
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Понеделник, 11 ноември 2002 
Скопје 

Број 84                 Год.  LVIII 

Аконтацијата за 2002 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 200
денари. Жиро сметка 300000000188798

 
1361. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 
од Законот за помилување (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 20/93), Претседателот на Репуб-
лика Македонија, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 
 

I 
Изречената казна затвор му се замени со условна 

осуда за време од 1 година на осуденото лице: 
1. Томе Јосиф Тодоровски, од Битола, во траење од 

4 месеци. 
II 

Изречената казна затвор и се замени со условна 
осуда за време од 2 година на осудената: 

1. Верка Ѓорѓи Благоева, од Радовиш, во траење од 
1 година и 3 месеци. 

 
III 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
   Бр. 07-1327                                 Претседател 

6 ноември 2002 година           на Република Македонија, 
      Скопје                             Борис Трајковски, с.р. 

___________ 
1362. 
Врз основа на член 24, став 3 од Законот за трговија 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 23/95, 
30/95, 43/95 и 43/99), член 28 од Законот за акцизите 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 32/01, 
50/01, 52/01 и 45/02) и член 35, став 3 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на РМ" бр. 59/2000), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 11.11.2002 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ  НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА  
1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

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

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                         до 14,970 
- МБ - 98                                                         до 15,810 
- БМБ - 95                                                       до 16,074 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д - 1                                                              до 15,428 
- Д - 2                                                              до 14,587 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                        до 16,279 
 
г) Мазут                                            до 11,567 ден/кг. 

2. Претпријатијата и другите правни лица, како и 
вршителите на дејност со личен труд што вршат про-
мет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот 
текст: претпријатија), ги формираат цените за одделни 
нафтени деривати, така што највисоките малопродаж-
ни цени да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                           до 52,00 
- МБ - 98                                                           до 53,00 
- БМБ - 95                                                         до 50,00 
 
б) Дизел гориво                               ден/лит. 
- Д - 1                                                                до 37,50 
- Д - 2                                                                до 36,50 
 
в) Масло за горење                                       ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                         до 27,50 
 
г) Масло за горење (мазут)           до 12,670 ден/кг. 
 
Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б" 

и "в" важат франко пумпна станица, а цената на пот-
точката "г" важи франко производител во земјата. 

3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од 
оваа одлука, акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
МБ - 86                                                                25,127 
МБ - 98                                                                25,128 
БМБ - 95                                                              22,343 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
Д - 1                                                                     12,485 
Д - 2                                                                     12,485 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
-  екстра лесно (ЕЛ)                                             3,230 
 
г ) Масло за горење (мазут)                  0,100 ден/кг. 
4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на 

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

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                             до 3,20 
- МБ - 98                                                             до 3,20 
- БМБ - 95                                                           до 3,20 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д - 1                                                                  до 3,20 
- Д - 2                                                                  до 3,20 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                           до 3,20 
 
г) Масло за горење (мазут)                 до 0,4 ден/кг. 
 
5. Од износот на платените акцизи од точка 3 на 

оваа одлука, Министерството за финансии ќе врши 
уплата во износ од 9,18% на сметка на Фондот за 
пензиско-инвалидско осигурување. 
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6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија", а ќе се применува од 00,01 часот на 
12.1 .2002 година. 1

 
        Бр. 23-5576/1                    Претседател на Владата 
11 ноември 2002 година        на Република Македонија, 

      Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1363. 
Врз основа на член 666 став 2 од Законот за тргов-

ските друштва (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 
37/2000, 31/2001, 50/2001, 6/2002 и 61/2002) и член 8 
став 1 од Одлуката за преобразба на Јавното претприја-
тие за производство, пренесување и дистрибуција на 
електрична енергија �Електростопанство на Македони-
ја� - Скопје во Акционерско друштво во државна сопс-
твеност (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 80/00), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 4 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ГЕНЕРА-
ЛЕН ДИРЕКТОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШ-
ТВО �ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИ-
ЈА� ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ 

 
1. Ламбе Арнаудов се разрешува од должноста ге-

нерален директор на Акционерското друштво �Еле-
ктростопанство на Македонија� во државна сопстве-
ност - Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
        Бр. 17-5484/1      Претседател на Владата 
4 ноември 2002 година     на Република Македонија, 

       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1364. 
Врз основа на член 666 став 2 од Законот за тргов-

