
За нови членови на Надзорниот одбор се именува-

ат: Митев Стоиле, Домазетов Златко и Митревска Сил-
вана, со Одлука бр. 03-70/3 од 24.02.2003 година. 
Со Одлука бр. 03-70/1 од 24.02.2003 година за раз-

решување на Галевски Благоја, Икономова Катерина и 
Богатинова Соња од својство на членови на Управен 
одбор и Одлука бр. 03-71/1 од 24.02.2003 година за 
именување на Галевски Благоја, Икономова Катерина и 
Митровска Стамена за членови на Управен одбор. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  П.Трег. бр.     

1370/2003.                                                                (10740)     
___________ 

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

бр. 1052/03 од 09.04.2003 година, во регистарска влошка 
бр. 02018428?-4-09-000, ја запиша во трговскиот регис-
тар на овој суд промената на членови на органи на упра-
вување на Друштвото за автотранспорт и шпедиција 
ТРАНС ВЕЛЕС Акционерско друштво Велес, ул 
"Алексо Демниевски" бр. 53, Велес.  
Запишување на  одлука на собрание на акционери 

на 9.03, за извршена промена на органите на управува-
ње,  разрешување и именување на неизвршни членови 
на Одборот на директори, така што во ова својство се 
разрешуваат лицата Златко Кочовски, Ане Василков, 
Марјан Перков, Зоран Камилов, Ванчо Кочовски, Дејан 

Мирсинов, Димче Тепев, Петре Мајнов и Елеонора 
Мирсинова, а во својство на неизвршни членови на 
Одборот на директори се именуваат лицата: Ѓорев 
Димче, Мирчевски Стојан, Прешова Вулнет, Петковиќ 
Зоран, Атанасов Мијалчо, Јандревски Владо, Секов 
Валентим,  Наков Никола и Мирчевски Никола. 
Од Основниот суд Скопје I-Скопје, П. Трег. бр. 

1052/03.                                                                      (9401) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. 

бр. 52/03, од 13.03.2003 година, во регистарската влош-
ка бр. 1-117-0, ја запиша во судскиот регистар проме-
ната на овластено лице на Основното училиште �Дедо 
Иљо Малешевски� п.о. Берово, ул. �маршал Тито� бб. 
Се разрешува Руменка Лукаровска - директор без 

ограничување. 
Нов в.д. директор без ограничување е Весна Аврамска. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 52/03. 
                                     (8712) 

___________ 
 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. 

бр. 43/03, од 07.03.2003 година, во регистарската влош-
ка бр. 1-262-0, ја запиша во судскиот регистар проме-
ната на овластено лице на Матична библиотека Искра 
Кочани, ул. �Маршал Тито� бр. 35. 
Се брише: Осоговски Александар - директор со не-

ограничени овластувања. Се запишува Романов Коста-
дин - в.д. директор со неограничени овластувања. 
Пречистен текст: Романов Костадин - в.д. директор 

со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 43/03. 
                                     (8713) 

___________ 
 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. 

бр. 37/2003, од 24.02.2003 година, во регистарската 
влошка бр. 1-196-0, ја запиша во судскиот регистар 
промената на овластено лице на Основното училиште 
�Кирил и Методиј� од М. Каменица П.О. ул. �Маршал 
тито� бр. 2, М. Каменица. 
Досегашниот директор Стојкова Мирјана се разре-

шува и брише од судскиот регистар. 
За вршител на должноста се именува Арсовски Бо-

гатин со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 37/2003. 
                                     (8714) 

___________ 
 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. 

бр. 41/2003, од 26.02.2003 година, во регистарската 
влошка бр. 1-13798-0, ја запиша во судскиот регистар 
промената на овластено лице на Приватната здравстве-
на организација - ординација по општа медицина 
�ВДС� п.о. с. Дабиле, Струмица. 
Приватната здравствена организација - ординација 

по општа медицина �ВДС� п.о. с. Дабиле, Струмица ги 
врши следните промени: се разрешува директор Дени-
за Стамболиева - директор со неограничени овластува-
ња и се именува директор Тони Гоцев од с. Добрејци - 
директор со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 41/2003. 
                                     (8715) 

___________ 
 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. 

бр. 38/2003, од 21.02.2003 година, во регистарската 
влошка бр. 1-82-0, ја запиша во судскиот регистар про-
мената на овластено лице на Основното училиште �Ко-
ста Рацин� П.О. с. Подареш, општина Подареш. 
Се врши промена на овластено лице за застапување. 

Досегашниот директор Атанасова Лилјана се разрешу-
ва, а се именува директор Ѓорѓиева Милева - без огра-
ничување. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 38/2003. 
                                     (8716) 



Стр. 14 - Бр. 30 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 24 април 2003 
 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. 

бр. 40/2003, од 21.02.2003 година, во регистарската 
влошка бр. 1-113-0, ја запиша во судскиот регистар 
промената на овластено лице на Основното училиште 
�Орце Николов� с. Иљево, П.О. Радовиш. 
Се врши промена на овластено лице за застапување, 

досегашниот директор Илија Попов се разрешува, а се 
именува Благој Камчев за в.д. директор без ограничување. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 40/2003. 
                                     (8717) 

___________ 
 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. 

бр. 39/2003, од 21.02.2003 година, во регистарската 
влошка бр. 1-83-0, ја запиша во судскиот регистар про-
мената на овластено лице на Основното училиште �Го-
це Делчев� с. Конче, општина Конче. 
Се врши промена на овластено лице за застапување. 

Досегашниот директор Живко Василев се разрешува, а се 
именува Љубин Менчев за в.д. директор без ограничувања. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 39/2003. 
                                     (8718) 

___________  
Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. 

бр. 33/03, од 28.02.2003 година, во регистарската влош-
ка бр. 1-10688-0, ја запиша во судскиот регистар про-
мената на овластено лице на ЗДРАВСТВЕНА ОРГА-
НИЗАЦИЈА �ЕНДОМАК� по општа стоматологија, оп-
шта медицина, специјалистичка ординација по болести 
на забите и ендодонтот и заботехничка лабораторија 
П.О. Струмица, ул. �Младинска� 277 - Струмица. 
Промена на лице овластено за застапување. 
Се брише досегашниот директор на здравствената 

организација Коте Тасевски од Скопје, ул. �Булевар Ја-
не Сандански� бр. 88/1-15. 
Се запишува како нов директор на здравствената 

организација лицето Томе Тасевски од Скопје, ул. 
�Бул. Јане Сандански� бр. 88/1-15. 
Пречистен текст: Томе Тасевски - директор без 

ограничување. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 33/03. 
                                     (8719) 

___________ 
 
Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. 

бр. 41/2002, од 12.03.2003 година, во регистарската влош-
ка бр. 1-641-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена-
та на лице овластено за потпис на Пионерски дом �АС-
НОМ� - Кочани, ул. �Касарски круг� ББ, Кочани. 
Досегашниот вд директор Никола Стаменков и за-

стапник се брише од судскиот регистар, а се запишува 
Ефремовски Петре како застапник и ВД директор со 
неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 41/2002. 
                                     (8720) 

___________  
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 1123/02, од 20.01.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 03002338?-1-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на овластено лице и иста-
пување и пристапување со пренос на удел на Друштво-
то за трговија увоз-извоз Макс Коста Панчев и др. ЈТД 
Радовиш, ул. �Мирче Ацев� бр. 18. 
Друштвото изврши промени кои се состојат во 

следното: 
Го пренесе уделот - влогот содружникот што иста-

пува од содружник - основач Коста Панчев, во износ 
од 100,00 денари на содружникот што пристапува за 
содружник основач Панчев Ангел од Радовиш. 
Досегашниот управител и застапник Панчев Коста 

се разрешува од управител и се брише од застапник на 
друштвото. 
За нов управител и застапник се именува и запишу-

ва Панчев Ангел - без ограничување. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

1123/02.                                     (8721) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 1004/02, од 20.12.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03009319?-8-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на управител на Друш-
твото за производство и трговија Раптомеханики ДОО-
ЕЛ Штип, ул. �Сутјеска� бб, градски пазар, Штип. 
Промена на овластено лице - досегашниот управи-

тел и застапник во надворешнотрговскиот промет Зла-
ткова Стојка се разрешува од функцијата. 
Се именува нов управител и застапник во надвореш-

нотрговскиот промет - Јоанис Кајабалоглу од Солун, Р. 
Грција, со неограничени овластувања при застапувањето. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

1004/02.                                     (8722) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. 

бр. 1173/2002, од 20.01.2003 година, во регистарската 
влошка бр. 03004535?-8-01-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на овластено лице на Друштвото за 
производство, транспорт, трговија на големо и мало 
увоз-извоз Бохи-Комерц ДООЕЛ Горан с. Будинарци. 
Промена на лицето овластено во застапувањето, така 

што се бришат неограничени овластувања во внатреш-
ниот и надворешниот промет на лицето Пармачки Го-
ран, а се запишуваат неограничени овластувања во за-
стапувањето на лицето Пармачка Гордана, с. Будинарци. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

1173/2002.                                     (8723) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 580/02, од 31.07.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03000046?-6-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар бришењето од трговскиот регистар 
на Трговецот-поединец ДУШКОВА ИВАН ВЕЛИЧКА 
- ТП, Кочани, ул. �М. Тито� бр. 45. 
Бришење на уписот на Трговец поединец ДУШКО-

ВА ИВАН ВЕЛИЧКА - ТП, ул. �М. Тито� бр. 45. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

580/02.                                     (8724) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. 

бр. 459/2002, од 13.05.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03003306?-3-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар проширувањето на дејноста на Друштвото за 
трговија и угостителство Шарм-2 Душанка и др. ДОО 
увоз-извоз Кочани, ул. �Стив Наумов� 83. 
Предметот на работењето - дејностите се проширу-

ва со следните дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 
15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 
15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 
15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 
17.40, 17.40/1, 17.40/2, 18.21, 18.22, 18.23, 21.21, 21.22, 
21.23, 21.25, 52.33, 52.48, 62.62, 74.82. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

459/2002.                                     (8725) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 1121/2002, од 20.01.2003 година, во регис-
тарската влошка бр. 03007804?-8-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на називот на фирмата 
на Трговското друштво за вработување на инвалидни 
лица за производство, преработка, промет и услуги 
ОРИЗАРСКА РЕКА ДООЕЛ - Оризари. 
Досегашниот назив на фирмата на друштвото се ме-

нува така што новиот назив на фирмата гласи: Тргов-
ското друштво за вработување на инвалидни лица за 
производство, преработки, промет и услуги ОРИЗАР-
СКА РЕКА ДООЕЛ - Оризари. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

1121/2002.                                     (8726) 
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Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 1187/2002, од 11.02.2003 година, во регис-
тарската влошка бр. 03009027?-8-09-000, го запиша во 
трговскиот регистар бришењето на ТП на Трговец пое-
динец Андовска Русе Љубинка ТП Св. Николе, ул. 
�Македонска� бр. 16, се брише. 
Трговец поединец Андонова Русе Љубинка ТП Св. 

Николе, ул. �Македонска� бр. 16, се брише. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

1187/2002.                                     (8769) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. 

бр. 213/2002, од 13.03.2003 година, во регистарската 
влошка бр. 03010946?-8-01-000, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на седиште на Друштвото за трговија 
и услуги В.Р.М. КОНСАЛТИНГ Вилхелмус ДООЕЛ екс-
порт-импорт Кочани, ул. �Маршал Тито� блок Б 2/32. 
Со одлука на единствениот содружник од 

03.02.2003 година извршена е промена на седиштето на 
друштвото и тоа од бул. �Јане Сандански� бр. 59/1-7, 
Скопје, се менува и гласи: ул. �Маршал Тито� блок Б 
2/32, Кочани. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

213/2003.                                     (8770) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. 

бр. 682/02, од 31.07.2002 година, во регистарската влошка 
бр. 03005090?-4-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
проширувањето на дејноста и усогласувањето со ДИК на 
Акционерско друштво ЖИТО ПРОДУКТ Свети Николе 
ул. �Маршал Тито� број 69, Свети Николе. 
Проширување на дејноста и усогласување со НИК. 
Проширување на дејноста со дејноста: 74.60 - 

активности на истрага и обезбедување (обезбедување 
на имот и лица за сопствени потреби). 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

682/02.                                     (8771) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 177/03, од 04.03.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 03007931?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар дополнувањето на дејноста на 
Друштвото за производство, трговија и услуги Романса 
ДООЕЛ Св. Николе, ул. �Светиниколска� бр.11. 
Досегашната дејност се дополнува со: 22.31, 22.32, 

22.33, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 
71.33, 72.10, 72.20, 72.60. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

177/03.                                     (8772) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 176/03, од 04.03.2003 година, во регистар-
ската влошка бр. 03008356?-8-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на седиштето на Друш-
твото за производство, текстил и конфекција Максима 
ДООЕЛ Штип, ул. �Брегалничка� бб. 
Досегашното седиште на друштвото се брише: ул. 

�Васил Главинов� бр. 16. 
Ново седиште на друштвото се запишува: ул. �Бре-

галничка� бб. 
Пречистен текст: Друштво за производство, текстил и 

конфекција Максима ДООЕЛ Штип, ул. �Брегалничка� бб. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 176/03.        

                                         (8773) 
                 Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 13.03.2003 година. 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 
Барањето за промена на име на подружницата во 

Република Македонија на странска организација �ЗА-
СОЛНИШТЕ СЕГА ИНТЕРНАЦИОНАЛ� од Вискон-
син - САД, се уважува. 

Ви иднина името на подружницата на странската 
организација во Република Македонија ќе гласи: �ЗА-
СОЛНИШТЕ ЗА ЖИВОТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ�. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, II.П.С.О. бр. 61/99. 
                                                                            (10434) 

___________ 
 
Се утврдува престанок на работа на подружницата 

на странската организација Светски совет на кредитни 
унии - ВОККУ од Медисон, САД, со седиште во Скоп-
је, на ул. �Мито Хаџивасилев� број 48, сметано од 
31.12.2002 година и  оваа подружница се брише од суд-
скиот регистар  на странски организации. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Рег. бр. 55. 
                                                                             (10450) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1517 се запишува здружението на граѓани 
Здружение на граѓани за помош при вработување на 
хендикепирани лица �НОВА�, со скратено име Здруже-
ние на граѓани �НОВА�, со седиште во Скопје, на ул. 
�Христо Чернопеев� бр. 1а. 

 Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на помош при вработување на хендикепирани 
лица во производствени капацитети, во услужните деј-
ности, за обучување за работа со компјутери и за изу-
чување на странски јазици.  
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 26.03.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 67/03. 
                                                                            (10435) 

___________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под Рег. број 1507 се запишува здружението на граѓани 
Здружение за образовна, културна и меѓуетничка сорабо-
тка АЛФА-ЦЕНТАР, со скратено име �АЛФА ЦЕНТАР�  
со седиште во Скопје, на ул. �Васил Ѓоргов� бб, барака 7. 

 Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на модерен и ефикасен образовен систем на 
сите нивоа, зачувување на културата и уметноста, кул-
турна толеранција, полова рамноправност, заштита на 
децата и старите лица, здравствена едукација, спорт и 
рекреација, екологија, како и соработка со други невла-
дини организации од домашен и меѓународен карактер. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 13.03.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 53/03. 
                                                                            (10436) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1510 се запишува здружението на граѓани 
ЦЕНТАР ЗА ИНТЕРАКТИВНА КОМУНИКАЦИЈА НА 
ДЕЦА  И МЛАДИ �ЦИК�- СКОПЈЕ, со скратено име ЦК, 
со седиште во Скопје, на ул. �Боро Петрушевски� бр. 15. 

 Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на заштита на децата и младите во РМ од нив-
но искористување во неетнички цели, нивно инволви-
рање во комерцијални и други цели и овозможување на 
интерактивна комуникација на деца и млади од различ-
ни националности и вероисповести. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 38/03. 
                                                                            (10437) 

___________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под Рег. број 1521 се запишува здружението на граѓани 
�ИНТЕГРА� - Движење за социо-културен развој на 
граѓаните на Македонија, со скратено име �ИНТЕГРА� 
со седиште во Скопје, на ул. �Кузман Шапкарев� бр. 6 
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 Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на покренување и изведување кампања за 
важни општествени прашања, особено преку реализа-
ција на видео проекти, зајакнување на граѓанската 
свест на граѓаните на Р. Македонија, развивање на све-
ста за меѓуетничка меѓукултурна толеранција во Р. Ма-
кедонија, унапредување на односите меѓу Албанците и 
Македонците, интеграција и социјализација на хенди-
кепираните и еманципација на руралните средини. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 28.03.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 61/03. 
                                                                             (10438) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1534 се запишува здружението на граѓани 
Риболовно спортски клуб КОРНЕР, со седиште во 
Скопје, на бул. �Климент Охридски� бр. 44 а. 

 Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на унапредување на риболовниот спорт во 
земјата, поттикнување и развој на риболовците, утвр-
дување на основните начела и систем на риболовните 
натпревари и учество на истите. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 11.04.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 89/03. 
                                                                            (10440) 

___________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под Рег. број 1531 се запишува здружението на граѓани 
Здружение за граѓани за ревитализација на Шлегово, 
со скратено име Здружение на граѓани Шлегово, со се-
диште во Скопје, на ул. �11 Октомври� бр. 17. 

 Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на ревитализација на Шлегово, преземање на 
активности за санација на црквата Св. Богородица во 
Шлегово, санација на гробиштата и црквата Св. Нико-
ла во Шлегово, преземање акции за изградба на Свет 
Крст во месноста Света Троја - Шлегово, со активно 
учество на жителите  од Шлегово. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 07.04.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 82/03. 
                                                                            (10441) 

___________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под Рег. број 1530 се запишува здружението на граѓани 
Здружение на приватни угостители СКОПСКИ ЕС-
НАФ, со седиште во Скопје, на ул. �Пролет� бр. 25. 

 Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на организирање и приредување на советувања 
од областа на угостителството, поддршка на лица кои за-
почнуваат со сопствена угостителска дејност, како и 
други активности поврзани во врска со стандардизација 
на објектите во кои се обавува угостителската дејност. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 04.04.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 80/03. 
                                                                            (10442) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1526 се запишува здружението на граѓани 
Мото клуб БАЛКАН ЈАВАЧИ, со скратено име МК 
БАЛКАН ЈАВАЧИ, со седиште во Скопје, на ул. �Ѓор-
ѓи Сугаре� бр. 4-1/2. 

 Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на развивање и унапредување на мотоциклиз-
мот, организирање спортски натпревари, мото собири, 
учество на меѓународни и други натпревари. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 03.04.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 57/03. 
                                                                            (10443) 

Се утврдува престанок, на работа на Здружението 
на граѓани  Боксерски  клуб Црниче, со седиште во 
Скопје , на ул. �Рилски Конгрес� бр. 22 б, сметано од 
14.03.2003 година и ова здружение се брише од судски-
от регистар. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Рег. бр. 853. 
                                                                            (10444) 

___________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под Рег. број 1528 се запишува здружението на граѓани 
Авто мото клуб �Супер Спорт�, со скратено име АМК 
СС, со седиште во Скопје, на ул. �Октомвриска Рево-
луција� бр. 10/1-31. 

 Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на развој на авто мото спортот, оформување 
на квалитетни спортисти и спортски педагози, органи-
зирање на спортски натпревари во автомобилизам и 
мотоциклизам, учество на меѓународни и други нат-
превари. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 03.04.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 66/03. 
                                                                            (10445) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1524 се запишува здружението на граѓани 
Здружение на граѓани за развој на граѓанскиот сектор 
�НВО Совет на Македонија�, со седиште во Скопје, на 
бул. �Партизански Одреди� бр. 50. 

 Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на градење на цивилно општество, поддршка на 
социјалната и економската стабилизација и целокупниот 
развој на Македонија, унапредување на мирот, како и 
претставување на невладиниот сектор во односите со 
владините и меѓународни тела и агенции во Македонија. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 01.04.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 43/03. 
                                                                            (10446) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1525 се запишува здружението на граѓани 
Здружение на љубители на шахот �Астра� со седиште 
во Скопје, на бул. �АВНОЈ� бр. 34. 

 Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на поттикнување на граѓаните на земање по-
масовно учество во сите области на спортот, а особено 
во шахот, развивање на свеста кај младите за шахот, 
промовирање на алтернативни правци во областа на 
спортот и културата на живеење и организирање на 
спортски, културни и др. манифестации кои се во инте-
рес на изградба на позитивна вредност на современото 
општество и неговата иднина. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 01.04.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 79/03. 
                                                                            (10447) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1522 се запишува здружението на граѓани 
Здружение за заштита на правата на возачите и пеша-
ците ЗЛАТНА УЛИЦА   со седиште во Скопје, на ул. 
�Самоилова� бр. 108. 

 Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на преземање активности заради заштита на 
правата на пешаците и возачите, секаков вид помош на 
пешаците и возачите во сообраќајот, воведување на 
стандардите на ЕУ во сообраќајот, ја поттикнува актив-
носта на членството во остварувањето на целите и за-
дачите на здружението, презема и други мерки за уна-
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предување на подигање на сообраќајната култура како 
и соработка со др. здруженија, клубови и асоцијации и 
институции и со сите државни органи како во земјата 
така и во странство. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 28.03.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 63/03. 
                                                                            (10448) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1519 се запишува здружението на граѓани 
Здружение на граѓани ЛОКОМОТИВА - Центар за но-
ви иницијативи во уметноста и културата, со скратено 
име ЛОКОМОТИВА, со седиште во Скопје, на ул. 
�Франклин Рузвелт� бр. 39. 

 Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на развој на уметноста и културата во РМ и 
создавање на независни уметнички сцени и кадри, пот-
тикнување на креативност, ширење на културно ин-
формациска мрежа во РМ и пошироко, вршење на 
истражувања од полето на уметноста и културата, пла-
нирање и реализација на проекти од областа на уметно-
ста и културата и соработка со други организации. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 27.03.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 28/03. 
                                                                            (10449) 

___________ 
 

Барањето за измени и дополнување на Статутот на 
здружението на граѓани Авто Мото Сојуз на Македо-
нија, со седиште во Скопје, на ул. �Иво Лола Рибар� 
бр. 51, се уважува. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.З.Г. бр. 281/98. 
                                                                            (10451) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1511 се запишува здружението на граѓани 
Друштво за македонско-израелска соработка �САМА-
РА� - Скопје, со седиште во Скопје, на бул. �Климент 
Охридски� бр. 15. 

 Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на создавање и зацврстување на економски 
права помеѓу македонски и израелски правни и физич-
ки лица, поттикнување на техничко-технолошки прое-
кти во сферата на земјоделието, здравството, туризмот 
и др. области, културна соработка помеѓу Македонија 
и Израел, организира стручни собири, трибини, семи-
нари, трибини, предавања и симпозиуми и соработка 
со др. слични домашни и меѓународни асоцијации или 
организации од земјата и странство. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 18.03.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 269/02. 
                                                                            (10452) 

___________ 
 
Барањето за промена на име на здружението на граѓа-

ни �Ловечки сојуз на Македонија� од Скопје, се уважува. 
Во иднина името на здружението на граѓани ќе гла-

си: ЛОВЕЧКА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, III. П.З.Г. бр. 223/98. 
                                                                            (10453) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1520 се запишува здружението на граѓани 
Здружение за развој на граѓанското општество ОПЕН - 
партнер за развој, со скратено име ОПЕН - партнер за 
развој, со седиште во Скопје, на ул. �Иво Лола Рибар� 
бр. 149/3-23. 

 Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на  воспоставување и промоција на принципите 
на владеење на правото и правната држава, развој на де-

мократијата и граѓанското општество, промоција на чо-
вековите права, едукација на младите, запознавање на 
граѓаните со основните човекови права и слободи и нив-
на заштита во граѓанското општество како и зголемува-
ње на општата слобода и нивна заштита во граѓанското 
општество како и зголемување на општата свест за важ-
носта на функционирање на демократското општество. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 28.03.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 73/03. 
                                                                            (10454) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1523 се запишува здружението на граѓани 
Сојуз на турски невладини организации на Македонија - 
МАТУСИТЕБ, со скратено име �МАТУСИТЕБ� со седи-
ште во Скопје, на ул. �Крсте Мисирков� бр. 21 влез 1/4. 

 Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на промоција на вредностите на турската за-
едница во Република Македонија, унапредување на ци-
вилното општество, негување на културата, јазикот и 
традициите на турците, како создавање и развивање 
мостови на пријателство. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 31.03.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 65/03. 
                                                                            (10455) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, со решението 

I.Рег.Зг.бр. 16/03 од 10.04.2003 година, го одобри уписот 
во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на 
Здружението на граѓани под името Воено полициски об-
врзници, со скратено име �ВПО� од Скопје, со седиште на 
здружението во Скопје на ул. �Иван Козарев� бр. 47. 
Основната дејност на здружението на граѓани Вое-

но полициски обврзници од Скопје е здружување на 
воено полициските обврзници во резервниот состав 
кои учествувале во одбраната на Македонија 2001/2002 
година заради заштита на нивните статусни права, ин-
тереси и стандарди од социјално, здравствено, пензи-
ско и инвалидско осигурување, посебно во обезбедува-
њето на приоритетот при вработувањето и безбедноста, 
потоа за унапредување на личниот и општествениот 
статус, социјално економската положба и социјалната 
сигурност и обезбедување на ефикасна здравствена, 
психофизичка, социјална, морална и професионална 
рехабилитација и брзо и приоритетно вклучување во 
тековите на општествениот, спортскиот, културно-за-
бавниот живот и развојот. 
Со денот на запишувањето во регистарот Здруже-

нието на граѓани, Воено полициските обврзници од 
Скопје, се стекнува со својство на правно лице и от-
почнува со работа со денот на одобрениот упис од 
10.04.2003 година. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I. Рег. Зг. бр. 

16/03.            (10129) 
__________ 

 
Основниот суд во Кичево, со решението Рег. Згф. 

бр. 9/2003 од 09.04.2003 година, во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации, го запишува основање-
то на културно хуманитарното здружение на граѓани 
�ЗД� од с.Г.Строгомиште. 
Здружението ќе се залага на организиран начин да 

се врши едукација на граѓаните од разни области од 
културата, образованието, борбата против социопато-
лошките појави (наркоманија, алкохолизам, малолет-
ничка деликвенција и др.), создавање и јакнење на еко-
лошката свест кај младите, промовирање на натпрева-
рувачки дух меѓу младите на разни полиња од општес-
твената стварност, афирмирање и развивање на спор-
тот, организирано дружење, хуманитарно помагање на 
лица на кои им е потребна помош и др. 
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Седиштето на здружението е во с.Г.Строгомиште - 

Општина Зајас. 
Здружението ќе го застапува и претставува лицето 

Атем Даути од с.Г.Строгомиште. 
Здружението се стекнува со својство на правно ли-

це од 09.04.2003 година. 
Од Основниот суд во Кичево, Рег. Згф. бр. 9/2003. 
            (10284) 

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

32/2003 од 15.04.2003 година, во судскиот регистар на 
здруженијата на граѓани и фондации го запиша основа-
њето на Здружението на граѓани �Деница� - Прилеп. 
Цели и задачи на �Деница�-Прилеп се: 
- Подобрување и унапредување на правата на детето; 
- Подобрување и унапредување на човековите права; 
- Унапредување на демократските односи; 
- Унапредување на еколошката свест; 
- Унапредување на цивилното општество; 
- Подобрување на меѓуетничките односи; 
- Помош на самохрани родители; и  
- Помош на социјално загрозени семејства. 
  Седиштето на здружението е на ул. �Орде Чопела� 

бр. 167а - Прилеп, а неговата дејност е на подрачјето на 
општина Прилеп и пошироко. 
Лице овластено за застапување и претставување на 

здружението е Митрикеска Ана-Марија од Прилеп, ул. 
�Орде Чопела� бр. 167а - Прилеп. 
Од Основниот суд во Прилеп, под Рег. Згф. бр. 

32/2003.                                                                    (10414) 
_______________________________________________ 

 
СТЕЧАЈНИ  ПОСТАПКИ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение II.Ст.бр.276/02 од 02.04.2003 година, е отворе-
на стечајна постапка над должникот Приватна здрав-
ствена организација - специјална болница за гинеколо-
гија и акушерство СИСТИНА МЕДИКАЛ Скопје, со 
седиште на ул. �Лондонска� бр. 19, ТЦ Тафталиџе 
Скопје, со сметка 370011100010534 Еуростандард Бан-
ка АД Скопје, запишан во судскиот регистар во реги-
старска влошка 1-69962-0-0-0. 
За стечаен управник се определува Ацо Дамчевски од 

Скопје, со адреса на ул. �Дрезденска� бр. 15-1/9 Скопје. 
Се повикуваат доверителите кои не го пријавиле сво-

ето побарување по објавениот оглас за отворената сте-
чајна постапка, тоа да го сторат во рок од 15 дена, да ги 
пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 

права на подвижни предмети и правата на должникот, 
како и 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 14.05.2003 година во 12 часот, во 
соба 72, во Основниот суд Скопје I - Скопје, во зграда-
та на Апелациониот суд во Скопје. 
Правните последици од отворањето на стечајната 

постапка настапиле од 10.07.2002 година кога решени-
ето за отворање на стечајната постапка било истакнато 
на огласна табла. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (10136) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение II.Ст.бр.168/03 од 01.04.2003 година, е отворе-
на стечајна постапка над должникот Авто школа РЕЛИ 

Стојадин ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. �Иван Ми-
лутиновиќ� бр. 35, локал 5, со сметка бр. 
300000000328090 при Комерцијална банка АД Скопје, 
запишан во судскиот регистар во регистарска влошка 
бр.02012309?-8-09-000. 
За стечаен судија е определена Драгица Сапунџие-

ва, судија во овој суд. 
За стечаен управник се определува Ацо Дамчевски 

од Скопје, со адреса на ул. �Дрезденска� бр. 15-1/9. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 

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

права на подвижни предмети и правата на должникот, 
како и 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 ис-

питување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на собрание на доверители на кое врз основа на 
извештајот на стечајниот управник доверителите ќе од-
лучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештај-
но рочиште) на 14.05.2003 година во 8,30 часот, во соба 
бр. 72, во зградата на Апелациониот суд во Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.         (10138) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 169/03 од 17.04.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над стечајниот  должникот Прет-
пријатие за промет на мало и големо, производство и ус-
луги АЛМИ ЦО увоз-извоз од Скопје, со седиште на  ул. 
�705� бр. 15, нас. Илинден, Скопје,  со жиро сметка број 
40110-601-331078 и регистарска влошка број 1-28594-0-
0-0  при регистарот на Основниот суд Скопје I- Скопје, 
и  истата не се спроведува. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот  долж-

ник Претпријатие за промет на мало и големо, произ-
водство и услуги АЛМИ ЦО увоз-извоз од Скопје.  
По правосилноста на решението должникот да се брише 

од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I- Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (10149) 

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

шение IV. Ст. бр. 454/02  од 16.04.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над  должникот Претпријатие за произ-
водство, промет и услуги МИБА ПРОЕКТ ДОО експорт-
импорт Скопје, со седиште на  бул. �Јане Сандански� бр. 
16/13,  со жиро сметка 40100-601-339653 и регистарска 
влошка 1-61702-0-0-0,  при регистарот на Основниот суд 
Скопје I- Скопје, и истата не се спроведува. 
Отворената стечајната постапка над должникот Прет-

пријатие за производство, промет и услуги МИБА ПРО-
ЕКТ ДОО експорт-импорт Скопје, 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.              (10170) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 170/03 од 17.04.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над стечајниот  должникот Друш-
тво за трговија, услуги и угостителство ПЕТ ПЛУС Ја-
дранчо ДООЕЛ од Скопје, со седиште на  ул. �519� бр. 
31, со жиро сметка број 200000030386212 и регистарска 
влошка број 02013832?-8-01-000  при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I- Скопје, и  истата не се спроведува. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот  долж-

ник Друштво за трговија, услуги и угостителство ПЕТ 
ПЛУС Јадранчо ДООЕЛ од Скопје. 
По правосилноста на решението должникот да се брише 

од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I- Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (10172) 
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Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шение III. Ст. бр. 172/03 од 17.04.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над стечајниот  должникот ТП Продав-
ница ДЕЛФИН Авдирахим Сулејман Камберовски од с. 
Студеничани бр. 352, Скопје, со седиште во с. Студеничани 
бр. 352, Скопје, со жиро сметка број 300000001443881 и ре-
гистарска влошка 02028049?-6-01-000  при регистарот на 
Основниот суд Скопје I- Скопје, и истата не се спроведува. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот  

должник.  
По правосилноста на решението должникот да се брише 

од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I- Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (10225) 

___________ 
 
Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 11/03 

од 21.03.2003 година, ја отвори стечајната постапка над 
стечајниот должник Трговско друштво за производс-
тво, услуги и трговија на големо и мало, увоз-извоз 
ФЉУТРА  Арслани Муарем  ДООЕЛ  Кичево и ја зак-
лучи стечајната постапка над стечајниот должник, сог-
ласно член 64 став 1 од Законот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.                          (10271) 

___________ 
 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 34/03 од 09.04.2003 година, се отвора стечај-
на постапка над должникот Друштво за производство и 
трговија �ЈАНКОМ� Лилјана ДООЕЛ експорт-импорт 
Кавадарци, ул. �Блажо Димов� бр. 39, со жиро - сметка 
бр. 41620-601-69351, при Агенцијата за работа со блоки-
рани сметки ПЕ Кавадарци, регистриран со решение 
Трег. бр. 10364/99 од 30.09.1999 година на Основниот 
суд Скопје I- Скопје  и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над стечајниот должник 

Друштво за производство и трговија �ЈАНКОМ� Лилјана 
ДООЕЛ експорт-импорт Кавадарци, ул. �Божо Димов� 
бр. 39, со жиро - сметка бр. 41620-601-69351, при Аген-
цијата за работа со блокирани сметки ПЕ Кавадарци, 
регистриран со решение Трег. бр. 10364/99 од 
30.09.1999 година на Основниот суд Скопје I- Скопје. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар при   Основниот суд 
Скопје I- Скопје. 
Од Основниот суд во Кавадарци.                    (10273) 

___________ 
 

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст. бр. 48/2003 од 31.03.2003 година, 
е отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ    
Струмчанка инвест ДООЕЛ од Струмица, со жиро сме-
тка бр. 240-110000006571 во Балканска банка АД 
Скопје,  но е одлучено истата да не се спроведува пора-
ди немање имот на должникот заради што и се заклучи. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат 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 Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното прет-

пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (10275) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 6/03 од 13.03.2003 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ДТУТ Ри-
мазо ДООЕЛ увоз-извоз с. Радово, Општина Босилово,   
со жиро сметка бр. 240-1100000291-72 што се води при 
Балканска банка АД Скопје, но е одлучено истата да не 
се спроведува поради немање имот на должникот зара-
ди што и се заклучи. 
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 Штип. 

По правосилноста на решението горенаведеното прет-
пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (10277) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 181/03 од 17.04.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над стечајниот  должникот Друш-
тво за производство, трговија, угостителство и услуги 
СИМОНА ЕС Емилија ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, со 
седиште на  ул. �Никола Киров Мајски� бр. 29,  со жиро 
сметка број 300000001080907 и регистарска влошка број 
02023084?-8-03-000  при регистарот на Основниот суд 
Скопје I- Скопје, и  истата не се спроведува. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот  долж-

ник Друштво за производство, трговија, угостителство и ус-
луги СИМОНА ЕС Емилија ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје. 
По правосилноста на решението должникот да се брише 

од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I- Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (10343) 

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

ние  на овој суд I. Ст. бр. 127/03  од 26.03.2003 година,  се 
отвора стечајна постапка над  должникот Трговско друштво 
на големо и мало �ЕВА ЗОЦ I� ДОО експорт-импорт Илиев-
ска и др. - Скопје, со седиште на  ул. �Московска� бр. 15-
а/15,  со жиро сметка број 40120-601-444633 кај Агенци-
јата за работа со блокирани сметки на учесниците во 
платниот промет на Република Македонија - Скопје, со 
регистарска влошка број 02002528?-3-01-000,  и истата 
не се спроведува па, се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (10356) 

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

шение I. Ст. бр. 5/2002  од 11.02.2002 година,  е отворена 
стечајна постапка над  должникот Друштво за произ-
водство, трговија и агенција за недвижност имот и услу-
ги �КОДЕКС� Анета ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со се-
диште Т.Ц. �КАРПОШ� локал 3-б секција и  жиро сме-
тка 40120-601-437177, и истата не се спроведува. 
Отворената стечајната постапка над ДПТАНИУ �КО-

ДЕКС�  ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште Т.Ц. 
�КАРПОШ� локал 3-б секција и  жиро сметка 40120-
601-437177се заклучува.  
Да се објави оглас во �Службен весник на РМ� и на 

огласната табла во судот. 
По правосилноста на решението должникот да се брише 

од судскиот регистар кој го води овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (10363) 

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

шение IV. Ст. бр. 218/03  од 18.04.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над  должникот Трговско друштво за 
производство, трговија и услуги �СЛАВИЈА-КОМПА-
НИ� експорт-импорт Снежана ДООЕЛ - Скопје, со седи-
ште на   ул. �Јане Сандански� бр. 72,  со жиро сметка 
40100-601-405963 и регистарска влошка 02002276?-8-01-
00,  при регистарот на Основниот суд Скопје I- Скопје, и 
истата не се спроведува. 
Отворената стечајната постапка над должникот Тр-

говско друштво за производство, трговија и услуги 
�СЛАВИЈА-КОМПАНИ� експорт-импорт Снежана ДО-
ОЕЛ - Скопје, 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.              (10369) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 159/03 од 10.04.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над стечајниот  должникот Друш-
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тво за производство, инженеринг, трговија и услуги МИ-
НЕРАЛ ДРЕСИНГ Воислав ДООЕЛ експорт-импорт од 
Скопје, со седиште на  бул. �Јане Сандански� бр. 72/33,  
со жиро сметка број 200000019776158 при Стопанска 
банка  АД Скопје и регистарска влошка број  бр. 020012-
674?-8-03-000  при регистарот на Основниот суд Скопје 
I- Скопје, и  истата не се спроведува. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот  долж-

ник Друштво за производство, инженеринг, трговија и  
услуги МИНЕРАЛ ДРЕСИНГ Воислав ДООЕЛ експорт-
импорт од Скопје. 

 По правосилноста на решението должникот да се брише 
од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I- Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (10386) 

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

14/2003 од 29.02.2003 година, над стечајниот должник 
Производно прометна задруга �Oма� увоз-извоз Битола 
ПО Битола, ул. �Охридска� бр. 325, запишан во реги-
старска влошка бр. 2-554 на Основниот суд Битола, со 
жиро сметка бр. 500-0000001864-61 во Стопанска бан-
ка АД Битола филијала Битола, со дејност трговија на 
мало со храна, пијалаци и тутун, отвори стечајна по-
стапка, не  ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                         (10398) 

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

59/2003 година, отвори стечајна постапка кон должни-
кот Трговско друштво за производство, промет и услу-
ги на Винета Димкоска и др. �Челси� увоз-извоз ДООО 
Прилеп, со седиште на ул. �Димо Наредникот� бр. 
Б2/20 во Прилеп, запишан во регистарска влошка бр. 
01002157?-3-03-000 со решение Трег. бр. 1243/98 на 
Основниот суд Битола, со основна дејност трговија на 
мало со облека, со жиро сметка бр. 300020000030493 
при Комерцијална банка АД Скопје - филијала Прилеп. 
Стечајната постапка кон должникот не се спроведу-

ва но се заклучува поради немање на имот и идна неиз-
бежна неликвидност. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (10399) 

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

45/2003 година, отвори стечајна постапка кон должни-
кот Производно трговска и услужна задруга �Ексклу-
зив� увоз-извоз П.О. Прилеп, со седиште на ул. �Кру-
шевски пат� бб во Прилеп, запишан во регистарска 
влошка бр. 2-733 со решение Срег. бр. 1389/98 на Ос-
новниот суд Битола, со основна дејност трговија на ма-
ло со мебел, со жиро сметка бр. 41100-601-42445 во 
Агенцијата за блокирани сметки Скопје. 
Стечајната постапка кон должникот не се спроведу-

ва но се заклучува поради немање на имот и идна неиз-
бежна неликвидност. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (10400) 

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

57/2003 година, отвори стечајна постапка кон должни-
кот Друштво за производство, промет и услуги на Не-
делкоски Љубен �Ривиера� увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, 
со седиште на ул. �Добре Иваноски� бр. 19,  Прилеп, 
запишан во регистарска влошка бр. 010023007 -01-000 
со решение Трег. бр. 1386/98 на Основниот суд Битола, 
со основна дејност ресторани и гостилници (без соби за 
сместување), со жиро сметка бр. 41100-601-43031 при 
Агенцијата за блокирани сметки филијала во Прилеп. 
Стечајната постапка кон должникот не се спроведу-

ва но се заклучува поради немање на имот и идна неиз-
бежна неликвидност. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (10401) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 
51/2003 година, отвори стечајна постапка кон должни-
кот Трговец поединец за превоз на стоки на Врвцовски 
Ристо Стојан �Три Бора� ТП Прилеп, со седиште на ул. 
�Мечкин  Камен� бр. 68 во Прилеп, запишан во реги-
старска влошка бр. 01009292?-6-06-00 со решение 
Трег. бр. 3126/99 на Основниот суд Битола, со основна 
дејност превоз на стоки во друмскиот сообраќај, со жи-
ро сметка бр. 300020000194714 во Комерцијална банка 
АД Скопје експозитура Прилеп. 
Стечајната постапка кон должникот не се спроведу-

ва но се заклучува поради немање на имот и идна неиз-
бежна неликвидност. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (10402) 

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

63/2003 година, отвори стечајна постапка кон должни-
кот Трговец поединец за трговија со текстил Мојсоски 
Илија Марјан �Маки� ТП Прилеп, со седиште на ул. 
�Менде Бошкоски� бр. 3 во Прилеп, запишан во реги-
старска влошка бр. 010032776?-6-01-000 со решение 
Трег. бр. 2361/98 на Основниот суд Битола, со основна 
дејност трговија на мало со облека, со жиро сметка бр. 
300020000194617 во Комерцијална банка АД Скопје - 
филијала Прилеп. 
Стечајната постапка кон должникот не се спроведу-

ва но се заклучува поради немање на имот и идна неиз-
бежна неликвидност. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (10403) 

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

65/2003 година, отвори стечајна постапка кон должни-
кот Производно трговско услужна задруга �Игор Ин-
вест� увоз-извоз ПО Прилеп, со седиште на ул. �Злати-
бор� бр. 51 во Прилеп, запишан во регистарска влошка 
бр. 2/734, со решение Срег. бр. 1391/98 на Основниот 
суд Битола, со основна дејност трговија на мало со ме-
со и производи од месо, со жиро сметка бр. 300020000-
195878 во Комерцијална банка АД Скопје - филијала 
Прилеп. 
Стечајната постапка кон должникот не се спроведу-

ва но се заклучува поради немање на имот и идна неиз-
бежна неликвидност. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (10404) 

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

49/2003 година, отвори стечајна постапка кон должни-
кот Трговско друштво за производство и трговија �14 
Буто Комерц� увоз-извоз ДООЕЛ Крушево, со седиште 
на ул. �Мише Ефтим� бр. 48 во Крушево, запишан во 
регистарска влошка бр. 01005066?-8-03-000 со решение 
Трег. бр. 1148/01 на Основниот суд Битола, со основна 
дејност трговија на мало со апарати за домаќинство, 
радио и телевизиски услуги, со жиро сметка бр. 20000-
0015839025 во Комерцијална банка АД Скопје експо-
зитура Прилеп. 
Стечајната постапка кон должникот не се спроведу-

ва но се заклучува поради немање на имот и идна неиз-
бежна неликвидност. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (10405) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, со решение Ст. бр.66/02 

од 21.02.2003 година, над Трговското друштво за про-
изводство, трговија и угостителство и услуги САХ Ви-
олета и Даниел ДОО увоз-извоз Тетово, со жиро сме-
тка 540-0000001155-91 во Тетовска банка и регистар-
ска влошка бр. 02014076-3-03-000, отвори стечајна по-
стапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Тетово.                          (10406) 
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Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. 