ските друштва (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 
37/2000, 31/2001, 50/2001, 6/2002 и 61/2002) и член 8 
став 1 од Одлуката за преобразба на Јавното претприја-
тие за производство, пренесување и дистрибуција на 
електрична енергија �Електростопанство на Македони-
ја� - Скопје во Акционерско друштво во државна сопс-
твеност (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 80/00), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 4 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА АКЦИОНЕРСКОТО 
ДРУШТВО �ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДО-
НИЈА� ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ 

 
1. За вршител на должноста генерален директор на 

Акционерското друштво �Електростопанство на Маке-
донија� во државна сопственост - Скопје се именува   
д-р Панде Лазаров, одговорен инженер во Секторот за 
развој и инвестиции - Служба за електроенергетски из-
вори - Дирекција - АД �Електростопанство на Македо-
нија� во државна сопственост - Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
        Бр. 17-5485/1      Претседател на Владата 
4 ноември 2002 година     на Република Македонија, 

       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

1365. 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за држав-

ните службеници (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001 и 
43/2002), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 4 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДРЖАВЕН 
СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА 

 
1. Се разрешува Бранко Поповски од должноста др-

жавен секретар во Министерството за одбрана. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
        Бр. 17-5487/1      Претседател на Владата 
4 ноември 2002 година     на Република Македонија, 

       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1366. 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за држав-

ните службеници (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001 и 
43/2002), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 4 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДРЖАВЕН 
СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА  

ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 
1. Се разрешува Венко Калачовски од должноста др-

жавен секретар во Министерството за внатрешни работи. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
        Бр. 17-5488/1      Претседател на Владата 
4 ноември 2002 година     на Република Македонија, 

       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1367. 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за држав-

ните службеници (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001 и 
43/2002), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 4 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДРЖАВЕН 
СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА 

 
1. Се разрешува Сафет Кадрии од должноста држа-

вен секретар во Министерството за правда. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
        Бр. 17-5489/1      Претседател на Владата 
4 ноември 2002 година     на Република Македонија, 

       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1368. 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за држав-

ните службеници (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001 и 
43/2002), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 4 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДРЖАВЕН 
СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА  

НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
 
1. Се разрешува Јован Теговски од должноста држа-

вен секретар во Министерството за надворешни работи. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
        Бр. 17-5490/1      Претседател на Владата 
4 ноември 2002 година     на Република Македонија, 

       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1369. 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за држав-

ните службеници (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001 и 
43/2002), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 4 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДРЖАВЕН 
СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈО-
ДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

 
1. Се разрешува Миле Јакимовски од должноста др-

жавен секретар во Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
        Бр. 17-5491/1      Претседател на Владата 
4 ноември 2002 година     на Република Македонија, 

       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1370. 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за држав-

ните службеници (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001 и 
43/2002), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 4 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДРЖАВЕН 
СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО 

 
1. Се разрешува д-р Андон Чибишев од должноста 

државен секретар во Министерството за здравство. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
        Бр. 17-5492/1      Претседател на Владата 
4 ноември 2002 година     на Република Македонија, 

       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1371. 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за држав-

ните службеници (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001 и 
43/2002), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 4 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДРЖАВЕН 
СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗО-

ВАНИЕ И НАУКА 
 
1. Се разрешува Александар  Коцарев од должноста 

државен секретар во Министерството за образование и 
наука. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
  Бр. 17-5493/1                    Претседател на Владата 

4 ноември 2002 година          на Република Македонија, 
       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

1372. 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за држав-

ните службеници (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001 и 
43/2002), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 4 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДРЖАВЕН 
СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД  

И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
 
1. Се разрешува д-р Фејзула Шабани од должноста 

државен секретар во Министерството за труд и соци-
јална политика. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
  Бр. 17-5494/1                    Претседател на Владата 

4 ноември 2002 година          на Република Македонија, 
       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1373. 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за држав-

ните службеници (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001 и 
43/2002), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 4 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДРЖАВЕН 
СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА 
 
1. Се разрешува Махир Зибери од должноста држа-

вен секретар во Министерството за локална самоупра-
ва. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
  Бр. 17-5495/1                    Претседател на Владата 

4 ноември 2002 година          на Република Македонија, 
       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1374. 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за држав-