бр. 8/02 од 16.04.2003 година е отворена стечајна постап-
ка над должникот Трговско друштво Агро- БС ДООЕЛ - 
с. Милино - Лозово, со жиро сметка бр. 200000031610740 
во Стопанска банка АД Скопје- филијала Св. Николе. 
Отворената стечајна постапка над должникот Тр-

говско друштво Агро- БС ДООЕЛ - с. Милино, се зак-
лучува затоа што друштвото не располага со имот до-
волен да ги покрие трошоците по постапката. 
По правосилноста на ова решение должникот Тр-

говско друштво Агро- БС ДООЕЛ - с. Милино - Лозо 
во, да се брише од трговскиот регистар кај Основниот 
суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (10407) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 44/02 од 28.03.2003 година, во 8 часот е отворе-
на стечајна постапка над должникот Акционерско 
друштво во приватна сопственост Селена АД - Штип 
со жиро-сметка бр. 41400-601-42926 кај Агенцијата за 
работа со блокирани сметки на учесниците во платниот 
промет - Скопје. 
За стечаен управник се именува Нада Цветановска 

дипломиран економист со стан на ул. �Петта партиска 
конференција� бр. 5/5 во Штип. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 

истекот на 8-иот ден од денот на објавувањето во 
�Службен весник на РМ� и на огласната табла во Ос-
новниот суд во Штип, да ги пријават своите побарува-
ња кај стечајниот управник во согласност со одредбите 
од Законот за стечај. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 

истекот на 8-иот ден од денот на објавувањето на огла-
сот за отворање на стечајна постапка во �Службен вес-
ник на  РМ�, да ги пријават разлачните права на под-
вижни предмети и права на должникот и на недвижно-
стите на должникот. 
Во пријавата мора да се означат предметите над кои 

постои разлачно право, имотот и основот на заснова-
њето на тоа право и обезбеденото побарување. Отвора-
њето на стечајната постапка ќе се запише во трговски-
от регистар на овој суд како и во земјишните книги. 
Испитното рочиште на собир на доверители, на кое 

се испитуваат и утврдуваат пријавените побарувања на 
доверителите се закажува за ден 12.05.2003 година во 
10 часот во соба бр. 12 во зградата на овој суд. 
Се повикуваат должниците да ги намират своите 

долгови спрема стечајниот должник без одлагање.  
Од Основниот суд во Штип.                            (10462) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 213/03 од 18.04.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за трговија на големо и мало и услуги во прометот 
�МОРСКИ-КОМПАНИ� увоз-извоз ДОО Скопје, со се-
диште на ул. �Коперникова� бр. 19/1-14, со жиро сме-
тка 40100-601-341861 и регистарска влошка 1-61986-0-
0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје 
и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Прет-

пријатие за трговија на големо и мало и услуги во про-
метот �МОРСКИ-КОМПАНИ� увоз-извоз ДОО Скопје, 
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.         (10419) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 215/03 од 18.04.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие 

за промет за промет и трговија �БОС-КОМЕРЦ� ДОО 
експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. �Смилевска� 
бр. 7б, со жиро сметка 40100-601-305415 и регистарска 
влошка 1-54557-0-0-0 при регистарот на Основниот суд 
Скопје  I - Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Прет-

пријатие за промет и трговија �БОС-КОМЕРЦ� ДОО 
експорт-импорт Скопје, 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.         (10420) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение I. Ст. бр. 89/03 од 24.02.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство, трговија и услуги �ЕЛЕКТРО-КОМЕРЦ� Сла-
ве ДООЕЛ увоз-извоз-Скопје, со седиште на ул. �Црно-
горска� бр. 19а, со жиро сметка бр. 40120-601-291590 
кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учес-
ниците во платниот промет на Република Македонија-
Скопје, со регистарска влошка број 02011223?-8-03-
000, и истата не се спроведува и се заклучува. 
Должникот да се брише од регистарот кој го води 

овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.         (10417) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение II. Ст. бр. 71/02 од 20.03.2003 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Колонијал ТП 
�СОФИ� Гордана Виктор Бузарденова, со седиште на 
ул. �Катлановска� бр. 1-а, Скопје, со жиро сметка 
40110-601-390998 и регистарска влошка 1-68994-0-0-0 
при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и 
истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Коло-

нијал ТП �СОФИ� Гордана Виктор Бузарденова, 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.         (10431) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III. Ст. бр. 174/03 од 21.04.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должникот 
Трговско друштво за производство и услуги ВИКТО-
РИЈА ИДРИЗОВО Браим ДООЕЛ, со седиште во с. 
Идризово, ул. �982� бр. 249 Скопје, со жиро сметка бр. 
40110-601-230120 при Агенцијата за работа со блоки-
рани сметки Скопје, регистарска влошка бр. 
02006010?-8-03 при регистарот на Основниот суд 
Скопје  I - Скопје и истата не се спроведува. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 

должник Трговско друштво за производство и услуги 
ВИКТОРИЈА ИДРИЗОВО Браим ДООЕЛ, со седиште 
во с. Идризово, ул. �982� бр. 249, Скопје. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.         (10474) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 
90/2003 од 11.04.2003, над стечајниот должник Трговец 
поединец Слободан Богоја Талевски-угостителски ус-
луги �Сне-Ана-Трејд� Битола ТП Битола, запишан во 
регистарска влошка бр. 01001174 на Основниот суд во 
Битола, со жиро сметка бр. 500-0000000614-28 во Сто-
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панска банка АД Битола, со дејност барови-55.40, отво-
ри стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.         (10463) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 41/03 
од 11.04.2003, над Производно, трговско и услужно 
друштво �ХРИС-ПРОМЕТ� Менде Пејчиновски и др. 
увоз-извоз Битола ЈТД, со дејност трговија на мало во 
продавници претежно со храна, пијалоци и тутун, и 
жиро сметка бр. 200000000434067 при Стопанска банка 
АД Скопје, филијала Битола, отвори стечајна постапка, 
не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.         (10464) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 87/03 
од 11.04.2003, над Земјоделско-производно-прометна 
задруга КУЛ-КОМПАНИ увоз-извоз Битола ПО, со 
дејност полјоделство, и жиро сметка 500-000000-1073 
при Стопанска банка АД Битола, отвори стечајна по-
стапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.         (10465) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 83/03 од 
11.04.2003, над Производно, трговско, услужно, заштитно 
друштво Зоран Чунковски �САТЕКС-2000� увоз-извоз 
Битола ДООЕЛ, со дејност ткаење на ткаенини од волнен 
тип, и жиро сметка 40300-601-111276 при Агенцијата за 
работа со блокирани сметки Скопје ПЕ, Битола, отвори 
стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.         (10467) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 
60/2003 од 04.04.2003, над стечајниот должник Трговец 
поединец за превоз Сашко Ѓорѓи Натев �Пинк� ТП Би-
тола, Битола, нас. Карпош бр. 3-2/12, запишан во реги-
старската влошка бр. 01010038 на Основниот суд во 
Битола, со жиро сметка бр. 500-0000001053-69 во Сто-
панска банка АД Битола, со дејност такси превоз, отво-
ри стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.         (10468) 

__________ 
 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 
48/2003 од 04.04.2003, над стечајниот должник Прет-
пријатие за производство, услуги и трговија на големо 
и мало �05-КО Гел� Битола ПО Битола, ул. �Димитар 
Влахов� бр. 28-Б, запишан во регистарска влошка бр. 
1-18107 на Окружниот стопански суд во Битола, со жи-
ро сметка бр. 40300-601-76407 при Агенцијата за рабо-
та со блокирани сметки на учесниците во платниот 
промет Скопје ПЕ Битола, со дејност производство, ус-
луги и трговија на големо и мало, се отвора стечајна 
постапка, не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд во Битола.         (10469) 

__________ 
 

Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 8/03 
од 06.02.2003 година, отвори стечајна постапка над 
должникот �РИО ТРАНС� ДООЕЛ Кичево и истата не 
се спроведува поради немање средства за стечајна ма-
са, и се заклучува стечајната постапка над наведениот 
должник согласно член 64 став 1 од Законот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.         (10471) 

__________ 
 

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст. бр. 183/2002 од 30.12.2002 година, 
е отворена стечајна постапка над должникот ДУТУ Ин-
тер Фокс увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, со жиро сметка 
бр. 200-0000361100-85 што се води при Стопанска бан-

ка АД Скопје, Филијала Струмица, но е одлучено иста-
та да не се спроведува поради немање имот на должни-
кот заради што и се заклучи. 
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 Штип. 
По правосилноста на решението горенаведеното прет-

пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 
Од Основниот суд во Струмица.        (10473) 

__________ 
 
Се отвора стечајна постапка над должникот Друшт-

во со ограничена одговорност Преспатекс-Транс Ресен 
со ПО Ресен, ул. "29-ти Ноември" бр.1, со жиро сметка 
40310-601-83349 при Агенција за блокирани жиро 
сметки ПЕ, Ресен, регистрирано во Основниот суд 
Битола, во регистарска влошка бр.1-1855. 
За стечаен судија се определува Злата Маџароска, 

судија во Основен суд Битола. 
За стечаен управник се определува дипломиран 

економист Никола Јанковски од Битола, ул. "Климент 
Охридски" бр. 27/13. 
Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сме-

тано од денот на објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" да ги пријават своите побарувања кај 
стечајниот управник на адреса на должникот.  
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 од објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ" да ги 
пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 
Во пријавата мора да се назначи предметот на кој што 
стои разлачно право, начинот и основата на засновање-
то на тоа право, како и обезбеденото побарување. 
Доверителот кој без оправдани причини намерно ќе 

пропушти да поднесе или ќе го одолговлекува подне-
сувањето на пријавата одговара за штетата која поради 
тоа би можела да настане.  
Се повикуваат должниковите должници своите 

обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник на 
стечајниот должник. 
Се закажува испитно  и извештајно рочиште за ден 

19.05.2003 година во 12,00 часот во судница бр. 19, во 
Основниот суд Битола. 
Од Основниот суд во Битола, Ст. бр. 16/03.   

____________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-
шение Ст. бр. 164/03 од 10.04.2003 година, се отвора сте-
чајна постапка над  стечајниот должник Трговско друшт-
во МАК С.Е.Т. Сашо Зографски ДООЕЛ увоз-извоз од 
Скопје, со седиште на ул. "Пушкинова" бр. 3/2-3, со жиро 
сметка број 40100-601-437114 и регистарска влошка бр. 
02021212?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд 
Скопје И-Скопје и истата не се спроведува. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 

должник Трговско друштво МАК С.Е.Т. Сашо Зограф-
ски ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I-Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (10687)    

_______________________________________________ 
 

Л И К В И Д А Ц И И 
 
Ликвидаторот Раде Ристески од Скопје,  бул. �АВНОЈ� 

бр. 42-I-5, Скопје, запишан во судскиот регистар при Основ-
ниот   суд  Скопје  I -  Скопје, со решение П.Трег. бр. 
5269/2002 од 18.11.2002 година,  објавува дека Трговското 
друштво за производство и трговија ЕН-ФА-ПЕН Фадил и 
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други ДОО Скопје, ул. �Втора Македонска Бригада� бр. 5/1 
и со број на жиро-сметка 220401100034456 отворена при Ма-
кедонска банка АД  Скопје, е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна  во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (10150) 

___________ 
 
Ликвидаторот Раде Ристески од Скопје,  бул. �АВНОЈ� 

бр. 42-I-5, Скопје, запишан во судскиот регистар при Ос-
новниот   суд  Скопје  I -  Скопје, со решение П.Трег. бр. 
5268/2002 од 08.11.2002 година,  објавува дека Трговско-
то друштво за производство и трговија ЕН-ФА-ПЕН Ен-
вер и други ДОО Скопје, ул. �Втора Македонска Бригада� 
бр. 5/1 и со број на жиро-сметка 220401100034354 отворе-
на  при Македонска банка АД  Скопје, е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна  во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (10151) 

___________ 
 

 Врз основа на член 651 од Законот за трговските 
друштва, ликвидациониот управник на Друштвото за 
производство, трговија и услуги ПАЈО КОМЕРЦ екс-
порт-импорт Пајазит и други ДОО бул. �Александар 
Македонски� бр. 27, Скопје- во ликвидација, ги пови-
кува доверителите да ги пријават своите побарувања во 
рок од 3 месеци од денот на објавата на огласот. 
Пријавите се поднесуваат на адреса: ликвидацио-

нен управник Бранко Кузманоски, адвокат од Скопје, 
ул. �11-ти Октомври� бр. 17. 
Од ликвидаторот.                                              (10156) 

___________ 
 
Ликвидаторот Жаклина Павиќевиќ дипломиран 

економист од Радовиш, ул. �Вардарска� бр. 25, запи-
шан како ликвидатор под П. Трег. бр. 287/03 во тргов-
скиот регистар при Основниот суд во Штип, по прв пат 
објавува дека Јавното трговско друштво за производс-
тво, угостителство и трговија увоз-извоз Вангеловски 
Коцев Гоше и др. јтд Радовиш, ул. �Партизанска� бр. 
91, со број на жиро - сметка 200000026435014, отворе-
на во Стопанска банка во Радовиш, 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 со докази во два примерока, а 
најдоцна  во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (10282) 

___________ 
 

Ликвидаторот Драги Трпевски од Скопје, ул. �Хри-
сто Чернопеев� бр. 1а, запишан во трговскиот регистар 
на Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег.бр.458/2003 од 14.02.2003 година, објавува дека 
Друштвото за трговија П.П. - КОМЕРЦ Љупчо ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. �Пржино� бр. 24 и 
со жиро сметка број 300000000726081 во Комерцијална 
банка АД Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 

побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ�, до ликвидаторот со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (10350) 

__________ 
 

Ликвидаторот Драги Трпевски од Скопје, ул. �Хри-
сто Чернопеев� бр. 1а, запишан во трговскиот регистар 
на Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег.бр.784/2003 од 19.03.2003 година, објавува дека 
Друштвото за производство, градежништво, трговија и 
услуги ЕЛО Добривој ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со се-
диште на ул. �Даме Груев� бр. 7/8/13 и со жиро сметка 
бр.220521100270742 во Македонска банка АД Скопје, е 
во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 

побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ�, до ликвидаторот со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (10351) 

__________ 
 

Ликвидаторот Драги Трпевски од Скопје, ул. �Христо 
Чернопеев� бр. 1а, запишан во трговскиот регистар на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег.бр.4962/2002 од 18.10.2002 година, објавува дека 
Друштвото за производство, промет и услуги ИГО-ЗОР Игор 
и др. ДООЕЛ увоз-извоз, со седиште на ул. �Радишанска� бр. 
17/1-28 Скопје и со жиро сметка број 300000000489207 во 
Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 

побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ�, до ликвидаторот со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (10352) 

__________ 
 

Ликвидаторот Драги Трпевски од Скопје, ул. �Хри-
сто Чернопеев� бр. 1а, запишан во трговскиот регистар 
на Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег.бр.3591/2002 од 08.07.2002 година, објавува де-
ка Друштвото за производство трговија и услуги РАК 2 
ДОО увоз-извоз, со седиште на ул. �Даме Груев� бр. 5, 
Скопје и со жиро сметка бр. 210-0554809801-73 во Ту-
тунска банка АД Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 

побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ�, до ликвидаторот со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (10353) 

__________ 
 

Ликвидаторот Драги Трпевски од Скопје, ул. �Хри-
сто Чернопеев� бр. 1а, запишан во трговскиот регистар 
на Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег.бр.3452/2002 од 12.06.2002 година, објавува де-
ка Трговското друштво за промет и услуги АБАКУС 
2000 Кирил и други ДОО, со седиште на ул. �Ѓоре Ѓо-
ревски� бр. 36а и со жиро сметка број 40100-601-
442121 во Агенцијата за работа со блокирани сметки 
Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 

побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ�, до ликвидаторот со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.                        (10354) 

__________ 
 

Ликвидаторот Драги Трпевски од Скопје, ул. �Христо 
Чернопеев� бр. 1а, запишан во трговскиот регистар на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег.бр.76/2003 од 22.01.2003 година, објавува дека Друш-
твото за производство, градежништво, и трговија ЛВД ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. �Благоја Стефков-
ски� бр. 53 и со жиро сметка бр. 220521100406833 во Маке-
донска банка АД Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 

побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ�, до ликвидаторот со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.                        (10355) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението II.Л.бр.118/2002 од 09.01.2003 година, е за-
вршена ликвидацијата над Претпријатието за инжене-
ринг, производство и промет �ЕКОТЕХНИКА� извоз-
увоз д.о.о. Скопје, со седиште на ул. �Пушкинова� бр. 
4/1-27 и жиро сметка 40100-601-144753, и истото се 
брише од регистарот на овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (10357) 

___________ 
 
Ликвидаторот Ацо Дамчевски од Скопје, ул. �Дрез-

денска� бр. 15-1/9, запишан во судскиот регистар при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 
309/2003, објавува дека Друштвото за производство, про-
мет и интелектуални услуги АЛЕГРА ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје, со број на жиро-сметка 300000001172766 
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 во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (10472) 

__________ 
 
Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, поведена е 

постапка за ликвидација со решение П.Трег.бр.1947/01 
од 17.07.2001 година, со кое е запишано во трговскиот 
регистар на овој суд на регистарска влошка 02035327?-
8-03-000, ликвидација на Трговското друштво за прера-
ботка на кафе, трговија на големо и мало БРАЗИЛ Ко-
ста Чакаров Експорт-Импорт ДООЕЛ Гевгелија, ул. 
�Ванчо Прќе� бр. 17. 
Со овој оглас по втор пат се повикуваат сите дове-

рители на Трговското друштво за преработка на кафе, 
трговија на големо и мало БРАЗИЛ Коста Чакаров Екс-
порт-Импорт ДООЕЛ Гевгелија, ул. �Ванчо Прќе� бр. 
17, да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена 
по објавувањето на огласот до ликвидаторот Коста Ча-
каров, Гевгелија, ул. �Ванчо Прќе� бр. 17. 
Од ликвидаторот.                                              (10482) 

__________ 
 
Ликвидаторот Симјановска Тања, дипл.правник од 

Тетово, ул. �120�, лам.3, лок.2, тел. 044/334-445, запи-
шан во трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I 
- Скопје, со решението П.Трег.бр.1070/2003 од 
26.03.2003 година, објавува дека Трговското друштво 
за производство, трговија, угостителство и услуги БКБ 
Братислав ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, ул. �114� бр.2/9, 
е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                        (10483) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Л. 
бр. 303/2002 од 15.01.2003 година, отвори ликвидацио-
на постапка над должникот Производно, трговско и ус-
лужно претпријатие �БИС-ИВ� ДОО експорт-импорт 
Тетово, а за ликвидатор е определено лицето лицето 
Симјановска Тања од Тетово. 
Ликвидаторот Симјановска Тања, дипл.правник од 

Тетово, ул. �120�, лам.3, лок.2, тел. 044/334-445, обја-
вува дека Производното, трговско и услужно претпри-
јатие �БИС-ИВ� ДОО експорт-импорт Тетово, ул. �Го-
стиварска� бр. 45, со жиро сметка 41500-601-50407 во 
ЗПП-Тетово, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-

вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од три месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (10488) 

__________ 
 

Ликвидаторот Симјановска Тања, дипл.правник од 
Тетово, ул. �120�, лам.3, лок.2, тел. 044/334-445, запи-
шан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје 
I - Скопје, со решението П.Трег.бр.1166/2003 од 
10.04.2003 година, објавува дека Трговското друштво 
за судски вештачења и консалтинг БНД ДООЕЛ увоз-
извоз Тетово, со жиро сметка 200-0000232536-08 во 
Стопанска банка АД Скопје, Филијала Тетово, е во ли-
квидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                        (10489) 

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

шение П. Трег. бр. 1166/03 од 10.04.2003 година, го за-
пиша во трговскиот регистар во регистарска влошка бр. 
02009712?-8-01-000 ликвидаторот на Трговското друш-
тво за судски вештачења и консалтинг БНД ДООЕЛ 
увоз-извоз Тетово, ул. �153� бр. 1, Тетово. 
За ликвидатор на друштвото се запишува Симјанов-

ска Тања. 
Од Основниот суд Скопје  I - Скопје.        (10484) 

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

ние П. Трег. бр. 1185/2003 од 1.04.2003 година, го запиша 
во трговскиот регистар во регистарска влошка бр. 
02011179?-8-01-000 бришењето на Трговско друштво од 
трговскиот регистар по спроведена ликвидација на Друш-
твото за трговија на големо и мало ДЕРМА КОМЕРЦ Ва-
ска ДООЕЛ увоз-извоз ул. �Цветан Димов� бр. 153, Скопје. 
Бришење на трговското друштво од трговскиот ре-

гистар по спроведена ликвидација. 
Од Основниот суд Скопје  I - Скопје.        (10485) 

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

ние П. Трег. бр. 1033/2003 од 4.04.2003 година, го запиша 
во трговскиот регистар во регистарска влошка бр. 
02002196?-8-03-000 престанокот со работа на Друштвото за 
производство, промет и услуги ИНТЕРТЕКС 98 Павлина и 
други ДОО извоз-увоз Скопје, ул. �Даме Груев� бр. 1/4-10. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на: Друштво за производство, промет и услуги ИНТЕР-
ТЕКС 98 Павлина и други ДОО извоз-увоз Скопје, ул. 
�Даме Груев� бр. 1/4-10. 
Од Основниот суд Скопје  I - Скопје.        (10486) 

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

шение П. Трег. бр. 902/03 од 25.03.2003 година, го запи-
ша во трговскиот регистар во регистарска влошка бр. 
02031202?-3-01-000 запишувањето на ликвидатор на 
Друштвото за производство, трговија и услуги БОЛЕРО-
КОМПАНИ Семи и други ДОО експорт-импорт, ул. 
�Никола Петров� бр. 5/13, Скопје. 
За ликвидатор на друштвото се запишува лицето 

Џафер Семи. 
Од Основниот суд Скопје  I - Скопје.        (10487) 

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

шение П. Трег. бр. 1158/03 од 7.04.2003 година, го запи-
ша во трговскиот регистар во регистарска влошка бр. 



24 април 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 30 - Стр. 25 
 
02044195?-8-09-000 престанокот со работа со ликвида-
ција и запишување на ликвидатор на Друштвото за про-
мет и услуги МАК НЕТ ДООЕЛ СКОПЈЕ, ул. �Кузман 
Јосифовски Питу� бр. 22, локал 3. 
Запишување на ликвидатор Дејан Русјаков и пре-

станок со работа на друштвото. 
Од Основниот суд Скопје  I - Скопје.        (10514) 

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

шение П. Трег. бр. 1201/03 од 10.04.2003 година, го за-
пиша во трговскиот регистар во регистарска влошка бр. 
02004316?-8-01-000 запишувањето на ликвидатор на 
Друштвото за промет и услуги ГАГИ Дрјан Скопје, ул. 
�Жан Жорес� бр. 129/4-18. 
За ликвидатор на друштвото се определува лицето 

Ристо Коцевски. 
Од Основниот суд Скопје  I - Скопје.        (10515) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение П. Трег. бр. 1372/2003 од 14.04.2003 година, 
го запиша во трговскиот регистар во регистарска вло-
шка бр. 02039262?-8-01-000 престанокот со работа на 
Друштвото за услуги во транспорт С Ф Т ДООЕЛ екс-
порт-импорт бул. �Јане Сандански� бр. 53/24, Скопје. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на: Друштвото за услуги во транспорт С Ф Т ДООЕЛ 
експорт-импорт бул. �Јане Сандански� бр. 53/24, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје  I - Скопје.        (10516) 

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

шение П. Трег. бр. 736/2003 од 27.03.2003 година, го за-
пиша во трговскиот регистар во регистарска влошка бр. 
02014046?-8-09-000 престанокот со работа на Друштво-
то за менаџмент, обука и консалтинг МЕНАЏМЕНТ 
ЦЕНТАР Валентина ДООЕЛ бул. �Кузман Јосифовски 
Питу� бр. 26/3-1, Скопје. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на: Друштво за менаџмент, обука и консалтинг МЕ-
НАЏМЕНТ ЦЕНТАР Валентина ДООЕЛ бул. �Кузман 
Јосифовски Питу� бр. 26/3-1, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје  I - Скопје.        (10517) 

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

ние П. Трег. бр. 735/2003 од 4.04.2003 година, го запиша во 
трговскиот регистар во регистарска влошка бр. 02004418?-
8-03-000 престанокот со работа на Друштвото за произ-
водство, трговија, угостителство и трговија АНИ-КОМ из-
воз-увоз Илија ДООЕЛ Велес, ул. �Орце Мартинов� бр. 22. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на: Друштвото за производство, трговија, угостителс-
тво и трговија АНИ-КОМ извоз-увоз Илија ДООЕЛ 
Велес, ул. �Орце Мартинов� бр. 22. 
Од Основниот суд Скопје  I - Скопје.        (10518) 

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

шение П. Трег. бр. 1152/2003 од 8.04.2003 година, го запи-
ша во трговскиот регистар во регистарска влошка бр. 
02011657?-8-09-000 запишувањето на ликвидаторот и 
престанок со работа на Друштвото за производство, услу-
ги, угостителство и трговија на големо и мало ВЕСЕЉИ 
Шенаси ДООЕЛ експорт-импорт с. Липково, Липково. 
За ликвидатор на друштвото се запишува Бајрами 

Авни. 
Од Основниот суд Скопје  I - Скопје.        (10519) 

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

шение П. Трег. бр. 919/03 од 10.04.2003 година, го запи-
ша во трговскиот регистар во регистарска влошка бр. 
02033029?-8-03-000 ликвидацијата на ДОО на Друштво-

то за производство, трговија, транспорт, угостителство и 
услуги ФУМЕЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар, ул. �Шу-
матоска� бр. 40. 
Содружникот донесе одлука за престанок со деј-

ност на друштвото и за ликвидација на друштвото. 
За ликвидационен управник се именува Манојлоски 

Ќире од Гостивар. 
Од Основниот суд Скопје  I - Скопје.        (10520) 

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

шение П. Трег. бр. 1070/2003 од 26.03.2003 година, го за-
пиша во трговскиот регистар во регистарска влошка бр. 
02033473?-8-03-000 запишувањето на ликвидатор и пре-
станок со работа на Трговско друштво за производство, 
трговија, угостителство и услуги БКБ Братислав ДООЕЛ 
увоз-извоз Тетово, ул. �11� бр. 2/9, Тетово. 
За ликвидатор се запишува Симјановска Тања и се 

запишува престанок со работа на друштвото. 
Од Основниот суд Скопје  I - Скопје.        (10521) 

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

шение П. Трег. бр. 132/03 од 21.02.2003 година, го запи-
ша во трговскиот регистар во регистарска влошка бр. 
02015298?-8-03-000 бришење на Друштвото за транс-
порт, услуги, производство, трговија на мало и големо 
БЕЏ Љуба ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, бул. �Јане Сан-
дански� бр. 59. 
Од Основниот суд Скопје  I - Скопје.        (10522) 

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

шение П. Трег. бр. 1007/2003 од 8.04.2003 година, го за-
пиша во трговскиот регистар во регистарска влошка бр. 
02009998?-6-09-000 бришење на ТП. Се запишува бри-
шење на трговец поединец од трговскиот регистар на 
Верица Ганчо Савеска ТП САЊА кафе бар Тетово, ул. 
�180� бр. 3/16. 
Од Основниот суд Скопје  I - Скопје.        (10523) 

___________ 
 
Ликвидациониот управник Зиси Доновски од Скопје,  

запишан во судскиот регистар при Основниот   суд  Скоп-
је  I -  Скопје, со решение П.Трег. бр. 467/03 од 28.02.2003 
година,  објавува дека Трговското друштво за производс-
тво, услуги и трговија ЛК-КОМЕРЦ Лефтер ДООЕЛ, екс-
порт-импорт од Скопје, ул. �Пиринска� бр. 28, со жиро-
сметка во Комерцијална банка АД Скопје број: 3000000-
000986429, е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 

побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на РМ�, до ликвидациониот 
управник, со пријава во два примерока со докази, а нај-
доцна  во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (10528) 

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

шението на овој суд I. Л. бр. 13/2003 од 14.02.2003 година, 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија и транспорт МИЛКО експорт-им-
порт - Скопје, со седиште на ул. �Тодор Чангов� бр. 19/29 
со жиро- сметка бр. 30000000092587 во Комерцијална 
банка АД - Скопје. 
За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-

ковски од Скопје, со стан на ул. �Крсте Мисирков� бр. 59. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена од обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна  во рок од 3 месеци од последната објава. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје.        (10604)     
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Ликвидаторот Симјановска Тања дипл. правник од Те-

тово, ул. �120� лам. 3  локал 2, тел: 044/334-445, запишан во 
трговскиот регистар при Основниот   суд  Скопје  I -  Скоп-
је, со решение П.Трег. бр. 494/2003 од 18.02.2003 година,  
објавува дека Трговското друштво за производство, тргови-
ја, угостителство и услуги БУЦЕ-ПРОМЕТ ДООЕЛ увоз-
извоз Тетово, ул. �М.Тито� бр. 114/2, е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна  во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (10672) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 53/03 од 

10.04.2003 година,  отвори ликвидациона постапка над 
Претпријатието во приватна сопственост Трго-градба - 
Радовиш, со жиро -сметка бр. 41320-601-16268 кај Аген-
цијата со блокирани сметки АД Скопје,  но  истата по-
ради немање на имот се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води кај Основниот 
суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (10673) 

___________ 
 
Во огласот за ликвидација бр. 10328, објавен во 

"Сл. весник на РМ" бр. 29/2003, на стр. 35, во петтиот 
ред наместо: АВС КЛУБ Охрид ДООЕЛ" треба да 
стои: "АВС КЛУБ Орхан ДООЕЛ".   
_______________________________________________ 
 

НОТАРСКИ  ОГЛАСИ 
 

Врз основа на нотарски акт-Анекс договор кон Спо-
годбата за обезбедување на парично побарување со 
засновање на заложно право-хипотека над недвижен 
имот ОДУ книга I реден број 211/00 од 10.05.2000 го-
дина, составен од нотарот Васил Кузманоски од Охрид, 
составен во форма на нотарски акт од нотарот Васил 
Кузмановски од Охрид под ОДУ книга II реден број 
171/03 од 09.04.2003 година, склучен помеѓу Републи-
ка Македонија-Агенција за развој и инвестиции-Скопје 
како заложен доверител и Трговското друштво за про-
изводство, трговија и услуги Тодор Пирузев и др. 
�АСП� увоз-извоз Охрид Д.О.О., со седиште на бул. 
�Македонски просветители� бб, Охрид, како заложен 
должник, засновано е заложно право-хипотека врз нед-
вижен имот, сопственост на заложниот должник и тоа: 
недвижен имот дел од стоковна куќа �Слобода� во 
Охрид, кој се наоѓа на К.П. број 17266/2 во КО Охрид и 
тоа над следните недвижни делови: прв кат со нето по-
вршина од 126,50м2, втор кат со нето површина од 
126,50м2.                                                                     (9992) 

__________ 
 

Врз основа на Договор за залог со својство на из-
вршна исправа, потврден под ОДУ број 066/03 од 
07.04.2003 година, од нотарот Ѓорги Николов од Гевге-
лија, склучен помеѓу заложниот доверител Тирицовски 
Војо од с. Брусник, Битола и заложниот должник 
Друштво за градежништво, производство, трговија и 
услуги Пелагонија АД Гевгелија, со БДС 5157668, зас-
новано е заложно право од прв ред над следните под-
вижни предмети: трактор СКИП, модел ИМТ 540 де 
лукс, багер, модел 600 Б; фабрика за бетон, модел СЛ 
14; автобус марка ФАП, број на шасија 90281, ТВ-346-
УМ, товарно возило-миксер, марка ФАСП, бр. на 
шасија 94403, ВЕ-563-УЗ; товарно моторно возило, 
марка ФАП, број на шасија 104505, ВЕ-139-УТ; 
товарно моторно возило, марка ФАП, бр. на шасија 
93098, ВЕ-481-УЗ, сопственост на заложниот должник.                  

Над недвижниот имот сопственост на Друштвото за 
производство, откуп, обработка и промет со тутун, зем-
јоделство и трговија на големо и мало Далија-Табак 
ДОО увоз-извоз, ул. �Методи Митевски Брицо� бр. 40, 
Делчево, кој се наоѓа во КО Делчево, а се однесува на 
следниот имот и тоа: деловна зграда-фермзавод, тонга-
шко и манипулација, сопственост на Далија-Табак ДОО, 
имотен лист бр. 10501 КО Делчево, К.П. 7125/1, ул. �М. 
М. Брицо� бр. 40, зграда 4, влез 2, подрум со површина 
од 245м

                                                                              (9983) 

Се продава 1/2 идеален дел од земјоделско земји-
ште, кое во катастарската евиденција е заведено како: 
К.П. 317, план 2, нива, класа 3, во м.в. �Чаушница� КО 
Идризово, со површина од 3590м2, сопственост на Аца-
на Стефковска и Даница Стојановска од Скопје, за 
вкупна купопродажна цена од 400.000,00 денари. 
Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопстве-

ници и сопствениците чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, писме-
но да се изјаснат за прифаќање на понудата, Во спротив-
но, го губат правото на првенство при купувањето. 
Изјавата за прифаќање на понудата да се достави до 

нотарот Снежана Бубевска, бул. �Јане Сандански� бр. 
24, лок. 5, Скопје.    

__________ 
 

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во 
општина Чаир, ги известува сосопствениците и сопс-
твениците на граничните парцели со парцелата К.П. бр. 
4979, неплодно земјиште, во м.в. �Лопушник�, вкупна 
површина 2056м2, КО Љубанци, дека сопственикот на 
наведената парцела Златко Костадиновски, ул. �Марко 
Крале� бр. 25, ја продава наведената парцела по цена 
од 300,00 денари за еден метар квадратен. 
Доколку наведените лица сакаат да го користат пре-

димственото право за купување предвидено во Законот 
за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена 
од објавувањето на овој оглас, да ја депонираат купо-
продажната цена во нотарски депозит. Во спротивно, 
продавачот ќе ја продаде на друг купувач.            (9854) 

___________ 
 
Врз подвижните предмети сопственост на заложни-

от должник Трговско друштво за транспорт, трговија и 
услуги СИНИ КОМПАНИ ДОО увоз-извоз, ул. �Ели-
сие Поповски� бб, локал 5, Скопје, воспоставен е нев-
ладетелски рачен залог од прв ред под единствен дело-
воден идентификационен број на документот: 
1021003000330 и од втор ред под единствен деловоден 
идентификационен број на документот: 10120030000331 
при Централниот регистар на Република Македонија-
Регистар за залог на подвижни предмети и права на ден 
11.04.2003 година во полза на Заложниот доверител 
Тутунска банка АД Скопје, за обезбедување на парич-
но побарување во износ од 165.000 ЕУР, а врз основа 
на нотарски акт-Договор за невладетелски рачен залог 
од прв и втор ред ОДУ бр. 55/03 од 10.04.2003 година, 
сочинет од страна на нотарот Нада Палиќ од Скопје.  
                                                      (10119) 

__________ 
 

2; зграда 4, влез 1, приземје со површина од 
3348м2, зграда 4, влез 1, кат 1, со површина од 1225м2, 
зграда 4, влез 1, кат 2, со површина од 1164м2, зграда 4, 
влез 1, кат 3, со површина од 1191м2, зграда 4, влез 1, 
кат 4, со површина од 74м2 или вкупна површина од 
7247м2; кујна со ресторан и сала за гости, сопственост на 
Далија-Табак ДОО, КО Делчево, К.П. 7125/1, зграда 6, 
влез 1, приземје со вкупна површина од 549м2; котлара, 
сопственост на Далија-Табак ДОО, КО Делчево, К.П. 
7125/1, ул. �М. М. Брицо� бр. 44, зграда 13, влез 1, при-
земје со вкупна површина од 169м2; свињарска фарма, 
сопственост на Далија-Табак ДОО, КО Делчево, К.П. 
7125/1, ул. �М. М. Брицо� бр. 44, зграда 1, влез 1, при-
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земје со вкупна површина од 177м2; административна 
зграда, сопственост на Далија-Табак ДОО, Ко Делчево, 
К.П. 7125/1, ул. �М. М. Брицо� бр. 44, зграда 8, влез 1, 
кат 1, со површина од 48м2, зграда 8, влез 1, подрум со 
вкупна површина од 42м2, зград 8, влез 1, приземје со 
површина од 151м2, или вкупна површина од 151м2 или 
вкупна површина од 394м2.  
Горенаведениот имот е евидентиран во Имотен 

лист бр. 10501, КО Делчево, заведен под бр. 1217/324 
од 08. 04. 2003 година, издаден од РМ-ДЗГР-Одделе-
ние за премер и катастар Делчево, е заснован залог со 
нотарски акт Договорен залог (хипотека) кај нотарот 
Борис Муцунски за подрачјето на Основниот суд во 
Делчево, под бр. 92/03 од 14.04.2003 година, во корист 
на заложниот доверител Тутунска банка АД Скопје, ул. 
�12 Ударна бригада� бб, Скопје, за обезбедување на па-
рично побарување во износ од 400.000,00 ЕУР. (10159) 

__________ 
 

Се врши продажба на земјоделско земјиште во 
Скопје, построено на КО Марино, на К.П. 28/2, на м.в. 
�Село� овошна градина, 3 класа, со површина од 
1746м2, за цена од 300,00 денари за метар квадратен, на 
која е сопственик Ангелковски Живко. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. �Палми-
ро Тољати� бр. 173.                        (10140) 

___________ 
 
Се врши продажба на земјоделско земјиште-нива, 

построено во Скопје, на КО Дељадровци, на К.П. 
912/1, на м.в. �Падарница�, нива со вкупна површина 
од 4850м2, нива 5 и 6 класа, сопственост на Димиќ 
Стојка, за вкупна цена од 77.600,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. �Антон 
Попов � бр. 77.                                       (10339) 

__________ 
   
 Се врши продажба на земјоделско земјиште-нива, 

построена во Скопје, КО Ржаничино, на К.П. 252/5 и 
К.П. 268, на м.в. �Каскалица� нива, со вкупна површи-
на од 2060 м2, нива 4 и 6 класа, сопственост на Тасев-
ски Бранко, за вкупна цена од 60.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

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

до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. �Антон 
Попов� бр. 77.                                       (10340) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на 
К.П. 295, на м.в. �Пласје�, класа 4, со површина од 
1241м2, шума на К.П. 393 на м.в. �Стари лозја�, класа 3 
со површина од 1594м2, нива на К.П. 858 на м.в. �Бра-
неница�, класа 4, со површина од 490м2, нива на К.П. 
1566, на м.в. �Јамје�, класа 7, со површина од 1718м2, 
пасиште на К.П. 1623 дел 7 на м.в. �Речица�, класа 5, 

со површина од 1456м2, пасиште на К.П. 1623 дел 8, на 
м.в. �Речица�, класа 5, со површина од 2067м2, нива на 
К.П. 1765 дел 3, на м.в. �Воловдер�, класа 4, со повр-
шина од 270м2, нива на К.П. 1766 дел 1, на м.в. �Волов-
дер�, класа 4, со површина од 1393м2, ливада на К.П. 
1808, на м.в. �Лозје�, класа 4, со површина од 490м2, 
шума на К.П. 1851, на м.в. �Под лозје�, класа 3, со по-
вршина од 4316м2, нива на К.П. 1878, на м.в. �Под лоз-
је�, класа 4, со површина од 2869м2, нива на К.П. 1939 
на м.в. �Под лозје�, класа 4, со површина од 1240м2, 
земјиште покрај згради  двориште на К.П. 2380, на м.в. 
�Село�, со површина од 111м2, земјиште под помошна 
зграда на К.П. 2380, на м.в. �Село�, со површина од 
67м2 и помошна зграда на К.П. 2380, зграда 1, влез 1, 
кат приземје на м.в. �Болно�, собност 002 со површина 
од 41м2, сите заведени во имотен лист број 120 за КО 
Болно во лист Б и лист В, сопственост на продавачот 
Апостоловски Крсте Данче од с. Болно-Ресен за цена 
од 200,00 денари по еден метар квадратен. 
Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопс-

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

до нотарот Мексуд Максуд, ул. �Мите Богоевски� бб, 
Ресен.            (10285) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К.П. 
бр. 92-15, нива од 4 класа, на м.в. �Ограде�, со површи-
на од 3500м2, заведени во ПЛ бр. 863 за КО Галате, 
сопственост на Стојаноска в.д. Слободан Лена од Го-
стивар, за купопродажна цена од 350.000,00 денари. 
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

Законот за земјоделското земјиште (�Службен весник 
на РМ� бр. 25/1998), имаат право на првенствено купу-
вање ( заедничките сопственици, сосопствениците и 
соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што 
се продава), во рок од 30 дена од денот на објавување-
то на огласот во �Службен весник на РМ�, писмено да 
се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, 
го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. �Кеј 
Братство� бр. 5-А.          (10286) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште, КО Кавадарци-1 
вон, К.П. бр. 3895, план 005, скица 005, м.в. �Краши-
ште�, катастарска култура 14100-лозје, класа 3, со 
вкупна површина од 3958м2, во сопственост на Ивано-
ва Миладинка, за цена од 60.000,00 денари. 
Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 

право на првенство на купување-сопственици, заеднич-
ки сопственици, сосопственици и соседи 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, 
Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на овој оглас во �Службен весник на РМ�. Во спротив-
но, го губат правото на првенство.          (10289) 

__________ 
   
Врз основа на Договор за залог на подвижни и не-

подвижни предмети со својство на извршна исправа, 
составен во форма на нотарски акт од нотарот Чедо 
Иванов од Кочани, под ОДУ 107/03 од 16.04.2003 годи-
на, склучен помеѓу Балканска банка АД Скопје, со се-
диште во Скопје на ул. �Максим Ѓорѓи� бр. 6 и Друш-
тво за производство, трговија и услуги АРТТЕКС ДОО 
Кочани, ул. �Никола Карев� бр. 7, како заложен долж-
ник засновано е заложно право - регистриран залог од 
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прв ред врз подвижни предмети - машини за шиење 
сопственост на заложниот должник, кое заложно право 
е регистрирано во Централниот регистар на 16.04.2003 
година со деловоден број 10920030000010.         (10397) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во катастарска оп-

штина Прждево, парцела бр. 132 во место викано �Слати-
на� нива со површина од 1122 м2, во катастарска општина 
Прждево, парцела бр. 170 во место викано �Слатина� ни-
ва со површина од 1031 м2, во катастарска општина Прж-
дево, парцела бр. 171 во место викано �Слатина� интен-
зивно лозје со површина од 2013 м2, во катастарска оп-
штина Прждево, парцела бр. 171 во место викано �Слати-
на�, шума со површина од 110 м2, во катастарска општина 
Прждево, сопственост на Стафилов Трајко од Неготино 
ул. �Васка Калајџиска� бр. 66. Цена на продажба 800 евра. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

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

ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Маршал 
Тито� бр. 138.                                                          (10411) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на 

К.П. бр. 704 во место викано �Прдовец� класа 5 и тоа 
1500 м2 или 15/56 идеални делови од вкупната површи-
на 5632 м2, по П.Л. 58 за К.О. Плетвар сопственост на 
Дамески Цане од с. Беровци и Шелеска Лилјана од 
Прилеп, ул. �Фрушка Гора� бр. 16б, Прилеп, за цена од 
25.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците, како и сопствениците кои граничат со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�, 
да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно 
го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават 

до нотарот Стојаноска Елизабета, ул. �Јоска Јордано-
ски� бр. 2, Прилеп.                                                  (10412)    

___________ 
 
Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште 

нива класа 3 на м.в. �Карамански Пат� на КП 4588 за 
КО Могила, во П.Л. бр. 532 за КО Могила, во површи-
на од 3310 м2 сопственост на Чагорска Ката од с. Моги-
ла, за вкупна купопродажна цена од 100.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ници и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување-
то во �Службен весник на Република Македонија�, пис-
мено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спро-
тивно го губат правото на првенствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот М-Веселинка Здравкова од Битола, ул. 
�Мечкин Камен� бр. 20, Битола.                           (10413) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште-нива и тоа 

145/280 идеален дел од 5/7 со вкупна површина од 
4.145 м2, класа 3, која лежи на КП бр. 512/6, план 4, 
скица 6, во КО Петровец, во место викано �Село�, 
сопственост на Перо Божиновски, со живеалиште во с. 
Петровец, ул. �22� бр. 27, Скопје, од Поседовен лист 
бр. 868, за купопродажна цена од 150.000,00 денари. 
Се повикуваат соседите чие земјишта граничат со 

земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во �Службен весник на Ре-
публика Македонија�, писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Билјана Пецовска, бул. �Кузман Јосифов-
ски-Питу� бб., локал 1 и 2 мезанин во Општина Кисела 
Вода, Скопје, телефон: 400-949; 400-950 и 400-951.  

                                                                            (10341)  
___________ 

 
Се продава земјоделско земјиште-нива на К.П. бр. 

1312/1, план 3, скица 2 на место викано �Локи Буд-
жак�, нива 3 класа со површина од 763 м2, и на К.П. 
број 1312/2, план 3 скица 2 на место викано �Локи Буд-
жак�, шума четврта класа со површина од 220 м2, од-
носно вкупна површина од 983 м2 во К.О. Шишево, 
сопственост на Јован Иљовски и Босиљка Секуловска, 
според Поседовен лист бр. 505 за К.О. Шишево, за 
вкупна купопродажна цена од 20.000,00 денари. 
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 прифаќање на понудата. Во спротивно 
го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Мери Весова, на ул. �Ѓорче Петров� бр. 10-
а, локал 2, Скопје.                                                   (10342) 

___________ 
 
Се продава земјиште во приватна сопственост-нива, 

м.в. �Пржина� К.П. бр. 268/7, класа 3, план 3, скица 10 
кое е со вкупна површина од 480 м2, КО Волково, сопс-
твеност на Драган Дамески од Скопје, ул. �Стеван Фи-
липовиќ� бр. 4/2-1 врз основа на Поседовен листа бр. 
1353 од 28.03.2003 година, за цена од 940,00 денари за 
еден метар квадратен. 
Се повикуваат сосопствениците на напред цитира-

ното земјиште во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�, писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата. Во спротивно го губат правото на првенстве-
но купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се доставата 

до нотарот Нада Палиќ од Скопје, ул. �Пролет� бр. 1/3-
18.                                                                             (10368) 

___________ 
 
Над недвижниот имот-деловен простор со површи-

на од 447 м2 во зграда 1, влез 1 на кат 1, помошни про-
стории со површина од 32 м2 на кат 1, во зграда 1, влез 
1, гаража со површина од 1154 м2 во подрум од зграда 
1, влез 1, помошни простории со површина од 66 м2 во 
подрум од зграда 1, влез 1, деловен простор со површи-
на од 1098 м2 во приземје од зграда 1, влез 1 и помош-
ни простории со површина од 66 м2 во приземје од 
зграда 1, влез 1, на КП 2783/5, КО Кисела Вода 1, сопс-
твеност на заложниот должник Скопски пазар акцио-
нерско друштво во приватна сопственост за услуги во 
прометот и трговија извоз-увоз Скопје, со седиште на 
бул. �Гоце Делчев� бр. 11/2 ДТЦ Мавровка, видно од 
Имотен лист број 31490 издаден од ДЗГР - Сектор за 
премер и катастар Скопје, заснован е залог (хипотека) 
со Договор за залог потврден од страна на нотарот Ми-
хаил Ќосев, заверен под ОДУ бр. 106/03 на 17.04.2003 
година во корист на заложниот доверител СТОПАН-
СКА БАНКА а.д. Битола, за обезбедување на парично 
побарување во износ од 30.000.000,00 денари.    (10466) 

___________ 
 
Над недвижниот имот сопственост на А.Д. Жито 

Шар Гостивар, а тоа се два челични силоси со капаци-
тет од по 1000 тони или вкупно 2000 тони, согласно 
одобрението за градба УП 1бр. 10-46/82 од 30.05.1983 
година, издадено од Републички комитет за енергија, 
индустрија и градежништво во Скопје, кој се наоѓа во 
кругот на �Жито Шар� Гостивар и тоа првите два сило-
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си почнувајќи од влезната капија, заснован е залог, со 
Договор за залог на недвижен имот заверен кај нотарот 
Весна Василеска од Гостивар, под ОДУ бр. 68/2003 од 
25.03.2003 година во корист на заложниот доверител 
Цементарница �Усје� А.Д. Скопје, за обезбедување на 
парично побарување во износ од 10.698.562,00 денари. 