ните службеници (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001 и 
43/2002), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 4 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДРЖАВЕН 
СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ 

И ВРСКИ 
 
1. Се разрешува Валентин Митровски од должноста 

државен секретар во Министерството за транспорт и 
врски. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
  Бр. 17-5496/1                    Претседател на Владата 

4 ноември 2002 година          на Република Македонија, 
       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
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1375. 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за држав-

ните службеници (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001 и 
43/2002), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 4 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДРЖАВЕН 
СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЖИВОТНА 

СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
 
1. Се разрешува д-р Никола Панов од должноста 

државен секретар во Министерството за животна сре-
дина и просторно планирање. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
  Бр. 17-5497/1                    Претседател на Владата 

4 ноември 2002 година          на Република Македонија, 
       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1376. 
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 4 ноември 2002 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ГЕНЕРА-
ЛЕН СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Се разрешува Ѓорѓи Котев од должноста Генера-

лен секретар на Владата на Република Македонија. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 17-5498/1                    Претседател на Владата 

4 ноември 2002 година          на Република Македонија, 
       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1377. 
Врз основа на член 19 став 1 од Деловникот за ра-

бота на Владата на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 38/2001), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
4 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 
НА  ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Се разрешува Аљиљ Сулемани од должноста  за-

меник на Генералниот секретар на Владата на Републи-
ка Македонија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
  Бр. 17-5499/1                    Претседател на Владата 

4 ноември 2002 година          на Република Македонија, 
       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

1378. 
Врз основа на член 7 од Одлуката за основање 

Служба за општи и заеднички работи на  Владата на 
Република Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 37/98, 45/98, 28/99, 61/99 и 30/2002), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 4 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ 
НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Се разрешува Никола Илиев од должноста дире-

ктор на Службата за општи и заеднички работи на Вла-
дата на Република Македонија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
  Бр. 17-5500/1                    Претседател на Владата 

4 ноември 2002 година          на Република Македонија, 
       Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1379. 
Врз основа на член 7 од Одлуката за основање 

Служба за општи и заеднички работи на Владата на Ре-
публика Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 37/98, 45/98, 28/99, 61/99 и 30/2002), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 4 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА ЗА 
ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. За директор на Службата за општи и заеднички 

работи на Владата на Република Македонија се имену-
ва Ацо Ѓурчески, досегашен државен советник во Ми-
нистерството за одбрана. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
  Бр. 17-5501/1                    Претседател на Владата 

4 ноември 2002 година          на Република Македонија, 
      Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1380. 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за држав-

ните службеници (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001 и 
43/2002), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 4 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО 
МИНИСТЕРСТВОТО  ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 
1. За државен секретар во Министерството за вна-

трешни работи се именува Радивоја Јовановски, адво-
кат. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
  Бр. 17-5502/1                    Претседател на Владата 

4 ноември 2002 година          на Република Македонија, 
    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
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1381. 
Врз основа на член 9 став 4 од Царинскиот закон 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 21/98 
и 25/2000), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 4 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ЦАРИНСКАТА УПРАВА 

 
1. За вршител на должноста директор на Царинска-

та управа, орган во состав на Министерството за фи-
нансии се именува Ванчо Лазаров, вработен во Царин-
ската управа. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
  Бр. 17-5503/1                    Претседател на Владата 

4 ноември 2002 година          на Република Македонија, 
    Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1382. 
Врз основа на член 9 став 4 од Царинскиот закон 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 21/98 
и 25/2000), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 4 ноември 2002 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ЦАРИНСКАТА УПРАВА 

 
1. Се разрешува Драган Даравелски од должноста 

директор на Царинската управа, орган во состав на Ми-
нистерството за финансии. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
  Бр. 17-5504/1                    Претседател на Владата 

4 ноември 2002 година          на Република Македонија, 
      Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1383. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 4 ноември 2002 година, доне-
се 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА БИРОТО 
 ЗА ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ 

 
1. За директор на Бирото за јавна безбедност, орган 

во состав на Министерството за внатрешни работи се 
именува Бранко Бојчевски, дипл. правник. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
  Бр. 17-5505/1                    Претседател на Владата 

4 ноември 2002 година          на Република Македонија, 
      Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 

1384. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 4 ноември 2002 година, доне-
се 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА  ДИРЕКТОР 
НА БИРОТО ЗА ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ 

 
1. За разрешува Горан Митевски од должноста ди-

ректор на Бирото за јавна безбедност, орган во состав 
на Министерството за внатрешни работи. 