                                                                            (10459) 
___________ 

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

вршна исправа, составен во форма на нотарски акт од 
нотарот Љубомир Доневски од Свети Николе, под број 
ОДУ 53/03 од 31.03.2003 година, склучен помеѓу Сто-
панска банка АД Скопје како хипотекарен доверител и 
Друштвото за производство и трговија ССС ДООЕЛ 
Свети Николе како хипотекарен должник, засновано е 
заложно право од прв ред врз недвижниот имот: КП бр. 
10503 дел 8, пл. 018, ск. 094 м.в. �Вон Град� култура 
70000, површина 1146 м2 и КП бр. 503 дел 7, згр. 1, вл. 
3, кат ПР, намена 570 м.в. �М. Тито� површина 152 м2 - 
сопственост на хипотекарниот должник ДПТ (ПОС за 
производство и промет) �ДССС� - Св. Николе, а се од-
несува за КО Св. Николе вон град.                       (10461) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште, опишано во имо-

тен лист бр. 134 за КО Елшани, лоцирано на К.П. бр. 
2835, за КО Елшани, со вкупна површина од 311м2, 
сопственост на Павлеска Нада од Охрид, с. Елшани, 
цена 80,00 денари по метар квадратен. 
Се повикуваат сите сосопственици и соседи чие 

земјиште граничи со земјиштето што се продава пис-
мено да се изјаснат дали се заинтересирани за прифаќа-
ње на понудата во рок од 30 дена од објавувањето на 
понудата-огласот во �Службен весник на РМ�. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се доставува-

ат до нотарот Момана Иваноска од Охрид, ул. �Маке-
донски просветители�-8 (мезанин).         (10477) 

__________ 
 

Се продава ливада, класа 5, на К.П. бр. 3925 во м.в. 
�Голем Даб�, со површина од 13537 м2 и нива класа 5 
на К.П. бр. 3963 во м.в. �Голем Даб�, со површина од 
1600 м2, заведени во Поседовен лист број 51 за КО Де-
бреште, сопственост по 1/7 на: Ангелкоска Магда од 
Македонски Брод, ул. �15 Бригада� бр. 34, Наумоска 
Тодорка од Штип, ул. �Широк Дол� бр. 11/6 и Стојкова 
Митра, ул. �Р. Јовановиќ� бр. 44, нас. Баби, Штип и 4/7 
на Костадиноски Војчо, ул. �Т. Чангов� бр. 37/10, Г. 
Лисиче, Скопје, за цена од 31.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите кои граничат со горенаведената 
парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во �Службен весник на РМ�, писмено да се из-
јаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го 
губат правото на првенствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. �Сотка 
Ѓорѓиоски� бб.           (10478) 

__________ 
 
Се објавува засновање на невладетелски залог на 

подвижни ствари подробно опишани во Записник на 
попис на заложен подвижен имот заверен под УЗП. 
1125/2003 од 21.04.2003 година од нотарот Нада Проч-
кова, сопственост на заложниот должник Трговско 
друштво за производство и доработка на облека ВИ-
МЕР Паскалина и други ДОО со седиште во с. Мирав-
ци, со БДС 4372875 во корист на заложниот доверител 
Стопанска банка,  востановено со нотарски акт Дого-
вор за хипотека со сила на извршна исправа ОДУ. 
64/03 од 21.04.2003 година кај нотарот Нада Прочкова - 
Гевгелија.                                                                 (10661) 

Во огласот бр. 9432 за засновање залог, објавен во 
"Сл. весник на РМ" бр. 28/2003, на стр.55, во вториот 
ред наместо: "Дал Метуф Љупчо и др." треба да стои: 
"Дал Метфу Љупчо и др."    
_______________________________________________ 

 
М А Л И  О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважечки следните документи: 
Пасош бр. 408944/94 на име Реџеп Емини, ул. "М. 
Ацев" бр. 26, Тетово.                                                (5813) 
Пасош бр. 534309/94 издаден од СВР-Скопје на име 
Илиевски Драги, ул. "Лука Геров" бр. 48/2-7, Скопје.   

                                                                  (10345) 
Пасош бр. 1539192/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Илиевски Стевче, ул. "Лука Геров" бр. 48/2-7, Скопје.
                                                                   (10346) 
Пасош бр. 1709042/02 издаден од СВР-Скопје на име 
Седат Меџити, с. Студеничани, Скопје.         (10348) 
Пасош бр. 1164689/98 издаден од СВР-Скопје на име 
Констатинова Бојана, ул. "Народен фронт" бр. 5/70, 
Скопје.                                                      (10358) 
Пасош бр. 1498795 на име Ристовски Тони, с. Вирче, 
Делчево.                                                    (10364) 
Пасош бр. 1698909/02 на име Селман Лимани, с. Чег-
ране, Гостивар.                                     (10394) 
Пасош бр. 295207 на име Ќазимов Нафис, бул. "1-ви 
Мај" бр. 318, Битола.                                           (3453) 
Пасош бр. 1276489 на име Гелева Верка, ул. "Ле-
нинова" бр. 84-3/6, Струмица.                                 (8421) 
Пасош бр. 460483 на име Ејупи Лирије, ул. "Ј. 
Зравковски" бр. 56, Гостивар.                              (27824) 
Пасош бр. 460484 на име Ејупи Амит, ул. "Ј. 
Зравковски" бр. 56, Гостивар.                              (27827) 
Пасош бр. 1113146/98 издаден од СВР-Куманово на 
име Мисрете Демири, ул. "Т. Мендол" бр. 90-а, Ку-
маново.                                                      (10423) 
Пасош бр. 1577215/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Муслиу Бајрам, ул. "П. Илиќ" бр. 33/1-6, Скопје.  (10425) 
Пасош бр. 1435264/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Рамадан Мирвет, ул. "7" бр. 13 с. Кондово, Скопје. 

                                                                    (10429) 
Пасош бр. 1549249/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Фљурим Бајрами, с. Г. Лисиче бр. 102, Скопје.  (10432) 
Пасош бр. 1582955 издаден од СВР-Скопје на име 
Милошевски Влатко, ул. "Пушкинова" бр. 7/2-27, 
Скопје.                                                                   (10460) 
Пасош бр. 1118498 на име Дукаѓин Хиса, ул. "22-ри 
Декември" бр. 23, Дебар.                                (10164) 
Пасош бр. 285862/94 издаден од СВР-Скопје на име 
Трендафилов Момчило, ул."Шекспирова" бр.9, Скопје.
                                                                    (10631) 
Пасош бр. 1595911 на име Ферхат Нагихан, ул. "Г. 
Делчев" бр. 345, Охрид.                                         (10509) 
Пасош бр. 1653376/02 на име Рамадани Емир, с. 
Лопате, Куманово.                                                    (8982) 
Пасош бр. 302742/94 издаден од СВР-Гостивар на 
име Амети Абдураим, с. Чегране,Гостивар.        (10512) 
Пасош бр. 1168836/99 издаден од СВР-Куманово на 
име Мендим  Мустафа, с. Слупчане, Куманово. (10513) 
Пасош бр. 1377452 издаден од СВР-Скопје на име 
Амедовски Абдула, с. Огњенци, Скопје.              (10562) 
Пасош бр. 1592754/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Ирена Конева, ул. "Валандовска" бр. 4/4-23, Скопје. 

                                                                    (10605) 
Пасош бр. 581564 на име Асимовски Скендер, ул. "Ц. 
Самоил" бр. 73, Битола.                        (10606) 
Пасош бр. 1088331 издаден од СВР-Скопје на име 
Бајрам Кадри, Скопје.                                     (10623) 
Пасош бр. 1128427 издаден од СВР-Скопје на име 
Димовска Елена, ул. "Дане Крапчев" бр. 2/1-2, Скопје.
                                                                    (10630) 
Пасош бр. 1596794/01 издаден од СВР-Охрид на име 
Ристоска Виолета, ул. "7 Ноември" бр. 270/2-2, Охрид.
                                                                    (10636) 
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Пасош бр. 326937 издаден од СВР-Скопје на име 
Олгица Митевска, ул. "Ф. Клуз"бр.3/4,Скопје.    (10641) 
Пасош бр. 1350481/00 издаден од СВР-Гостивар на 
име Максити Беким, с. Речане, Гостивар.           (10660) 
Пасош бр. 266449/94 издаден од СВР-Куманово на 
име Сељадин Ибиши, с. Лојане, Куманово.         (10689) 
Пасош бр. 625009/95 издаден од СВР-Скопје на име 
Алија Демиров, ул. "Банатска" бр. 5, Скопје.      (10690) 
Пасош бр. 479829/94 издаден од СВР-Скопје на име 
Ганимет Саиди, с. Семениште, Скопје.         (10702) 
Пасош бр. 1073257/98 издаден од СВР-Скопје на име 
Зоран Јешиќ, ул. "Водоча' бр. 2-а, Скопје.           (10713) 
Пасош бр. 1076274 на име Калајџиоска Вера, Прилеп.

                                                         (10716) 
Пасош бр. 1350534/00 издаден од СВР-Гостивар на 
име Хајредини Меџаит, с. Градец,Гостивар.       (10724) 
Пасош бр. 1537267/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Сладиновска Маја, ул. "Марко Крале" бр. 60, Скопје.    

                                                                 (10752) 
Пасош бр. 1313319 издаден од СВР-Скопје на име 
Зекир Мамут, ул. "Бутелски венец" бр. 25, Скопје. 

                                                                    (10787) 
Пасош бр. 0814175 издаден од СВР-Скопје на име 
Клепачев Пеце, Скопје    
Огласот објавен во "Службен весник на РМ"бр. 27/03 
за пасош бр. 0833785 на име Јошевска Стојна, ул. 
"Зеничка" бр. 12 б, Скопје, се сторнира.              (10784) 
Огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 

97/01 за пасош бр. 947188/96 на име Беќир Везира, 
ул."6" бр. 20, с. Инџиково, Скопје,се сторнира.  (10610) 
Огласот објавен во "Службен весник на РМ"бр. 97/01 
за пасош бр. 1606442/01 на име Беќир Назифа, ул. "6" 
бр. 20, с. Инџиково,Скопје,се сторнира.               (10617) 
Огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 

97/01 за пасош бр, 1639327/01 на име Беќир Емине, 
ул."6" бр. 20, с. Инџиково,Скопје,се сторнира.   (10620) 
Чекови од тековна сметка бр. 11644523 од бр. 57-

47999 до бр. 5748013  и од бр. 5748014 до бр. 5748021 
издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Филиповски Зоран, Скопје.                      (10359) 
Чек од тековна сметка бр. 10958997 со бр. 1000-

5723282 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Благоја Голчев, Скопје.                      (10360) 
Чекови од тековна сметка од бр. 395457 до бр. 395471 
издадени од Тутунсдка банка АД Скопје на име 
Елизабета Мирковиќ, Скопје.         (10362) 
Чекови од тековна сметка бр. 00000103 од бр. 739338 
до бр. 739342 издадени од Комерцијална банка Ад 
Скопје на име Богоевска Елена,Скопје.        (10415) 
Чекови од тековна сметка бр. 9556633 со бр. 5599529 
и бр. 5599532 издадени од Комерцијална банка Ад 
Скопје на име Ванчо Трпковски,Скопје.         (10416) 
Чекови од тековна сметка бр. 14162153 со бр. 12-

20449, 1220450, 329301, 329302, 329303, 329306 и бр. 
329307 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Бошков Михајло, Скопје.                      (10426) 
Чекови од тековна сметка бр. 8475109 со бр.5115308  
и бр. 5115309 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Блажевска Убавка,Скопје.            (10433) 
Чекови од тековна сметка бр. 8195584 од бр. 722163 
до бр. 722169 издадени  од Комерцијална банка Ад 
Скопје на име Нешовска Душанка,Скопје.          (10490) 
Чекови од тековна сметка бр. 584001 од бр. 4549318 
до бр. 4549320 издадени од Охридска банка АД Охрид 
на име Нелоска Слободанка, Охрид.         (10511) 
Чекови од тековна сметка на име Исајлоски Бранко, 
Гостивар.                                       (10615) 
Чекови од тековна сметка бр. 2988184 од бр. 777640 
до бр. 777658 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Зафировски Трајан,Скопје.           (10624) 
Чекови од тековна сметка бр. 2988285 од бр. 774145 
до бр. 774161 и бр. 688846, 688847, 774142, 774143 
издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Зафирова Љубица, Скопје.                         (10625) 

Чекови од тековна сметка бр. 4718563 од бр. 327208 
до бр. 327217 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Масевски Драге, Скопје.        (10629) 
Чек од тековна сметка бр. 6814434 со бр.  001400-

1178539 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Зендели Шабан, Скопје.                      (10632) 
Чекови од тековна сметка бр. 10499052 со бр.12-

20616, 1220617 и бр. 1220618 издадени од Комерцијал-
на банка АД Скопје на име Димитриевски Зоран, 
Скопје.                                                        (10652) 
Чекови од тековна сметка бр.220-840-12936/64 од бр. 

9900220234 до бр. 9900220237 издадени од Македонска 
банка на име Зоран Гучев, Скопје.           (10733) 
Работна книшка на име Васко Филиповски, Скопје.

                                                                    (10347) 
Работна книшка на име Тодор Торбовски, Скопје.  

                                                                   (10365) 
Работна книшка на име Трајковски Огњен, Скопје.   

                                                                 (10366) 
Работна книшка на име Рочи Ади, Струга.      (10370) 
Работна книшка на име Пеливановски Лоран, с. Бис-
трица, Битола.                                       (10371) 
Работна книшка на име Лена Зелиха, Струга.  (10373) 
Работна книшка на име Коџаџику Мудесир, Охрид.

                                                                    (10380) 
Работна книшка на име Ајше Адемова, ул. "Роза 
Петрова" бр. 13, Кочани.                          (10388) 
Работна книшка на име Ризов Илија, с. Богородица, 
Гевгелија.                                                    (10391) 
Работна книшка на име Илиевски Душан, Скопје.  

                                                                   (10422) 
Работна книшка на име Сенад Дациќ, Скопје. (10427) 
Работна книшка на име Арсовски Горан, Скопје.  

                                                                   (10458) 
Работна книшка на име Комненов Слободан, Скопје.

                                                                    (10470) 
Работна книшка на име Зафировски Ивица, ул. "Б. 
Стефковски" бр. 26, Куманово.           (10492) 
Работна книшка на име Мамути Керим, ул. "Борис 
Кидрич" бр. 54, Куманово.        (10493) 
Работна книшка на име Игнатов Јован, ул. "14-та 
Бригада" бр. 35, Кочани.                        (10499) 
Работна книшка на име Мушев Стојанче, с. Чар-
даклија, Штип.                                                     (10501) 
Работна книшка на име Ристески Роберт, с. Вито-
лиште, Прилеп.                                                     (10502) 
Работна книшка на име Карамешиноски Мирче, с. 
Мешеишта, Охрид.                                     (10504) 
Работна книшка на име Тахири Афрдита, Скопје.  

                                                                   (10601) 
Работна книшка на име Тахири Башким, Скопје.  

                                                                  (10602) 
Работна книшка на име Лефковски Благоја, Скопје.

                                                                    (10603) 
Работна книшка на име Герасимов Роберт, ул.  "П. 
Гули" бр. 114, Велес.                        (10609) 
Работна книшка на име Бајрама Јусуф, с. Боговиње, 
Тетово.                                                       (10612) 
Работна книшка на име Донески Сашо, ул. "С. 
Лазарески" бр. 103, Демир Хисар.        (10613) 
Работна книшка на име Ковачески Борче, Струга.  

                                                                   (10614) 
Работна книшка на име Билјана Стојкова, Виница.    

                                                                (10616) 
Работна книшка на име Ема Андонова, ул. "Коле 
Неделкоски", Гевгелија.                                     (10619) 
Работна книшка на име Коџаџику Берат, с. Велешта, 
Струга.                                        (10622) 
Работна книшка на име Цупиќ Мелпомени, Скопје.   

                                                                 (10628) 
Работна книшка на име Стојановска Марија, Скопје.

                                                                    (10686) 
Работна книшка на име Василевска Лусијана, Скопје.

                                                                    (10691) 
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Работна книшка на име Драги Алексов, Скопје. 
                                                                    (10693) 
Работна книшка на име Јолевска Слободанка, с. 
Вардино, Демир Хисар.                                     (10695) 
Работна книшка на име Соколовска Јадранка, Мак. 
Каменица.                                                    (10696) 
Работна книшка на име Јанчевска Катерина, ул. "Х. 
Т. Карпош" бр. 21, Битола.                      (10701) 
Работна книшка  на име Слободан Настески, ул. "Т. 
Дејаноски" бр. 43, Кичево.                      (10703) 
Работна книшка на име Емин Шаботиќ, с. Љубош, 
Скопје.                                                      (10704) 
Работна книшка  на име Лила Тасева, ул. "29-ти  
Ноември" бр. 18-1/6, Кочани.                     (10709) 
Работна книшка  на име Ефтимова Тања, ул. "Б.  Та-
лев" бр. 35, Штип.                                     (10710) 
Работна книшка на име Исметоски Мевлудин, с. 
Преглево, Мак. Брод.                                      (10711) 
Работна книшка на име Наташа Бандулиева, Скопје.

                                                                   (10725) 
Работна книшка на име Трифуновска Бети, Скопје.    

                                                                (10748) 
Воена книшка на име Џезаир Ебипи, ул. "Зеф Љуш 
Марку" бр. 7-а, Скопје.                        (10456) 
Воена книшка на име Стојчевски Зоран, Скопје. 
                                                                   (10685) 
Свидетелство издадено од средно  угостителско учи-
лиште "Лазар Танев"за завршено средно, насока рецеп-
ционер на име Трајковски Огњен, Скопје.           (10367) 
Свидетелства од 5 и 6 одделение на име Коргиоски 
Александар, Прилеп.                       (10372) 
Свидетелство од 8 одделение на име Дехир Бајрами, 
Тетово.                                                      (10374) 
Свидетелство на име Рамиз Џеладини, Тетово. 
                                                                    (10375) 
Свидетелство на име Петковска Тања, Куманово. 
                                                                   (10376) 
Свидетелство на име Муареми Севгиљ, с. Матејче, 
Куманово.                                                    (10377) 
Свидетелство на име Муареми Рејхам, Куманово.   

                                                                  (10378) 
Свидетелство од 8 одделение на име Шаренковска 
Руменка, Струмица.                                     (10379) 
Свидетелство од 8 одделение на име Даут Беадини, 
Тетово.                                                      (10383) 
Свидетелство од 8 одделение на име Авдиреиз Шеи-
ни, Тетово.                                                     (10384) 
Свидетелство на име Хатиџа Емини, Тетово.   (10385) 
Свидетелство од 8 одделение на име Зарие Идризи, 
Тетово.                                                      (10387) 
Свидетелство од 6 одделение на име Јордев Стефан, 
Штип.                                                       (10390) 
Свидетелства од 2 и 5 одделение на име Јовановски 
Трајче, Св. Николе.                                     (10392) 
Свидетелство на име Куртиши Шани, Гостивар. 
                                                                    (10393) 
Свидетелство за 2 година издадено од ДСМУ "Др. 
Панче Караѓозов"-Скопје на име Мирјана Чупоска, 
Скопје.                                                                   (10418) 
Свидетелства за 1, 2 и 3 година издадени од СУ "Ди-
митар Влахов"-Скопје на име Петровски Димитри, 
Скопје.                                                     (10479) 
Свидетелство од 8 одделение на име Мелехате Ма-
мути, Куманово.                                       (10491) 
Свидетелство на име Кристијан Златановски, Ку-
маново.                                                                    (10498) 
Свидетелство од средно образование на име Тошеска 
Весна, Прилеп.                                       (10503) 
Свидетелство од 8 одделение на име Џафери Ризван, 
Тетово.                                                      (10505) 
Свидетелство на име Јосифов Душко, Радовиш. 
                                                                   (10506) 
Свидетелство на име Аблаќим Садику, Гостивар.   

                                                                 (10507) 

Свидетелство на име Дончевски Тодорче, Велес. 
                                                                    (10611) 
Свидетелство на име Накевски Дејан, Велес.   (10618) 
Свидетелство за 1 година издадено д МБУЦ "Илоија 
Николовски Луи"-Скопје на име Житарова Јованка, 
Неготино.                                         (10651) 
Свидетелство за 1 година издадено од гимназијата 

"Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Фуат Таири, Скопје.
                                                                    (10653) 
Свидетелство од 5 одделение на име Усеин Меми-
шоски, Прилеп.                                                     (10698) 
Свидетелство на име Хидис Адили,Тетово.     (10706) 
Свидетелство на име Али Хоџа, Гостивар.       (10707) 
Свидетелство на име Бојковски Тони, Куманово.  

                                                                   (10708) 
Свидетелство од 8 одделение на име Цане Трпевски, 
с. Ратае, Тетово.                                         (10712) 
Свидетелство од 8 одделение на име Ислами Ре-џије, 
Тетово.                                                         (10714) 
Свидетелство издадено од ДСУ "Орде Чопела" на 
име Кузманоски Александар, Прилеп.       (10715) 
Свидетелство за 2 година издадено од ДСЕПУ "Ва-
сил Антевски Дрен"-Скопје на име Антоски Благоја, 
Скопје.                                                       (10749) 
Ученичка книшка издадена од СМУ "Др. Панче Ка-
раѓозов"-Скопје на име Јовановска Елица, Скопје. (10439) 
Индекс бр. 73/99 на име Ристе Велкоски, с. Кук-лиш 
бр. 224, Струмица.                                     (10700) 
Индекс на име Калаповски Никола, ул. "29-ти Ноемв-
ри" бр. 17, Демир Хисар.                        (10389) 
Диплома издадена од ДУСО "Орце Николов"-Скопје 
на име Ивор Мицковски, Скопје.          (10428) 
Диплома на име Илија Спиркоски, ул. "Кукушка" бр. 

21, Прилеп.                                                    (10494) 
Диплома издадена од УСО "Ѓорче Петров" на име 
Ѓоргиевска Наташа, ул. "Н. Тамбурков" бр. 15, Крива 
Паланка.                                                    (10497) 
Диплома на име Арсевска Невенка, ул. "В. Влаховиќ" 
бр. 44, Св. Николе.                        (10500) 
Диплома за завршено средно образование на име 
Миленкоски Душан, ул. "Ј. Сандански" бр. 10, Прилеп.
                                                                    (10382) 
Диплома за завршено средно економско училиште на 
име Трпески Илчо,Мак. Каменица.           (10621) 
Диплома издадена од УСО "Зеф Љуш Марку" Скопје 
на име Кадриу Мејрем, Скопје.        (10626) 
Диплома на име Салиу Емине, Гостивар.         (10705) 
Уверение бр. 005 за авион АН - 2  З 3  БГА издадено 
од Министерство за транспорт и врски-Скопје на име " 
Бониер " ДООЕЛ, Куманово.          (10688) 
Здравствена книшка на име Цветкова Марјонка, 
Велес.                                                                   (10381) 
Даночна картичка бр. 4030999367845 издадена  од 
Управа за јавни приходи Скопје на име Флорида инт 
систем, Скопје.                                       (10349) 
Даночна картичка бр. 5030999221372 издадена од 
Управа за јавни приходи Скопје на име Моника Т.П., 
Скопје.                                                      (10421) 
Даночна картичка бр. 4030994364570 издадена од 
Управа за јавни приходи Скопје на име "Ира код", 
Скопје.                                                                    (10424) 
Даночна картичка бр. 5030993127420 издадена од 
Управа за јавни приходи Скопје на име "Висока", 
Скопје.                                                                    (10430) 
Даночна картичка бр. 4027995 издадена од Управа за 
јавни приходи на име Син-компани, Струмица. (10510) 
Даночна картичка бр. 4030992158418 издадена од 
Управа за јавни приходи Скопје на име Монтинг 
енергетика, Скопје.                                     (10627) 
Даночна картичка бр.4030995198941 издадена од 
УЈП на име Гостилница Турист ДОО,Скопје.     (10737) 
Денарска штедна книшка бр. 1415101000507 изда-
дена од Охридска банка Ад Охрид на име Смилеска 
Горгивка, Охрид.                                                      (9499) 
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Ј А В Н И   П О В И Ц И 
 
Врз основа на член 11, член 15 став 1 алинеја 1, 

член 16 став 1 и членови од 17 до член 34 од Законот за 
јавни набавки � пречистен текст (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 21/2002), Комисијата за 
јавни набавки на Службата за општи и заеднички рабо-
ти на Владата на Република Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР.  1/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ПРЕВЕДУВАЧКИ 
УСЛУГИ СО ЈАВНО ОТВOРАЊЕ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Служба за општи и заеднички рабо-

ти на Владата на Република Македонија ул. �Желез-
ничка� бб � Скопје. 

1.2. Предмет на набавка: обезбедување на услуги за 
превод за потребите на Секторот за европски интегра-
ции во Генералниот секретаријат на Владата на Репуб-
лика Македонија: 
А. Превод на правните акти на ЕУ и други доку-

менти од англиски на македонски јазик; 
Б. Превод на правните акти на Република Македонија 

и други документи од македонски на англиски јазик; 
В. Лекторирање и коригирање на преведениот текст; 
Г. Изготвување на поимник на преведените терми-

ни и фрази;    
Д.  Техничко уредување на текстот. 
1.3. Понудувачите можат да ја подигнат специфика-

цијата секој работен ден во Службата за општи и заед-
нички работи на Владата на Република  Македонија, 
ул. �Железничка� бб, од 8-15 часот, без надомест. 

1.4. Набавката е делива � материјалите за превод 
можат да се поделат на повеќе понудувачи поради обе-
мот на страни што се предмет на преведувањето.         
Со најповолниот понудувач, односно понудувачи 

ќе се склучи договор. 
1.5. Преведувањето на правните акти треба да се из-

врши согласно утврдените правила изнесени во специ-
фикацијата. 

1.6. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на правни лица  регистрирани на подрачјето 
на Република Македонија за вршење на преведувачка 
дејност и групи на физички лица составени од  најмал-
ку тројца преведувачи и еден лектор.    

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Податоци за понудувачот согласно специфика-

цијата;  
2.2. Цена на понудата (со сите давачки сoгласно 

член 57 од ЗЈН), изразена во МКД. 
2.3. Начин и услови за плаќање; 
2.4. Рок на испорака, односно, предвидена динами-

ка н ставување на преведените текстови. а до
      
 3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
     За правните и за физичките лица 
3.1. Потврда за стручна способност согласно специ-

фикацијата; 
3
 

.2.  Препораки (референци). 
  За правните лица 
 3.3.  Документ за бонитет од Централниот регистар во 

оригинал или фотокопие за економската и финансиската 
способност на понудувачот, согласно  член 24 од ЗЈН; 

3.4. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други давачки согласно член 
24 од ЗЈН; 

3.5.  Извод од регистрација на дејноста; 
3.6. Потврда од надлежен суд дека не е отворена 

постапка за стечај или ликвидација; 
3.7. Потврда од надлежен суд дека нема правосилна 

пресуда со која е изречена мерка забрана за вршење на 
дејност. 

За физичките лица 
3.8. Уверение за државјанство или уверение за регу-

лиран престој во земјата; 
3.9. Потврда од надлежен суд дека против понуду-

вачот не се води кривична постапка; 
3.10.  Потврда за неосудуваност. 
Сите документи треба да се во оригинал или копии 

заверени кај нотар. 
 
4.  КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
4.1. Квалитет                                                 40 поени 
4.2. Цена                                                        40 поени 
4.3. Рок на испорака                                     10 поени 
4.4. Начин и услови на плаќање                 10 поени. 
Квалитетот се утврдува според оценувањето на пре-

водот на текстовите, што понудувачот ќе ги добие во 
прилог на спецификацијата. 

 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ     
5.1.   Понудата се доставува согласно член 55, 56, и 

57 од Законот за јавни набавки. Документацијата се до-
ставува во затворен коверт на кој задолжително стои 
ознаката �не отворај� и бројот на повикот; 

 5.2. Рокот на доставување на понудите е заклучно 
со 02.06.2003 година; 

 5.3. Понудувачите своите понуди треба да ги до-
стават на следната адреса:  
Служба за општи и заеднички работи на Владата на 

Република Македонија, ул. �Железничка� бб. 
 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Секој понудувач може да учествува само со ед-

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

дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та од овој повик и согласно Законот за јавни набавки, 
како и оние кои немаат целокупна документација која 
се бара во овој повик нема да се разгледуваат. 

                          
  Комисија за јавни набавки 

___________ 
 

Врз основа на член 16 и 35 од Законот за јавни на-
бавки (�Службен весник на РМ� бр. 2/2002-пречистен 
текст), Комисијата за јавни набавки на Министерството 
за одбрана, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 5/03/СВД 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ-ПРЕТ-
КВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ИЗБОР НА ПОНУДУВАЧИ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: е Министерството за одбрана на Ре-

публика Македонија, ул. �Орце  Николов� бб, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката: се рамковни-годишни 

договори за одржување на сите видови инсталации од 
итен карактер, во и вон објектите на МО. 

1.3. Вид на работа: 
1. Интервенции на електроенергетски системи; 
2. Интервенции на термоенергетски инсталации; 
3. Интервенции на инсталации за вода и одвод на 

отпадни води; 
4. Интервенции на пумпи за вода и течни горива; 
5. Интервенции на високопритисна опрема во тер-

моенергетски објекти; 
6. Интервенции на горилници и течно гориво; 
7. Интервенции на УВ стерилизатори, хлорни пум-

пи и хлоринатори; 
8. Интервенции на дизел-електрични агрегати; 
9. Интервенции на лифтовски постројки. 
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1.4. Спецификацијата ќе биде дадена во тендерска до-
кументација која ќе биде доставена на понудувачите кога 
ќе бидат избрани во постапката за претквалификација. 

1.5. Претквалификација на понудувачите ќе се вр-
ши врз основа на: 

- економско-финансиски бонитет; 
- техничко-технолошки бонитет; 
- расположива опрема и други физички капацитети 

потребни за реализирање на предметната набавка;  
- менаџерска способност, 
- искуство и стручен кадар за извршување  на наба-

вката; 
- гаранција на квалитет и стандард (се приложуваат 

добиени атести и сертификати од домашни и странски 
институции или администрација). 

1.6. Придружни документи: 
- доказ дека нема правосилна пресуда со која не е 

отворена постапка за стечај или ликвидација; 
- документ за регистрација за вршење на дејност; 
- доказ дека нема пресуда со која е изречена мерка 

на безбедност-забрана за вршење на дејност; 
- документ за бонитет издаден од Централниот ре-

гистар во согласност со Правилникот за бонитет.  
- доказ за платени јавни давачки од Управата за 

јавни приходи. 
1.7. Рок за доставување на понудите: 05.05.2003 го-

дина. 
1.8. Повикот е јавен со право на учество на сите 

правни и физички лица. 
 
2. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Понудувачите треба да ги достават документи-

те кои се приложуваат кон пријавата од точките 5 и 6 
на овој повик. 

2.2. Потребната документација се доставува во за-
творен коверт, кој во горниот лев агол треба да ја носи 
ознаката �не отворај�, како и бројот на повикот. На ко-
вертот не треба да има никаква ознака со која би можел 
понудувачот да се идентификува. 

2.3. Документацијата се доставува на адреса: бул. 
�Климент Охридски� бр. 15, 1000 Скопје. 

2.4. Понудите кои нема да бидат доставени во наве-
дениот рок, како и понудите кои не се изработени спо-
ред наведените во овој повик нема да се разгледуваат. 
Дополнителни информации може да се добијат на 

телефон бр. 28 28 89. 
 

Комисија за јавни набавки 
____________ 

 
Врз основа на член 18 од Законот за јавни набавки 

(,,Службен весник на РМ� бр.26/98, 21/2002 и 24/2003), 
Фондот за магистрални и регионални патишта-Скопје, 
објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 08-3/03 

 
1. Предмет на набавката е: Изградба на дополнител-

на лента за тешки возила и рехабилитација на Р-106 
Градско-Прилеп, од км. 30+410 до км. 35+022. 

2. Изведувањето на работите ќе се извршува во 
вредност од 40.000.000 денари утврдени со програмата 
за 2003 година, а ќе продолжи во наредните години, 
согласно со утврдените средства од идните програми. 

3. Повикот е јавен и анонимен, а право на учество 
имаат сите домашни фирми кои се регистрирани за 
градежна дејност од областа на изградбата на автопа-
тишта, магистрални и регионални патишта. 

4. Поподробни информации се дадени во понудена-
та документација. 

5. Доставување и содржина на понудата 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
5.1. Име и адреса на понудувачот. 
5.2. Извод од регистрација на дејноста. 

5.3. Доказ за бонитетот издаден од Централниот ре-
гистар во оригинал или заверена копија кај нотар (член 
24 од З.Ј.Н.). 

5.4. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки, оригинал 
или копија заверена кај нотар. 

5.5. Потврда од надлежен суд дека не е отворена 
постапка за стечај или ликвидација. 

5.6. Нема правосилна пресуда со која е изречена 
мерка за забрана за вршење на дејност. 
Документите по точка 5.3. заклучно со точката 5.5. 

да не се постари од 6 (шест) месеци. 
5.7. Список на изведени објекти од ваков вид во пос-

ледните 5 (пет) години, со износи, датуми и нарачатели 
во форма како се бара во понудената документација. 

5.8. Опис и список  на механоопременоста, машини, 
бази, постројки по вид, перформанси, години на ста-
рост и сл., како и опремата за докажувањето и контро-
лата на квалитетот на лабораторијата. 

5.9. Податоци за кадровската екипираност на тех-
ничките стручни лица кои ќе бидат вклучени за извр-
шувањето на работите и контролата на квалитетот она-
ка како се бара во понудената документација (Книга 1). 

5.10. Методологија на градењето, програма за изве-
дувањето и извори на материјалите онака како е дадено 
во понудената документација (Книга 1). 

5.11. Пополнета пресметка со единечни цени и 
вкупна цена како што е дадена во оригиналот на тен-
дерската документација.  
Во вкупната цена треба да биде искажана вредноста 

на ДДВ. 
6. Рокот на изведувањето на работите е 4 месеци од 

потпишувањето на Договорот и да биде искажан во де-
нови преку динамичен и финансов план за предвидени-
те средства во 2003 година. 

7. Пополнет и оверен оригиналниот формулар на по-
нудата, даден во понудбената документација (Книга 1). 

8. Гаранција на понудата од прифатлива Банка на 
5% од вкупно понудената цена. 

9. Важност на понудата 63 дена (9 недели). 
10. Критериуми за избор: 
- понудена цена       50 поени 
- докажан квалитет и спремност  
на досега извршени работи од ваков вид     50 поени 
11. Рок и начин на доставување на понудите 
 11.1. Рокот и начинот  на доставување на понудите 

е најдоцна до 15.05.2003 година до 11 часот, лично во 
архивата на нарачателот: Фонд за магистрални и регио-
нални патишта ул. ,,Даме Груев� бр.14, Скопје. 

11.2. Понудите се доставуваат согласно понудбена-
та документација (Книга 1). 

11.3. Секој понудувач може да учествува само со 
една понуда. 

11.4. Понудите што ќе пристигнат по утврдениот 
рок, нема да се разгледуваат и ќе бидат отфрлени без 
отворање. 

12. Завршни одредби 
12.1. Отворањето на понудите е јавно во присуство 

на овластените претставници на понудувачите, што се 
докажува со оригинален документ оверен од одговор-
ното лице на фирмата. 

12.2. Јавното отворање ќе се изврши на ден 
15.05.2003 година во 12 часот, во просториите на Фон-
дот, 6-ти кат. 

12.3. Понудбената документација може да се подиг-
не секој работен ден од 08-14 часот соба бр.6 на трети 
кат, а по извршената уплата на неповратен надомест во 
износ од 20.000,00 денари во Фондот или на жиро сме-
тка број 300000001613049 ЕДБ 4030981217633 кај Ко-
мерцијална банка - Скопје. Техничката документација 
може да се разгледа во истиот термин секој работен ден. 

 
                             Фонд за магистрални  
                        и регионални патишта 
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Врз основа на член 15 и член 18 од Законот за јавни 

набавки (�Сл. весник на РМ� бр. 21/2002) - пречистен 
текст, Народна банка на Република Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 5/4-2003 

ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ НА ЕДЕН СИСТЕМ (МАШИНА) 
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА БАНКНОТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ 
НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на отворениот повик е Народна банка 

на Република Македонија. 
1.2. Предмет на овој повик е набавка, испорака и 

монтажа на: Систем (машина) за поништување на 
банкноти. 
Оваа машина треба да ги поседува следните каракте-

ристики: 
1. Капацитет на системот да е 50-100 кгр. банкноти 

на час. 
2. Полнењето на системот да се врши со пакување 

од 1000 банкноти, таканаречени бунди. 
3. Гранулите од поништениот материјал да се ваку-

мираат во пластични вреќи. 
4. Воздухот за вакумирање да биде квалитетно фил-

триран. 
5. Понудувачот да предвиди квалитетно и навреме-

но сервисирање на системот. 
6. Во понудата да се предвидат резервни делови за 

несметана работа на системот во период од 2 години. 
7. Понудувачот да обезбеди обука на 2 оператори 

на системот. 
8. Понудата да содржи податок за гарантирана го-

лемина на гранулите од уништениот материјал (гаран-
ција за целосна уништеност). 

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

седиштето на понудувачот; 
2. Цена со сите даноци и давачки, изразена во бруто 

износ (во кој ќе бидат содржани данокот на додадена 
вредност, царина и др. издатоци и трошоци); 

- цената да биде фиксно изразена во денари. 
3. Рок на испорака, инсталирање и пуштање во 

функција (во календарски денови). 
4. Начин на плаќање - согласно член 64 од ЗЈН. 
5. Услови на гаранција. 
6. Рок на важност на понудата. 
7. Сервис, одржување и обука. 
 
3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУ-

ДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛО-
ЖИ КОН ПРИЈАВАТА   
Заинтересираните понудувачи потребно е да ја до-

стават следната документација: 
3.1. Техничко-технолошки бонитет: 
- расположива опрема и други физички капацитети 

потребни за реализација на набавката; 
- менаџерска способност; 
- искуство и стручен кадар за извршување на наба-

вката. 
3.2. Економско-финансиски бонитет издаден од 

Централниот регистар во согласност со член 24 став 1 
од Законот за јавни набавки (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 21.2002 - пречистен текст: 

- Документот за бонитет на странското правно и 
физичко лице треба да биде доставен согласно со член 
24 став 3 од Законот за јавните набавки; 

3.3. Доказ дека не е во стечај или во процес на ли-
квидација (извод од судски регистар за поведена по-
стапка за стечај - потврда од надлежен Основен суд); 

3.4. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност 
(извод од судска евиденција - уверение од надлежен 
Основен суд-оддел за прекршоци); 

3.5. Извод од судска регистрација на дејноста (вло-
шка 3 од изводот и истовремено дејноста за производс-
тво и/или промет на големо и мало на машина за пони-
штување на банкноти да биде заокружена); 

3.6. Список на главни испораки на машини за пони-
штување на банкноти во последните 3 (три) години со 
количините на испорачаната опрема и примачите; 

3.7. Список на вклучени технички лица (име, прези-
ме и степен на стручна подготовка) и доказ за нивната 
стручност за конфигурирање, инсталација, монтажа и 
одржување на понудената опрема (дипломи, сертифи-
кати и сл.); 

3.8. Доказ (сертификат или добиени атести од до-
машни и меѓународни институти), дека целокупната 
понудена опрема е во согласност со стандардите на Ре-
публика Македонија и со меѓународните стандарди кои 
се прифатени во Република Македонија. 

3.9. Понудувачот задолжително треба да достави 
примерок од овластувањето на производителот за 
опремата која ја нуди. 
Сите барани документи наведени во точка 3 треба 

да бидат доставени во оригинален примерок или како 
копија заверена од нотар. 

 
4. ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ 
1. Изборот на најповолен понудувач ќе се изврши 

по следниве критериуми: 
- висина на цената   300 бода; 
- квалитет    300 бода; 
- рок на испорака, инсталирање  100 бода;  
- начин на плаќање   100 бода; 
- гаранција    100 бода; 
-
 
 сервис, одржување и обука  100 бода. 

5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУ-
МЕНТАЦИЈАТА 

1. Крајниот рок на доставување на понудата е 
22.05.2003 година до 10.00 часот, во архивата на На-
родна банка на Република Македонија. 

2. Понудите во согласност со член 55 од Законот за 
јавни набавки можат да се достават преку пошта, на 
адреса: Народна банка на Република Македонија, 
�Комплекс банки� б.б. - Скопје, или да се предадат во 
архивата на Народна банка на Република Македонија, 
најдоцна до 10.00 часот на 22.05.2003 година. 

3. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 
22.05.2003 во 10.00 часот во просториите на Народна 
банка на Република Македонија, �Комплекс банки� б.б. 
- Скопје (VIII кат). 

4. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок, заверен и потпишан од страна на одговорното 
лице на понудувачот. 

5. Понудите кои не ги содржат бараните податоци 
се сметаат за нецелосни и нема да се земат  предвид за 
разгледување. 

6. Понудата и придружната документација се доста-
вуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол стои 
ознака �не отворај� и број на отворениот повик. 
Понудувачот може да поднесе само една понуда со 

една варијанта. 
7. Пликот не смее да содржи никакви ознаки со кои 

би можело да се идентификува понудувачот. Во затво-
рениот плик треба да има уште два затворени запечате-
ни плика. Едниот внатрешен плик да ја содржи понуда-
та и да носи ознака �понуда�, а другиот внатрешен 
плик да ја содржи документацијата и да носи ознака 
�документација� и точна адреса на понудувачот. 

8. Претставниците на понудувачите кои ќе присус-
твуваат на јавното отворање на понудите, на Комисија-
та за јавни набавки треба да и предадат писмено овла-
стување од понудувачот. 
Повикот може да се види и на www.nbrm.gov.mk. 
Д
 
ополнителни информации на тел. +02 108-285. 

Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 

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

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-95/2003 

ЗА НАБАВКА И МОНТАЖА НА МАЛ - ПОМОШЕН 
АГРЕГАТ ЗА ХЕЦ КОЗЈАК 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на Отворениот повик бр. 01-95/2003 

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

1.2. Предметот на набавката е: набавка и монтажа 
на мал - помошен агрегат за потребите на испуштање 
на биолошкиот минимум на ХЕЦ Козјак. 

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

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

 
2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА - ИЗВЕДБАТА И ТЕН-

ДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Обемот на набавката е: 1 (еден) агрегат со кара-

ктеристики дадени во тендер спецификацијата. 
2.2. Комплетната тендер документација заинтересира-

ните понудувачи можат да ја подигнат во АД �Електро-
стопанство на Македонија�, подружница ХЕЦ Козјак, 
ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје, кат 5, соба 10. 

2.4. Контакт телефони: за технички дел 02-149-298, 
02 111-301, за комерцијален дел: 02-149-118. 

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

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба да го содржи името на произво-

дителот на опремата и името на изведувачот на монта-
жата. 

3.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени за секоја позиција од обемот на набавката, 
цена за монтажа и пуштање во работа како и вкупната 
вредност на целата понуда (со сите давачки согласно 
член 57 од Законот за јавни набавки ако набавката е од 
странство) на паритет ДДП ХЕЦ Козјак, со посебно 
искажан ДДВ на вкупната вредност на понудата изра-
зена во ЕУР. 
При одлучувањето, договарањето и реализацијата на 

набавката ќе се применува продажниот берзански курс. 
3.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќа-

ње - само еден начин недвосмислено дефиниран. 
3.5. Понудата треба да го содржи рокот за испорака 

на опремата според тендер документацијата како и ро-
кот за монтажа и пуштање во работа на опремата. 

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

што понудувачот ги нуди во понудата треба да се во 
согласност со стандардите во Р. Македонија и меѓуна-
родните стандарди прифатени во Р. Македонија. 

3.8. Понудите од странските понудувачи (докумен-
тација која се бара и комерцијалната понуда) може да 
се достават на македонски и/или англиски/јазик. 

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

сиска и економска способност согласно член 24 од Зако-
нот за јавни набавки (�Сл. весник на РМ� бр. 21/2002). 
Домашните понудувачи треба да достават документ 

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

вештај од реномирана ревизорска институција. 

4.2. Понудувачот треба да достави потврда од 
Управата за јавни приходи за платени даноци придоне-
си и други давачки. 

4.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во став 1 од член 26 од Законот за јавни набавки. 

4.4. Понудувачот треба да достави банкарска гаран-
ција на износ од 5% од вкупната вредност на понудата 
(вредност на ДДП со ДДВ), согласно член 58 од ЗЈН. 
Банкарската гаранција треба да има важност од најмал-
ку 45 дена од денот на отворањето на понудите. 

4.5. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 25 од Законот за јавни 
набавки: 

4.5.1. референтна листа за досегашни испораки од 
ваков вид за последните 5 години. 

4.6. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на Отворениот по-
вик, согласно член 31 став 2 од ЗЈН. 

4.7. Целокупната документација која се бара треба да 
е оригинална или заверени копии верни на оригиналот и 
не постари од 6 месеци освен ревизорскиот извештај. 

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни 
набавки). 

5.1. Цена на набавката  50 бодови; 
5.2. Квалитет   30 бодови; 
5.3. Начин и услови на плаќање 10 бодови; 
5.4. Рок на испорака  10 бодови. 
 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

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

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

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

ват на следната адреса АД �ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО 
НА МАКЕДОНИЈА�, за Комисијата за јавни набавки, 
ул. � 11 Октомври� бр. 9. 

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
09.05.2003 година во 12 часот, во просториите на ди-
рекцијата на АД �ЕСМ�-Скопје, во присуство на овла-
стените претставници на понудувачите. 

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

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

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

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 

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

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-97/2003 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на Отворениот  повик бр. 01-97/2003 

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

1.2. Предмет на набавка  е изведување на монтажни ра-
боти за реализација на објектот ТС 400/110 кВ �Скопје 5� и 
тоа: 
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- Монтажни работи на овесна и спојна опрема, со-
бирници, приклучни врски, спустови и врски помеѓу 
апаратите во 400/110 кВ постројка �Скопје 5�; 

- Монтажа на 400 кВ и 110 кВ високонапонска опрема. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 

учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. Со цел да се одговори на обемот, рокот и квалите-
тот се дава можност на учество и на здружени фирми. 

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

1.5. Набавувачот го задржува правото, реализација-
та на набавката да ја додели на еден или повеќе пону-
дувачи. 