 2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
  Бр. 17-5506/1                    Претседател на Владата 

4 ноември 2002 година          на Република Македонија, 
      Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1385. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 4 ноември 2002 година, доне-
се 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА  
БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ 

 
1. За директор на Управата за безбедност и контра-

разузнавање, се именува д-р Зоран Верушевски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
  Бр. 17-5507/1                    Претседател на Владата 

4 ноември 2002 година          на Република Македонија, 
      Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1386. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 4 ноември 2002 година, доне-
се 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА УПРАВАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРА-

ЗУЗНАВАЊЕ 
 
1. Се разрешува Никола Спасески од должноста ди-

ректор на Управата за безбедност и контраразузнавање 
орган во состав на Министерството за внатрешни рабо-
ти. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
  Бр. 17-5508/1                    Претседател на Владата 

4 ноември 2002 година          на Република Македонија, 
      Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 
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1387. 
Врз основа на член 30 од Законот за научно-истра-

жувачката дејност (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 13/96 и 29/2002), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 8 октомври 2002 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НЕДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЈНУ ИНСТИТУТОТ ЗА 
ЗЕМЈОТРЕСНО ИНЖЕНЕРСТВО И ИНЖЕНЕРСКА  

СЕИЗМОЛОГИЈА ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ 
�СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ� - СКОПЈЕ 

 
1. Владата на Република Македонија не дава сог-

ласност на Одлуката за избор на директор на Советот 
на Јавната научна установа Институтот за земјотресно 
инженерство и инженерска сеизмологија при Универ-
зитетот �Св. Кирил и Методиј� - Скопје бр. 04-1105/2 
од 9 мај 2002 година, со која за директор на Институ-
тот е избран д-р Михаил Гаревски, редовен професор 
во Институтот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
        Бр. 17-2541/4       Претседател на Владата 
8 октомври 2002 година         на Република Македонија, 
             Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1388. 
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 23.10.2002 година, Комисијата издава 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  ДАВАЊЕ  ОДОБРЕНИЕ  ЗА  ИЗДАВАЊЕ  
НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
 
1. На Скопје Север АД  Скопје се дава одобрение за 

издавање на долгорочни хартии од вредност-трета еми-
сија на 29.724 обични акции во вредност од 1.519.788 
ЕВРА или во денарска противвредност од 92.709.804 
денари по средниот курс на НБРМ на денот на издава-
ње на Решението. 

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 
бр. 02-146 од 08.10.2002 година. 

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

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

 
     Бр.07-1893/7        Комисија за хартии од вредност 

23 октомври 2002 година 
         Скопје 

___________ 
1389. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 70/92), на седницата одржана на 
23 октомври 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се укинува член 23 став 1 точка 2, член 32 став 1 

точка 8, алинеја 2 во делот: �а акционерите физички 
лица не се осудувани за кривично дело против имотот 
или од областа на финансиското работење�, член 112 

став 1 точка 2 и став 3 точка 2, член 138 став 1 точка 3 
и став 2 точка 2, член 161 став 1 во делот: �во износ 
определен со Правилникот за утврдување на надоме-
стоци за спроведување на супервизијата на осигурува-
ње на Министерството за финансии� став 2 и 3, член 
162 став 1 во делот: �согласно со Правилникот од 
ставот 1 на членот 161 од овој закон� и член 220 во де-
лот: �согласно со Правилникот за утврдување на надо-
местоци за спроведување на супервизијата на осигуру-
вање на Министерството за финансии� од Законот за 
супервизија на осигурување (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 27/2002). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по ини-
цијатива на Стамен Филипов од Скопје, со Решение 
У.бр. 100/2002 од 17 јули 2002 година, поведе постапка 
за оценување уставноста на членовите 23, 32, 112, 138, 
161, 162 и 220, во оспорените делови, од Законот озна-
чен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави 
прашањето за нивната согласност со одредбите од 
Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 23 
став 1 точка 2 од Законот за супервизија на осигурува-
ње, за член на орган на управување може да се именува 
лице кое ќе поднесе потврда за неосудуваност за кри-
вично дело против имотот и кривично дело од областа 
на финансиското работење. 
Со член 32 став 1 точка 8 алинеја 2 од Законот се 

уредува дека кон барањето за добивање на дозвола за 
вршење работи на осигурување се прикажува, меѓу 
другото, во однос на акционерите кои се иматели на 
квалификувани удели, доказ за акционерите/физички 
лица дека не се осудувани за кривично дело против 
имотот или од областа на финансиското работење. 
Според член 112 став 1 точка 2 од Законот, услов за 

работа како овластен актуар е лицето да не е осудувано 
за кривично дело против имотот или кривично дело од 
областа на финансиското работење, а според став 3 
точка 2 од овој член, министерот за финансии ќе доне-
се решение за одземање на дозволата за работа како ов-
ластен актуар, доколку лицето било осудувано за кри-
вично дело против имотот или од областа на финанси-
ското работење. 
Согласно член 138 став 1 точка 3 од Законот, за до-

бивање на лиценца за осигурителен брокер лицето тре-
ба да не е осудувано за кривично дело против имотот 
или од областа на финансиското работење, а според 
став 2 точка 2 од овој член, министерот за финансии ќе 
донесе решение за одземање на лиценцата за осигури-
телен брокер доколку на лицето му е изречена осуди-
телна пресуда за кривично дело против имотот или од 
областа на финансиското работење. 
Според член 161 став 1 од Законот, за спроведува-

ње на супервизија друштвата за осигурување се долж-
ни на сметката на Буџетот на Република Македонија да 
уплатат годишен надоместок за спроведување на су-
первизијата, во износ определен со Правилникот за 
утврдување на надоместоци за спроведување на су-
первизијата на осигурување на Министерството за 
финансии. Според став 2 од овој член, ако друштвото 
за осигурување не го плати надоместокот во рокот 
предвиден со Правилникот од ставот 1 на овој член, 
судот со решение, ќе изврши присилна наплата на на-
доместокот од страна на друштвото за осигурување, а 
според ставот 3 од овој член на Законот, министерот 
за финансии го пропишува Правилникот за утврдува-
ње на надоместоци за спроведување на супервизијата 
на осигурување.  
Со член 162 став 1 од Законот се уредува дека до-

колку на друштвото за осигурување му е одредена мер-
ка на супервизија, согласно со одредбите од овој закон, 
друштвото за осигурување е должно да плати еднокра-
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тен надоместок на сметката на Буџетот на Република 
Македонија за трошоците на постапката на супервизи-
јата согласно со Правилникот од ставот 1 на членот 
161 од овој закон. 
Според член 220 од Законот, за донесување на ре-

шение за издавање на дозвола или согласност, барате-
лите плаќаат  надоместок за донесување на решение 
согласно со Правилникот за утврдување на надоместо-
ци за спроведување на супервизијата на осигурување 
на Министерството за финансии. 

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 и 4 од Уставот, 
владеењето на правото и поделбата на државната власт 
на законодавна, извршна и судска, се едни од темелни-
те вредности на уставниот поредок на Република Маке-
донија, а според член 9 став 2 од Уставот, граѓаните 
пред Уставот и законите се еднакви. 
Согласно член 13 став 1 од Уставот, лицето обвине-

то за казниво дело ќе се смета за невино се додека не-
говата вина не биде утврдена со правосилна судска од-
лука, а според член 14 став 1 од Уставот, никој не може 
да биде казнет за дело кое пред да биде сторено не би-
ло утврдено со закон или со друг пропис како казниво 
дело и за кое не била предвидена казна. 
Според член 23 од Уставот, секој граѓанин има пра-

во да учествува во вршењето на јавни функции, според 
член 32 став 1 од Уставот, секој има право на работа, 
слободен избор на вработување, заштита при работе-
њето и материјална обезбеденост за време на привре-
мена невработеност, а според ставот 2 на овој член од 
Уставот, секому под еднакви услови, му е достапно се-
кое работно место. 
Со член 54 став 1 од Уставот се уредува дека сло-

бодите и правата на човекот и граѓанинот можат да се 
ограничат само во случаи утврдени со Уставот. 
Според член 98 став 1 од Уставот, судската власт ја 

вршат судовите, а според ставот 2 на овој член од 
Уставот, судовите се самостојни и независни и судат 
врз основа на Уставот и законите и меѓународните до-
говори ратификувани во согласност со Уставот.  
Со Кривичниот законик се уредуваат прашањата 