 
2. ОБЕМ; ВИД НА НАБАВКАТА И ПОДИГАЊЕ 

НА ТЕНДЕРСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Обемот и видот на работите е даден во предме-

рот и проектната документација. Проектната докумен-
тација се става на увид, а предмерите заинтересираните 
понудувачи, можат да ги подигнат во просториите на 
АД АСМ-Скопје, подружница Електропренос, ул. �11 
Октомври� бр. 9, кат 1, соба 6, од 7.30 часот до 13.30 ча-
сот, при што треба да приложат уплатница од 1.000,00 де-
нари, уплатени на жиро-сметка 200000002447884; АД 
ЕСМ, ед. дан. бр. 4030989128346, депонентна банка - 
Стопанска банка, со назнака за Отворен повик бр. 01-
97/03. Контакт телефони: за технички дел 02/149-192; 
за комерцијален дел 02/149-138. 

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

седиштето на понудувачот, како и името на изведува-
чот и евентуалните подизведувачи или имињата на 
здружените подизведувачи. 

3.2. Понудата треба да ги содржи сите  единечни и 
вкупни цени за секоја позиција од тендер документа-
цијата за која поднесува понуда како и вкупната вред-
ност на целата понуда  (со сите давачки согласно член 
57 од ЗЈН), на паритет ДДП Скопје, изразен во ЕУР  и 
со посебно искажан ДДВ на вкупната вредност на по-
нудата.   
При одлучувањето, договарањето и реализацијата на 

набавката ќе се применува продажниот берзански курс. 
3.3. Понудата треба да го содржи начинот и условите 

на плаќање. 
3.4. Понудувачот е должен да ги задоволи технич-

ките карактеристики на набавката, при што тие треба 
да се во согласност со стандардите во Р. Македонија и 
со меѓународните стандарди прифатени во РМ (член 21 
од ЗЈН). 

3.5. Рокот за изведба на работите изнесува 356 ка-
лендарски дена (се предвидува непрекината секојднев-
на работа во 3 смени). 
Понудувачите можат да дадат и свој рок на изведба 

кој ќе се земе во предвид при евалуација на понудите. 
3.6. Динамички план по денови. Со планот да се до-

стави детален опис за начинот на изведба на поедини опе-
рации (примена на механизација или други средства). Ко-
нечниот динамичен план ќе биде усогласен со реалните 
услови на објектот, пред потпишување на договорот. 

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

тацијата и комерцијалната понуда) треба да бидат пре-
ведени на македонски јазик. 

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

сиската и економската способност во согласност со 
член 24 од ЗЈН.  Домашните понудувачи треба да до-

стават документ за бонитет кој го издава Централниот 
регистар. Странските понудувачи доставуваат ревизор-
ски извештај за своето работење во последните 3 годи-
ни, издаден од  реномирана ревизорска институција. 

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

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

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

- референтна листа, своја, на евентуалните подизве-
дувачи или поединачни; 

- референци на здружените изведувачи за изведени 
вакви или слични работи; 

- референтна листа  на ангажираниот кадар; 
- референтна листа на овластен надзор; 
- доказ за техничка опременост (предвидена за из-

вршување на оваа работа и работа во три смени, саботи 
и недели - возила дигалка и др. механизација). 

4.5. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик,  
во согласност со  член 31 од ЗЈН. 

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

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ  
5.1. Евалуирана цена   70 поени, 
5.2. Квалитет (согласно точка 4.4. од повикот) 20 

поени, 
5.3. Начин на плаќање   10 поени. 
Евалуацијата на цената ќе се врши на основа на пе-

нализација и бонуси од отстапување на зададениот рок. 
Според понудената цена ќе се пресмета количник (цена 
со ДДВ/денови) на секој понудувач и ќе се додаде/од-
земе (во случај на отстапување од рокот) на понудена-
та цена  со ДДВ. 

 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

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

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

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

6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на 08.05.2003 
година во 11 часот, во просториите на АД �Електросто-
панство на Македонија�, ул �11 Октомври� бр. 9, Скопје, 
стара зграда, подрумска сала за состаноци,  во присуство 
на овластените претставници на понудувачите. 

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

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

дениот рок и оние кои не се изработени според барањата 
на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна 
документација која се бара во Отворениот повик, нема 
да се разгледуваат. 

 
Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 

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

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-98/2003 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на Отворениот  повик бр. 01-98/2003 

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

1.2. Предметот на набавката  е испорака на опрема за  
реализација на објектот ТС 400/110 кВ �Скопје 5� и тоа: 

- Изработка и испорака на спојна опрема за поврзу-
вање на 110 и 400 кВ опрема. 

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

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

1.5. Набавувачот го задржува правото, реализација-
та на набавката да ја додели на еден или повеќе пону-
дувачи. 

 
2. ОБЕМ; ВИД НА НАБАВКАТА И ПОДИГАЊЕ 

НА ТЕНДЕРСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Обемот и видот на работите е даден во предме-

рот и проектната документација. Проектната документа-
ција се става на увид, а предмерите заинтересираните по-
нудувачи, можат да ги подигнат во просториите на АД 
EСМ-Скопје, подружница Електропренос, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, кат 1, соба 6, од 7.30 часот до 13.30 часот, при 
што треба да приложат уплатница од 1.000,00 денари, уп-
латени на жиро-сметка 200000002447884; АД ЕСМ, Ед. 
дан. бр. 4030989128346, депонентна банка- Стопанска 
банка, со назнака за Отворен повик бр. 01-98/03. Кон-
такт телефон: за технички дел 02/149-192; за комерци-
јален дел 02/149-138. 

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

седиштето на понудувачот, како и името на изведува-
чот и евентуалните подизведувачи.  

3.2. Понудата треба да ги содржи сите  единечни и 
вкупни цени за секоја позиција од тендер документаци-
јата за која поднесува понуда, како и вкупната вред-
ност на целата понуда,  (со сите давачки согласно член 
57 од ЗЈН), на паритет ДДП Скопје, изразени во ЕУР  и 
со посебно искажан ДДВ на вкупната вредност на по-
нудата.   
При одлучувањето, договарањето и реализацијата 

на набавката ќе се применува продажниот берзански 
курс. 

3.3. Понудата треба да го содржи начинот и условите 
на плаќање. 

3.4. Понудувачот е должен да ги задоволи технич-
ките карактеристики на набавката, при што тие треба 
да се во согласност со стандардите во Република Маке-
донија и со меѓународните стандарди прифатени во РМ 
(член 21 од ЗЈН). 

3.5. Рокот за испорака на опремата изнесува 45 ка-
лендарски дена. Понудувачите можат да дадат и свој 
рок на испорака кој ќе се земе во предвид при евалуа-
ција на понудите. 

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

тацијата и комерцијалната понуда) треба да бидат пре-
ведени на македонски јазик. 

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

сиската и економската способност во согласност со 
член 24 од ЗЈН.  Домашните понудувачи треба да до-
стават документ за бонитет кој го издава Централниот 
регистар. Странските понудувачи доставуваат ревизор-
ски извештај за своето работење во последните 3 годи-
ни, издаден од  реномирана ревизорска институција. 

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

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

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

- референтна листа, своја или на евентуалниот под-
изведувач за испорака на ваква опрема последните 5 
години, 

- да се поседува сертификат ИСО 9001, 
- испорачателот треба да приложи гаранција за ква-

литетот и извештај од типски испитувања за спојната 
опрема. 

4.5. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик,  
во согласност со  член 31 од ЗЈН. 

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

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ  
5.1. Евалуирана цена   70 поени; 
5.2. Квалитет (согласно точка 4.4. од повикот) 20 

поени; 
5.3. Начин на плаќање   10 поени. 
Евалуацијата на цената ќе се врши врз на основа на 

пенализација и бонуси од отстапување на зададениот 
рок. Според понудената цена ќе се пресмета количник 
(цена со ДДВ/денови) на секој понудувач и ќе се дода-
де/одземе (во случај на отстапување од рокот) на пону-
дената цена  со ДДВ. 

 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

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

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

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

6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на 
08.05.2003 година во 14 часот, во просториите на АД 
�Електростопанство на Македонија�, ул �11 Октомври� 
бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за состано-
ци,  во присуство на овластените претставници на по-
нудувачите. 

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

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

дениот рок и оние кои не се изработени според барањата 
на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна 
документација која се бара во Отворениот повик, нема 
да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/2002), Комисијата за јавни набавки во АД �Електро-
стопанство на Македонија� - Скопје, објавува 

при што треба да приложат уплатница од 1.000,00 дена-
ри, уплатени на жиро-сметка 200000002447884; АД 
�ЕСМ�, единствен даночен бр. 4030989128346, депонент 
на банка - Стопанска банка, со назнака за Отворен повик 
бр. 01-99/03. Контакт телефони: за технички дел 02/149-
192; за комерцијален дел 149-118. 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-99/2003 

  1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 1.1. Набавувач на Отворениот повик бр. 01-99/2003 
е АД �Електростопанство на Македонија�, со седиште 
на ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје. 

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот, како и името на изведува-
чот и евентуалните подизведувачи. 1.2. Предмет на набавка е изведување на работи за 

реализација на објектот ТС 400/110 кВ �Скопје 5� и тоа: 3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени за секоја позиција од тендер документаци-
јата за која поднесува понуда, како и вкупната вред-
ност на целата понуда, (со сите давачки во согласност 
со член 57 од ЗЈН), на паритет ДДП Скопје, изразени 
во ЕУР и со посебно искажан ДДВ на вкупната вред-
ност на понудата. При одлучувањето, договарањето и 
реализацијата на набавката ќе се применува продажни-
от берзански курс. 

- Надворешно заземјување на трансформаторска 
станица. 

- Темелно и внатрешно заземјување на куќички. 
1.3. Повикот и јавен, отворен и анонимен, со право 

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

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик според Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото, реализацијата 
на набавката да ја додели на еден или повеќе понудувачи. 

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

3.4. Понудувачот е должен да ги задоволи технич-
ките карактеристики на набавката, при што тие треба 
да се во согласност со стандардите во Република Маке-
донија и со меѓународните стандарди прифатени во Ре-
публика Македонија (член 21 од ЗЈН). 

2. ОБЕМ; ВИД НА НАБАВКАТА И ПОДИГАЊЕ 
НА ТЕНДЕРСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

2.1. Обемот и видот на работите е даден во предмерот 
и проектната документација. Проектната документација 
се става на увид, а предмерите заинтересираните пону-
дувачи, можат да ги подигнат во просториите на АД 
�ЕСМ� - Скопје, подружница Електропренос, ул. �11 
Октомври� бр. 9, кат 1, соба 6, од 7.30 часот до 11.30 часот, 

3.5. Рокот за изведба на работите изнесува 30 ка-
лендарски дена. (се предвидува непрекината секојднев-
на работа  во 3 смени). 
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Понудувачите можат да дадат и свој рок на изведба 

кој ќе се земе во предвид при евалуација на понудите. 
3.6. Понудата треба да има рок на важност. 
3.7. Понудите од странските понудувачи (докумен-

тација и комерцијална понуда) треба да бидат преведе-
ни на македонски јазик. 

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

сиска и економска способност во согласност со член 24 
од ЗЈН. Домашните понудувачи треба да достават до-
кумент за бонитет кој го издава Централниот регистар. 
Странските понудувачи доставуваат ревизорски изве-
штај за своето работење во последните 3 години, изда-
ден од реномирана ревизорска институција. 

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

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

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

- референтна листа, своја и на евентуалните подиз-
ведувачи, 

- референтна листа на ангажираниот кадар - искус-
тво во изработка на вакви споеви, 

- референтна листа на овластен надзор, 
- доказ за техничка опременост (механизација и 

други технички средства). 
4.5. Претставниците на понудувачите треба да да-

дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
во согласност со член 31 од ЗЈН. 

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

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
5.1. Евалуирана цена    70 поени, 
5.2. Квалитет (точка 4.4.  
од отворениот повик)    20 поени, 
5.3. Начин на плаќање    10 поени. 
Евалуацијата на цената ќе се врши врз основа на пе-

нализиација и бонуси од отстапување на зададениот 
рок. Според понудената цена ќе се пресмета количник 
(цена со ДДВ/денови) на секој понудувач и ќе се дода-
де/одземе (во случај на отстапување од рокот) на пону-
ден та цена со ДДВ. а

 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Понудите се доставуваат согласно членовите 

55, 56 и 57 од ЗЈН.  
6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

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

ват на следната адреса: АД �Електростопанство на Ма-
кедонија� за Комисија за јавни набавки, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, 1 000 Скопје. 

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на 
12.05.2003 година во 11 часот, во просториите на АД 
�Електростопанство на Македонија�, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за со-
станоци, во присуство на овластените претставници на 
понудувачите. 

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

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

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

                                            Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/2002), Комисијата за јавни набавки во АД �Електро-
стопанство на Македонија� - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-100/2003 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на Отворениот повик бр. 01-

100/2003 е АД �Електростопанство на Македонија�, со 
седиште на ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје. 

1.2. Предмет на набавка е изведување на работи за 
реализација на објектот ТС 400/110 кВ �Скопје 5� и тоа: 

- Изградба на три релејни куќички. 
- Испорака и монтажа на електрични инсталации. 
1.3. Повикот и јавен, отворен и анонимен, со право 

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

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик според Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото, реализација-
та на набавката да ја додели на еден или повеќе пону-
дувачи. 

 
2. ОБЕМ; ВИД НА НАБАВКАТА И ПОДИГАЊЕ 

НА ТЕНДЕРСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Обемот и видот на работите е даден во предме-

рот и проектната документација. Проектната документа-
ција се става на увид, а предмерите заинтересираните 
понудувачи, можат да ги подигнат во просториите на 
АД �ЕСМ� - Скопје, подружница Електропренос, ул. �11 
Октомври� бр. 9, кат 1, соба 6, од 7.30 часот до 11.30 ча-
сот, при што треба да приложат уплатница од 1.000,00 
денари, уплатени на жиро-сметка 200000002447884; АД 
�ЕСМ�, единствен даночен бр. 4030989128346, депонент 
на банка - Стопанска банка, со назнака за Отворен повик 
бр. 01-100/2003. Контакт телефони: за технички дел 
02/149-192; за комерцијален дел 149-118. 

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

седиштето на понудувачот, како и името на изведува-
чот и евентуалните подизведувачи. 

3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени за секоја позиција од тендер документаци-
јата за која поднесува понуда, како и вкупната вред-
ност на целата понуда, (со сите давачки во согласност 
со член 57 став 3 од ЗЈН), на паритет ДДП Скопје, 
изразени во ЕУР и со посебно искажан ДДВ на вкупна-
та вредност на понудата. При одлучувањето, договара-
њето и реализацијата на набавката ќе се применува 
продажниот берзански курс. 

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

3.4. Понудувачот е должен да ги задоволи технич-
ките карактеристики на набавката, при што тие треба 
да се во согласност со стандардите во Република Маке-
донија и со меѓународните стандарди прифатени во Ре-
публика Македонија (член 21 од ЗЈН). 

3.5. Понудата треба да има рок за завршување на 
работите. 

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

тација и комерцијална понуда) треба да се преведени 
на македонски јазик. 

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

сиска и економска способност во согласност со член 24 
од ЗЈН. Домашните понудувачи треба да достават до-
кумент за бонитет кој го издава Централниот регистар. 
Странските понудувачи доставуваат ревизорски изве-
штај за своето работење во последните 3 години, изда-
ден од реномирана ревизорска институција. 
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4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите назна-
чени во став 1 (а и б) од член 26 од ЗЈН. 

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

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

- референтна листа, своја или на евентуалниот по-
дизведувач за изработка на вакви работи, 

- доказ за техничка опременост, 
- доказ за кадровска опременост. 
4.5. Претставниците на понудувачите треба да да-

дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
во согласност со член 31 од ЗЈН. 

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

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
5.1. Цена     40 поени, 
5.2. Квалитет (точка 4.4.  
од отворениот повик)    30 поени, 
5.3. Рок на изведба    20 поени, 
5.4. Начин на плаќање    10 поени. 
 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Понудите се доставуваат согласно членовите 

55, 56 и 57 од ЗЈН.  
6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

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

ват на следната адреса: АД �Електростопанство на Ма-
кедонија� за Комисија за јавни набавки, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, 1 000 Скопје. 

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на 
13.05.2003 година во 11 часот, во просториите на АД 
�Електростопанство на Македонија�, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за со-
станоци, во присуство на овластените претставници на 
понудувачите. 

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

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

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

                                            Комисија за јавни набавки 
___________ 

   
Врз основа на член 38 и 41 од Законот за јавни на-

бавки - пречистен текст (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 21/2002), Комисијата за јавни наба-
вки на Општина Ѓорче Петров, објавува 

 
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 01/2003 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател е Општина Ѓорче Петров, Скопје. 
2. Предмет на набавката е претквалификација на 

фирми за јавни набавки во 2003 година за следните по-
треби: 

2-а. Одржување на улично осветлување во Општи-
на Ѓорче Петров; 

2-б. Изработка на Главен проект за пречистителна 
станица на р. Лепенец за с. Волково и с. Ново Село сог-
ласно ГУП на Град Скопје; 

2-в. Изработка на ДУП (детални урбанистички пла-
нови) за подрачјето на Општина Ѓорче Петров; 

2-г. Проектирање, изградба, реконструкција и одр-
жување на јавни зелени површини. 

3. Право на учество на повикот имаат сите правни и 
физички лица кои се регистрирани за вршење на соод-
ветна стопанска дејност. 

 
II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Комисијата за јавни набавки на Општина Ѓорче 

Петров има потреба од претходно утврдување на по-
добност на понудувачите (претквалификација) преку 
документација врз основа на која ќе се оцени способ-
носта на понудувачите за извршување на предметот на 
набавката од потточка 2 (позиција 2-а, 2-б, 2-в и 2-г). 

2. Понудувачите кои вршат соодветна стопанска 
дејност своето учество на ограничениот повик можат 
да го пријават до колку ги исполнуваат условите утвр-
дени во член 38 од Законот за јавни набавки и ги имаат 
потребните дозволи - лиценци од соодветен орган за 
вршење на дејноста. 

3. Од утврдените подобни понудувачи ќе се побара-
ат понуди за извршување на работи предвидени со 
Програмата за користење и одржување на јавното 
осветлување на сервисните и станбените улици на Оп-
штина Ѓорче Петров за 2003 година и Програмата за 
уредување на градежно земјиште во Општина Ѓорче 
Петров за 2003 година. 

 
III. ПОТРЕБА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Понудувачот задолжително приложува документација 

согласно член 46 од Законот за јавни набавки и тоа: 
1. извод од регистрација на дејности; 
2. документација за бонитет од Централниот регистар; 
3. доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација; 
4. доказ за надлежен орган дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност, забрана за вршење на 
дејност; 

5. потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки; 

6. список на изведени објекти што одговара на по-
зицијата за која се однесува понудата; 

7. документи согласно член 38 од Законот за јавни 
набавки. 
Документите од алинеја 3, 4 и 5 од оваа точка не 

смеат да бидат постари од шест месеци. 
 
IV. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
За позиција 2-а - одржување на улично осветлување 

на Општина Ѓорче Петров, тендерската документација 
може да се подигне во просториите на Општина Ѓорче 
Петров - архива ул. �Ѓорче Петров� бб., секој работен 
ден од 8,00 до 12,00 часот во времетраење на ограниче-
ниот повик по претходна уплата од 1 000,00 денари во 
благајната во Општината или на жиро сметка број 
300000001131735 - Комерцијална банка примач: Оп-
штина Ѓорче Петров. 
За останатите позиции од предметот на набавката 

тендерската документација ќе може да се подигне во 
втората фаза од постапката. 

 
V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ ЗА ПОЗИЦИЈА 2-а 
1. Понудувачите да ги исполнуваат условите според 

член 38 од Законот за јавни набавки што се утврдува 
врз основа на поднесената документација, согласно 
точка III потточка 7 од огласот. 

2. Начин на плаќање. 
3. Од прибраните понуди ќе се оформи ценовник 

врз основа на најповолните цени од поединечните по-
зиции на понудувачите. 

4. По оформувањето на ценовникот ќе се побара 
писмена согласност од секој понудувач дека го прифа-
тил ценовникот и на тој начин ќе се оформи список на 
фирми кој се претквалификувале за позиција 2-а. 
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VI. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 

од Законот за јавни набавки во еден оригинален приме-
рок што треба да биде потпишан од страна на одговор-
ното лице на понудувачот. 

2. Секој понудувач може да учествува со понуда за 
една или за повеќе позиции од предметот на набавката. 
Понудата во затворено плико се доставува во архи-

вата, или преку пошта на адреса: Општина Ѓорче Пе-
тров ул. �Ѓорче Петров� бб. со назнака во горниот дел 
од пликот во левиот агол понуда не отворај Јавна наба-
вка бр. 01-2003 и позиција за која се поднесува понуда-
та. Пликото не смее да биде со ништо обележано со 
што ќе се констатира понудувачот. 
За понудите од позиција 2-а во едно плико се става-

ат други два плика и тоа: првиот со ознака документа-
ција кој ја содржи документацијата согласно член 46 
од Законот за јавни набавки и вториот со назнака пону-
да кој ја содржи тендерската документација со други 
придружни елементи. 

 
VII. РОКОВИ 
1. Прибирањето на понудите трае 21 (дваесет и 

еден) ден од денот на објавувањето во јавните гласила 
и во �Службен весник на Република Македонија�. 

2. Заинтересираните ќе можат да добијат информа-
ции, лично во Општина Ѓорче Петров или на телефон 
339-307 и 339-308. 

                                            Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 35, 36, 37, 38, 40 и 41 од Законот 

за јавни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 
21/2002), Комисијата за јавни набавки на Општина Са-
рај, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 1/2003 

ЗА  ПРИБИРАЊЕ  НА  ДОКУМЕНТАЦИЈА  ЗА  
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ 
НА ПОНУДУВАЧИТЕ /ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА/ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувачот на јавниот повик е општина Сарај, 

ул. �Рекреативен Центар� бб - Сарај. 
Предмет на ограничениот повик бр. 1/2003 е приби-

рање на документација за претходно утврдување на по-
добност на понудувачите како можни носители на из-
ведба на следните работи на подрачјето на општина 
Сарај за 2003 година. 
а) проектирање, изведба и реконструкција на јавни 

сообраќајни површини; 
сообраќајни, мостови, тротоари, велосипедски пате-

ки, јавни паркиралишта, спортски и детски игралишта, 
пешачки патеки и други јавни површини со завршен 
асфалтен слој/асфалт, бетон или тврдо лиен асфалт; 
б) проектирање и изградба на тротоари, пешачки 

патеки, јавни паркиралишта и други јавни површини со 
завршен слој од префабрикувани бетонски елементи; 
в) проектирање и изградба на инфраструктурни си-

стеми; водоводна, хидрантска канализација /атмосфер-
ска и фекална; 
г) проектирање и изградба на јавни зелени површини; 
д) проектирање и изградба на урбана опрема/клупи, 

корпи за отпадоци, заштитни огради/изработка на 
спортски детски реквизити; 
ѓ) проектирање и изградба на објекти /згради/ за 

јавни функции; 
е) проектирање и изведба на проекти од аспект на 

заштита и унапредување на човековата околина. 

2. Повикот е јавен, отворен и анонимен и право на 
учество имаат правни и физички лица кои вршат соод-
ветна стопанска дејност. 

3. Постапката на повикот се спроведува согласно 
член 16 од Законот за јавни набавки. 

 
II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Комисијата за јавни набавки на општина Сарај 

има потреба од претходно утврдување на подобност на 
понудувачите /претквалификација/, преку документа-
ција врз основа на која ќе се оцени способноста на по-
нудувачите за извршување на предметот на набавката: 
поз. а, поз. б, поз. в, поз. г, поз. д, поз. ѓ и поз. е. 

2. Од утврдените подобни понудувачи ќе се побара-
ат дополнителни понуди за извршување на работи 
предвидени со Програмата за уредување на градежно 
земјиште на подрачјето на општина Сарај за 2003 годи-
на, според динамиката утврдена од набавувачот - оп-
штина Сарај, согласно член 42 од Законот за јавни на-
бавки. 

3. Понудувачите кои вршат соодветна стопанска 
дејност, односно извршуваат градежни работи, своето 
учество на јавниот повик можат да го пријават врз ос-
нова на оценка дали ги исполнуваат условите утврдени 
со член 38 од Законот за јавни набавки. 

 
III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Понудувачите со пријава за понудата ги доставу-

ваат следните документи: 
- документ за техничко-технолошки бонитет, распо-

ложлива опрема и други физички капацитети потребни 
за реализација на набавката, досегашното искуство /ре-
ферентна листа/ и стручен кадар /квалификација и 
број/ за извршување на набавката; 

- документ за економско-финансиски бонитет; 
- документ дека нема правосилна пресуда со која е 

изречена мерка за безбедност - забрана за вршење на 
дејност; 

- документ за регистрација на претпријатието за вр-
шење на дејноста; 

- документ дека не е во стечај или ликвидација. 
Документот за техничко-технолошкиот бонитет 

треба да се однесува на видот на работата /поз. а, поз. 
б, поз. в, поз. г, поз. д, поз. ѓ, поз. е/ од предметот на 
набавката за која понудувачите даваат своја понуда. 
Понудувачите можат да дадат понуда за една или 

повеќе позиции од предметот на набавката. 
2. Документацијата и другите податоци се доставу-

ваат во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да 
носи ознака не отворај, бројот на јавниот повик и пози-
цијата за која се дава понуда, истиот не треба да содр-
жи никаква ознака со која би можело да се идентифи-
кува понудувачот. 

3. Рокот за прием на документацијата изнесува 10 
дена од денот на објавувањето во јавно гласило. 

4. Документацијата се доставува до набавувачот: 
општина Сарај, ул. �Рекреативен Центар� бб - Сарај. 

 
IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Документацијата што нема да биде доставена во 

утврдениот рок и која нема да биде изработена според 
барањата содржани во повикот, како и несоодветно 
комплетирана, нема да се разгледува. 

2. Комисијата во рок од 8 дена од денот на завршу-
вањето на рокот за доставување ќе ги извести сите по-
нудувачи што се претквалификувале и ќе утврди листа 
на понудувачи. 

3. Дополнителни појаснувања можете да добиете на 
тел. 02/357-990 и 02/357-996, општина Сарај. 

 
Комисија за јавни набавки 
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АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА 

 
ПОКАНА ЗА МЕЃУНАРОДЕН ТЕНДЕР   

Агенцијата на Република Македонија за приватиза-
ција (АП), во име на Владата на Република Македони-
ја, објавува јавен тендер за продажба на најмалку 
52,51% капитално учество, односно најмалку 131.264 
обични акции во  

РУЕН АД � КОЧАНИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНИ 

ВОЗИЛА  
Владата на Република Македонија е подготвена да 

го продаде под поволни услови Друштвото, кое е 
активно и има 1.149 вработени. Квалификуваните по-
тенцијални инвеститори ќе имаат можност да извршат 
сопствена длабинска анализа на Друштвото.    
Дејност: Руен е воглавно производител на резервни 

делови за моторни возила, спојки, делови за спојки, 
запчаници, опруги и специјални спојни делови. 
Специјалност: Комерцијалната моќ лежи во широ-

киот спектар на производи за тешки транспортни вози-
ла и возила за потреби во земјоделството. 

 
Полно име на Друштвото:       АД "РУЕН"        
Седиште:                                   �29-ти Ноември� бр. 

32, Кочани 
Основна главнина на 
Друштвото:                12.782.500 ЕУР 
Номинална вредност на 
една акција:           51,13 ЕУР 
Број на акции:                           131.264 обични акции 
Краен рок за доставување 
на понудата:       

 
22 мај 2003, до 15.00 
часот 

Понудувачите може да ја подигнат тендерската до-
кументација во канцелариите на АП во работни денови 
од 09:00 до 15:00 часот, најмалку 48 часа пред истеку-
вање на крајниот рок за доставување на понудата. Тен-
дерската документација ќе може да се подигне по извр-
шена уплата на 500 ЕУР (или соодветна денарска про-
тиввредност според средниот курс на Народна банка на 
Република Македонија на денот на уплатата), на една 
од следните сметки на АП: 

 
Денарска сметка Девизна сметка 
Банка: Комерцијална Банка  
АД Скопје 
Сметка број: 300000001593455 
 
Матичен број: 4726154 
Единствен даночен број: 
4030993262472 

Банка: Стопанска 
банка АД Скопје 
Девизна сметка број: 
25730-17201 
 

 
За подетални информации посетете ја веб страната 

www.mpa.org.mk/zagubari.htm или контактирајте ги 
следните лица: 

 
Агенција на Република 
Македонија за приватизација  

Консултант 

Бети Попова 
Агенција на РМ за 
приватизација  
ул. �Никола Вапцаров� бр. 7 
п.фах 410 
 
1000 Скопје, Македонија 
 
Тел: +389 02 117 564 
Факс: +389 02 126 022 
 

Salman Nissan ili 
Simon Beamish  
Lion`s Bridge 
C/o Grant Thornton 
Consulting 
ул.�Даме Груев� бр.14а
1000 Скопје, 
Македонија 
Тел: +389 2 214 700 
Моб: +389 70 827 744 
Факс: +389 2 214 710 

Email: betip@mpa.org.mk Email: 
simon.beamish@lions
bridge.com 

Врз основа на член 11, 16 и 18 од Законот за јавни на-
бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комисијата за 
јавни набавки на ЈП Македонски железници, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 12-586/2 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВО-
РАЊЕ ЗА НАБАВКА НА - ПРАГОВИ, ЦВИКЛИ  

И ТОПОЛОВИ УМЕТОЦИ 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: 
- ЈП Македонски железници со седиште во Скопје, 

ул. �Железничка� бр. 50б. 
1.2. Предмет на набавката: 
- дрвени импрегнирани букови колосечни прагови 
со димензии 0,16 х 0,26 м.х 2,60 м.....5.000 парчиња; 
- дрвени импрегнирани мостовски дабови прагови 
по спецификација..............................................65 м3; 
- дрвени импрегнирани свртнички дабови прагови 
по спецификација............................................300 м3; 
- дрвени импрегнирани цвикли.......10.000 парчиња; 
- тополови импрегнирани вметки 
 од 5 мм...............................................35.000 парчиња. 
1.3. Критериуми за избор на најповолен понудувач 
Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според 

следното квантифицирање: 
- квалитет на производите...........20 бодови; 
- цена на производите..................30 бодови; 
- начин и рок на плаќање.............30 бодови; 
- рок на испорака на стоката........20 бодови. 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба, исто така, да содржи докази за 

техничката способност на понудувачот (согласно член 
25 од Законот за јавни набавки), како гаранција за ква-
литетно работење: 

- референци - список на извршени работи за пос-
ледните три години, 

- техничка опременост - опис на техничките по-
стројки и машини со кои располага, 

- кадровска структура. 
2.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 

достават следната придружна документација: 
- документ за бонитет, за домашниот понудувач чи-

ја содржина е пропишана од министерот за финансии 
со правилник или за странското правно или физичко 
лице сертификат за бонитет издаден од професионално 
репрезентативно тело на индустрија, трговија, занает-
чиство, земјоделство или професионално здружение на 
земјата во која се наоѓа неговото седиште односно ре-
визорски извештај од странска ревизорска институција, 
согласно член 24 од Законот за јавни набавки и 

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка 
на безбедност-забрана на вршење дејност, издаден од 
страна на судот, извод од регистрација на дејноста, по-
тврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, 
придонеси и други јавни давачки согласно член 26 и 46 
од Законот за јавни набавки. 
Горенаведените придружни документи потребно е да 

бидат доставени во оригинален примерок или тие докол-
ку се фотокопии да бидат заверени од страна на нотар. 

2.4. Понудите треба да бидат придружени со гаран-
ција на понудите во износ од 5% од вредноста на пону-
дата во валута на понудата, согласно со член 58 од За-
конот за јавни набавки на STOPANSKA BANKA A.D. - 
SKOPJE, SWIFT ADREASA STOB MK 2x, Account 
25730-149, Telex 51140, 51472, 51226 For Macedonian 
Railways - Skopje, Republic of Macedonia. 

2.5. Понудата треба да содржи единечна цена, за 
позициите од овој повик и вкупна цена на понудата. 

2.6. Во вкупната единечна цена изразена во парчи-
ња и метри кубни треба да бидат вкалкулирани сите 
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трошоци на понудувачот од набавката до испорака на 
материјалите вклучувајќи го чинењето на набавката, 
транспортот до подружниците, царина, даноци, осигу-
рување, ДДВ и сите останати кои би ја тевареле цената. 

III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
3.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок, потпишан од страна на одговорното лице на по-
нудувачот. 

3.2. Понудите се доставуваат согласно член 55, 56 и 
57 од Законот за јавни набавки. 

3.3. Секој понудувач може да учествува само со по 
една понуда. 

3.4. Рок на важност на понудата: 40 дена од денот 
на прифаќањето на понудата. 

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

3.6. Понудата се доставува по пошта или со преда-
вање во архивата на ЈП Македонски железници - ди-
рекција, најдоцна до 20.05.2003 година до 12 часот, со 
задачи да се обезбедат докази за датумот на предавање 
на понудата. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
4.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот 

рок, како и оние кои не се изработени според пропози-
циите на отворениот повик и Законот за јавни набавки, 
нема да бидат разгледувани. 

4.2. Јавното отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе се изврши 
на 20.05.2003 година во 13 часот во просториите на ЈП 
Македонски железници - дирекција - Скопје. 

4.3. Претставниците на понудувачите на отворање-
то на понудите потребно е на Комисијата на набавува-
чот да и предадат писмено овластување за застапување 
на понудувачот. 

4.4. Спецификациите можат да се подигнат во ЈП 
Македонски железници - набавно одделение. 

4.5. За дополнителни информации понудувачите мо-
жат да контактираат на телефон 115-419.   

Комисија за јавни набавки 
___________  

Врз основа на член 8 од Законот за јавни набавки 
(�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комисијата за 
јавни набавки на А.Д. �ЕСМ �-Скопје, Подружница 
РЕК �Осломеј�-Осломеј, објавува  

 
БАРАЊЕ БР. 07-112-03 
ОТВОРЕН ПОВИК   

1.Поднесувач на барањето е А.Д. �ЕСМ�-Скопје, 
Подружница РЕК �Осломеј�-Осломеј. 

1.1. Предмет на услугата е прибирање на понуди за: 
-ископ, транспорт и распостелување на јаловински ма-
си, ПК �Осломеј�. 

1.2. Вид и количина на услугата: по спецификација. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 

на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 
Постапката на повикот се спроведува со отворен 

повик согласно ЗЈН. 
2. Содржина на понудата 
Понудата треба да го содржи името, адресата и се-

диштето на понудувачот. 
Понудата треба да го содржи името на извршителот 

на услугата. 
Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни 

цени за секоја позиција од обемот на понудата, како и 
вкупната вредност на целата понуда со посебно искажан 
ДДВ на вкупната вредност на понудата изразена во дена-
ри. Понудувачот е слободен понудата да ја изрази во 
странска конвертибилна валута искажана во денарска 
противвредност сметана по среден курс на НБ на РМ. 
Понудата треба да го содржи начинот на плаќање-

само еден начин недвосмислено дефиниран. 
Понудата треба да има рок на извршување на рабо-

тите.  
Понудата треба да име рок на важност. 

Понудите во оригинал со пропратната документа-
ција од странските понудувачи треба да бидат преведе-
ни на македонски јазик од овластен преведувач. 

3. Доставување на документација 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиската и економската способност согласно член 24 од 
Законот за јавни набавки. 
Домашните понудувачи треба да приложат доку-

мент кој го издава Централниот регистар, а странските 
понудувачи спрема став 3 од член 24 од Законот за јав-
ни набавки. 
Документот за бонитет треба да е оригинал или за-

верена копија кај нотар, како и потврда од Управата за 
јавни приходи за платени даноци, придонеси како и 
други јавни давачки. 
Понудувачот да достави банкарска гаранција во из-

нос од 5% од вкупната вредност на понудената услуга, 
вклучувајќи го ДДВ и други јавни давачки. 
Понудувачот треба да достави доказ во оригинал 

или заверена копија кај нотар, дека на понудувачот не 
се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 
член 26 од Законот за јавни набавки. 
Претставниците на понудувачот треба да дадат пис-

мено овластување за учество на јавниот повик согласно 
член 31 став 2 од Законот за јавни набавки. 
Понудувачот треба да достави референтна листа и 

доказ за техничко-технолошка способност. 
4. Критериум за избор на најповолен понудувач 

(согласно член 27 од Законот за јавни набавки): 
- цена на чинење       55 поени;  
- рок на завршување на работите  
  со динамика        35 поени;  
- начина на плаќање      10 поени. 
5. Начин и рок на доставување на понудата 
5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

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

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

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

ват на следната адреса: Подружница РЕК �Осломеј�-с. 
Осломеј. 

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
21.04.2003 година во 13 часот во ресторанот за општес-
твена исхрана во ТЕ во присуство на овластени прет-
ставници на понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та по повикот нема да се разгледаат.  

                     Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Согласно член 17 и член 18 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комисијата за јавни 
наб вки во ЈП �Македонијапат�-Скопје, објавува а

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 17/2003 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по овој oтворен повик бр.7/2003 е ЈП 

�Македонијапат� - Скопје со седиште на ул. �Даме 
Груев� бр. 14, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е: набавка на моторни 
масла, турбомакс масло, хидрол масла, хипенол масла, 
терманол масла, АТФ - матик, маст ЛИСТ, глицерин, 
маст за лагери 
Р.бр. НАЗИВ ВКУПНО МЕРА 
1  Моторно масло SAE 15 W 40 6600 лит. 
2 Моторно масло SAE 20 W 50 2050 лит. 
3 Моторно масло SAE TD 15 

W 40 (за турбо дизел) 
3500 лит. 

4 Хидраулично масло ISO -32 2050 лит. 
5 Хидраулично масло ISO -46 3700 лит. 
6 Хидраулично масло ISO -68 2460 лит. 
7 Масло за диференцијали 

(Хипенол SAE - 90) 
2460 лит. 
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8 Грејно масло за асфалт-
ни бази (терманол 32) 

2670 лит. 

9 Масло за автоматски ме-
нувачи ATF 

820 лит. 

10 Течност за сопирачки 
(глицерин) 

410 лит. 

11 Повеќе наменска маст 
LIST -2 

900 кг. 

12 Повеќе наменска маст 
LIST -3 

360 кг. 

13 Огноотпорна маст  80 кг. 
14 Графитна маст 100 кг.  

1.3. Материјалите што се предмет на овој отворен 
повик треба да ги задоволуваат светските стандарди 
пропишани за овој вид на производи. 

1.4. Квалитетот на маслата да биде соодветен со 
препораката на производителот на возилата со кои рас-
полага ЈП �Македонијапат� (Мерцедес, Ивеко, Нисан). 

1.5. Материјалот да биде испорачан сукцесивно во 
текот на 2003 година со динамика која ќе биде дефини-
рана со договорот. 

1.6. Постапката на повикот се спроведува со Отворен 
повик согласно член 18 од Законот за јавни набавки. 

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

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да ги содржи единечните цени за 

позициите од овој повик и вкупната цена на набавката. 
2.3. Понудата треба да биде изразена во единечна 

мерка �Л� (литри) испорачан материјал до подружни-
ците  во ЈП �Македонијапат� во: �Скопје�, �Битола�, 
�Велес� и �Штип�, а спрема диспозоцијата која ќе биде 
составен дел од договорот.  

2.4. Вкупната единечна цена за маслата да биде 
изразена во денари. 

2.5. Во вкупната единечна понудена цена треба да 
бидат вкалкулирани сите трошоци на понудувачот од 
набавка до испорака на материјалот вклучувајќи го чи-
нењето за набавка, транспорт до подружници, царина, 
даноци, давачки за патишта, осигурување  и сите оста-
нати давачки кои би ја товареле цената. Во цената да 
биде пресметан и ДДВ.  

2.6. Понудувачот може да даде понуда која ќе го 
опфати целокупниот обем на набавката или одредени 
делови од истата. 
Согласно Законот за јавни набавки, набавката може 

да се подели на делови. 
2.7. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
2.8. Понудата треба да го содржи потеклото на мате-

ријалот што е предмет на набавката. 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да достави документација 

согласно член 24 од Законот  за јавни набавки. 
3.2. Документ за бонитет од Централниот регистар 

во оригинал или копие заверен кај нотар. 
3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-

ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 
3.4. Извод од судска регистрација на дејност. 
3.5. Потврда дека не е во стечај и не се води процес 

на ликвидација. 
3.6. Потврда дека не е изречена мерка на безбед-

ност забрана на вршење на дејност. 
3.7. Странско правно или физичко лице кое се јаву-

ва како понудувач да достави документ согласно член 
24 од Законот за јавни набавки. 

3.8. Гаранција за квалитет на производот. 
3.9. Понудувачот да достави доказ дека на понуду-

вачот не се однесува ниту еден од случаите наведени 
во член 26 од Законот за јавни набавки. 

3.10. Претставниците на понудувачот треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 31 од Законот за јавни набавки. 

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
НАБАВУВАЧ 

5.1. Критериумите за избор на најповолен понуду-
вач  се во согласност со член 27 од Законот за јавни на-
бавки и тоа: 

- Квалитет на производот 
(соодветен на препораката 
на производителот на возилото)..................40 поени, 
- Цена..............................................................30 поени, 
- Начин на плаќање.......................................20 поени, 
- Рок на испорака..........................................10 поени. 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДАТА 
6.1. Понудата се доставува согласно член 55,  56 и 

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

на понуда. 
6.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

14.05.2003 година (среда), во 12,00 часот во простории-
те на ЈП �Македонијапат�, ул. �Даме Груев� бр. 14, 
Скопје во салата на VI кат. 

6.5. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та од Отворениот повик, како и оние кои не се израбо-
тени согласно Законот за јавни набавки (�Службен вес-
ник на РМ� бр. 21/2002),  нема да се разгледуваат.   

Комисија за јавни набавки 
_______________________________________________ 

 
Врз основа на член 622 од Законот за трговските 

друштва, управителот на Друштвото КЕСТЛИН МАК 
ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје и управителот на Друшт-
вото ПИТРАН-ПРОМЕТ ДОО, увоз-извоз, Скопје, го 
составија следниот  

ПЛАН ЗА ПРИПОЈУВАЊЕ  
1)ФОРМАТА, ФИРМАТА И СЕДИШТЕТО НА 

ДРУШТВАТА ШТО УЧЕСТВУВААТ ВО ПРОЦЕСОТ 
НА ПРИПОЈУВАЊЕ 
Во процесот на припојувањето учествуваат: 
Друштвото што се припојува и со тоа престанува да 

постои е: Друштво за промет и услуги ПИТРАН-ПРОМЕТ, 
Зоран и Калина ДОО увоз-извоз, Скопје, ул. "Иво Лола 
Рибар" бр. 149/2-28. (понатаму: припоено друштво), и  
Друштвото кон кое се припојува и кое продолжува со 

работа е: Друштво за производство, промет и услуги 
КЕСТЛИН МАК Зоран Стојаноски ДООЕЛ увоз-извоз, 
Скопје, ул. "Иво Лола Рибар" бр. 149/2-28. (понатаму: 
друштво припојувач). 

2) НАМЕРИТЕ, ЦЕЛТА И УСЛОВИТЕ НА ПРИ-
ПОЈУВАЊЕТО 
Намерата на припојувањето е престанување на 

Друштвото за промет и услуги ПИТРАН-ПРОМЕТ, 
Зоран и Калина ДОО увоз-извоз Скопје, запишано во 
регистарска влошка бр. 02008918?-3-09-000, при 
регистарскиот суд Скопје И-Скопје, со цел намалување 
на трошоците на работењето. 
Имотот на припоеното друштво во целост се прене-

сува на Друштвото за производство, промет и услуги 
КЕСТЛИН МАК Зоран Стојаноски ДООЕЛ извоз-увоз, 
Скопје, запишано во регистарската влошка бр. 
020010411?-8-03-000, при регистарскиот суд Скопје И-
Скопје, според сметководствените показатели. 
Содружниците на припоеното друштво не стекнува-

ат својство на содружници во друштвото припојувач, 
туку нивниот статус на содружници престанува со денот 
на припојувањето. Уделите на овие содружници се 
пренесуваат како дел од вкупниот имот на припоеното 
друштво и влегуваат во капитал на друштвото припојувач. 
Преносот на удели се врши без надомест и без зголемување 
на основната главнина на друштвото припојувач. 

3)ВРЕДНОСТА НА АКТИВАТА И ПАСИВАТА 
КОЈА СЕ ПРЕНЕСУВА 
Вредноста на активата и пасивата која се 

пренесува: 
Актива (средства на друштвото) 
 1.452,00 денари - 24,00 евра 
Пасива (обврски кон доверителите) 
2.278.610,00 денари - 37.180,00 евра   
Капитал (разлика помеѓу активата и пасивата) 
-2.277.158,00 денари -37.156,00 евра 
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4) НАЧИН НА ПРЕЗЕМАЊЕ НА УДЕЛИТЕ 
Не се врши преземање на уделите во друштвото 

припојувач. 
5) ДАТА ОД КОЈА СМЕТКОДСТВЕНИТЕ ОПЕ-

РАЦИИ НА ПРИПОЕНОТО ДРУШТВО ЌЕ БИДАТ 
СМЕТАНИ КАКО ИЗВРШЕНИ ОД ДРУШТВОТО 
ПРИПОЈУВАЧ 
Дата од која сметководствените операции на при-

поеното друштво се сметаат како извршени од страна 
на друштвото припојувач е 31.03.2003 година. 

6) ДАТА НА КОЈА ЌЕ БИДАТ ЗАПРЕНИ ПРЕС-
МЕТКИТЕ НА ЗАИНТЕРЕСИРАНИТЕ ДРУШТВА 
КОРИСТЕНИ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА УСЛОВИ 
ЗА ПРИПОЈУВАЊЕ 
Пресметките на заинтересираните друштва корис-

тени за воспоставување на услови за припојување ќе 
бидат запрени од 31.03.2003 година.  

    Управител                                  Управител 
на припоеното друштво,         на друштвото припојувач, 
    Стојаноска Калина                     Стојаноски Зоран 
_______________________________________________   

КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕХ 
На 31 декември 2002 (во илјади денари)  

 2002 
Приходи по основ на камати 1.747.974 
Расходи по основ на камати (790.990) 
НЕТО ПРИХОДИ ОД КАМАТИ 956.984 
Приходи од надомести и провизии 683.106 
Расходи од надомести и провизии (107.151) 
Позитивни курсни разлики (нето) 81.449 
Останати деловни приходи 408.119 
Резервирање по основ на ненаплатливост  
на пласмани (нето) 

 
(594.470) 

Останати деловни расходи (1.239.537) 
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ 188.500 
Даноци (14.009) 
НЕТО ДОБИВКА 174.491 
Зар ботувачка по акција (во денари) 412 
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