што се однесуваат на правните последици од осудата, а 
со одлуката на Уставниот суд У.бр. 210/2001 од 6 фе-
вруари 2002 година, е укината одредбата на член 101 
став 2 во делот: �и настапуваат по сила на законот со 
кој се предвидени�. Според член 106 став 5 од Кривич-
ниот законик, никој нема право да бара од граѓаните да 
поднесуваат докази за својата осудуваност или неосу-
дуваност. 
Тргнувајќи од содржината на наведените уставни и 

законски одредби, а имајќи ја предвид содржината на 
членовите 23, 32, 112 и 138 од Законот за супервизија 
на осигурувања, во оспорените делови, според мисле-
њето на Судот, правните последици од осудата не мо-
жат да настапуваат автоматски по сила на закон, туку 
дека тоа може да се прави само со правосилна судска 
одлука, односно дека казнено-поправниот однос се ис-
црпува на релацијата на казнивото дело и судски изре-
чена казна за неговиот старател и дека натамошни пос-
ледици од неговото извршување односно од осудата за 
тоа дело, кои се состојат во ограничување на правата 
на граѓаните не се допуштени, освен ако тоа не е 
изрично утврдено со Уставот. Според одредбите во ос-
порените делови, правните последици од осудата на-
стапуваат по сила на законот, а не како казна (забрана), 
што ја изрекува судот во рамките на видовите на казни, 
односно санкции. Понатаму, како услов за работа на 
овластен актуар се бара од лицето да не е осудувано за 
кривично дело против имотот или кривично дело од 
областа на финансиското работење, без притоа, на ли-
цето да му е изречена мерка забрана за вршење на деј-
ност, лицето не може да заснова работен однос, однос-
но му се одзема дозволата за работа како овластен 

актуар и од граѓаните се бара да поднесуваат докази за 
својата осудуваност или неосудуваност, Судот оцени 
дека одредбите на членовите 23, 32, 112 и 138 во оспо-
рените делови од Законот за супервизија на осигурува-
ње не се во согласност со напред наведените одредби 
од Уставот. 

6. Според член 8 став 1 алинеја 3 и 4 од Уставот, 
владеењето на правото и поделбата на државната власт 
на законодавна, извршна и судска, се едни од темелни-
те вредности на уставниот поредок на Република Маке-
донија. 
Со член 33 од Уставот се уредува дека секој е дол-

жен да плаќа данок и други јавни давачки и да учеству-
ва во намирувањето на јавните расходи на начин утвр-
ден со закон, а според член 68 став 1 алинеја 3 од Уста-
вот, Собранието на Република Македонија ги утврдува 
јавните давачки. 
Според член 91 алинеја 1 и 5 од Уставот, Владата 

на Република Македонија ја утврдува политиката на 
извршувањето на законите и донесува уредби и други 
прописи за извршување на законите, а според член 96 
од Уставот, органите на државната управа работите од 
својата надлежност ги вршат самостојно врз основа и 
во рамките на Уставот и законите и за својата работа се 
одговорни на Владата. 
Согласно член 55 став 1 од Законот за организација 

и работа на органите на државната управа, министерот, 
меѓудругото, донесува правилници за извршување на 
законите кога за тоа е овластен со закон. Според член 
56 став 1 од овој закон, со правилник се утврдуваат и 
разработуваат одделни одредби на законите и други 
прописи заради нивно извршување, а според член 64 
став 1 од овој закон, со актите кои ги донесува мини-
стерот не може за граѓаните и другите правни лица да 
се утврдуваат права и обврски, ниту да се пропишува 
надлежност на други органи. 
Тргнувајќи од наведените одредби, а имајќи ја 

предвид содржината на членовите 161, 162 и 220 од За-
конот за супервизија на осигурување, во оспорените 
делови, според кои министерот за финансии се овла-
стува со правилник да го утврдува годишниот надоме-
сток за спроведување на супервизијата, трошоците на 
супервизијата, надоместокот за донесување на реше-
ние, како и рокот во кој друштвото за осигурување го 
плаќа годишниот надоместок за спроведување на су-
первизијата, според мислењето на Судот, таквото овла-
стување нема уставна основа, дотолку повеќе што во 
Законот не се содржани никакви критериуми во однос 
на тие прашања. Освен тоа, ова овластување отстапува 
и од општиот принцип на поделбата на власта, не прет-
ставува извршување на одредби од закон, а во приме-
ната на таквиот пропис се дава можност од арбитрер-
ност на извршната власт во однос на законодавната 
власт и можност од нееднаков третман кон друштвата 
за осигурување во спроведувањето на супервизијата, 
што ќе произлезат од правилникот за кој е овластен да 
го донесе министерот за финансии. 
Врз основа на наведеното, Судот оцени дека одред-

бите на членовите 161, 162 и 220 од Законот, во оспо-
рените делови, не се во согласност со напред наведени-
те одредби од Уставот.  

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

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Ис-
љами, д-р Никола Крлески, д-р Стојмен Михајловски, 
д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими 
и д-р Јосиф Талевски. 
 
      У.бр. 100/2002  Претседател 
23 октомври 2002 година   на Уставниот суд на Република 
            Скопје   Македонија, 
         д-р Тодор Џунов, с.р. 
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1390. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија, член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 70/92), на седницата одржана на 
30 октомври 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се укинува членот 289 став (3) од Законот за тр-

говските друштва (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 
81/99, 37/2000, 50/2001, 6/2002 и 61/2002). 

2. Се става вон сила Решението за запирање од из-
вршување на поединечните акти и дејствија што се до-
несени, односно преземени врз основа на членот од за-
конот означени во точката 1 од оваа одлука. 

3. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�.  

4. Уставниот суд на Република Македонија по ини-
цијатива поднесена од Друштвото за меѓународна и 
внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта 
Фершпед АД - Скопје, со решение У.бр. 141/2002 од 25 
септември 2002 год., поведе постапка за оценување 
уставноста на членот 289 став (3) од Законот означен 
во точката 1 од оваа одлука затоа што се постави пра-
шањето за неговата согласност со Уставот. 
Со ова решение Судот истовремено изрече и време-

на мерка за запирање од извршување на поединечните 
акти и дејствија што се донесени, односно преземени 
врз основа на членот од законот означени во точката 1 
од оваа одлука. 

5. Судот на седницата утврди дека со ставот (3) на 
членот 47 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за трговските друштва (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 50/2001), кој што се оспо-
руваше во иницијативата, фактички е извршена само 
парцијална измена во ставот (3) на членот 289 од из-
ворниот текст на Законот, па по таа измена содржината 
на овој став од членот 289 во целина гласи: �Ако Цен-
тралниот депозитар за хартии од вредност изрази сом-
невање дека некое лице е без основа запишано во кни-
гата на акциите, може да го избрише од уписот само 
ако пред тоа го извести и му даде рок за приговор. Ако 
лицето во поставениот рок истакне приговор, брише-
њето се одлага до конечноста на одлуката.� 
Со оглед на изнесеното, Судот при одлучувањето 

по оваа иницијатива постапката ја пренасочи на оцену-
вање на ставот (3) на членот 289 од Законот означен во 
точката 1 од оваа одлука, кој што согласно новиот За-
кон за трговските друштва (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 58/2002) ќе се применува заклуч-
но до 31.XII.2002 година.  

6. Според член 8 од Уставот, темелни вредности на 
уставниот поредок на Република Македонија, меѓу 
другото, се и принципот на владеењето на правото, 
принципот на поделбата на државната власт на законо-
давна, извршна и судска, како и правната заштита на 
сопственоста. 
Во членот 30 став 1 од Уставот, се гарантира право-

то на сопственост и правото на наследување, а според 
ставот 3 на овој член, никому не можат да му бидат од-
земени или ограничени сопственоста и правата кои 
произлегуваат од неа, освен кога се работи за јавен ин-
терес утврден со закон. 
Во член 221 став 1 од Законот за трговските друш-

тва, предвидено е дека акционерското друштво е друш-
тво кое со статутот има определена и на еднакви дело-
ви (акции) поделена главница (основна главница) во 
која акционерите учествуваат со по една или повеќе ак-
ции и чии што обврски се обезбедени со сиот имот на 
друштвото. Во ставот 2 на истиот овој член, предвиде-

но е дека акционерите имаат обврски на давање утвр-
дени со статутот и не одговараат за обврските на акци-
онерското друштво.  
Во членот 225 од Законот е предвидено дека акции-

те се хартии од вредност, (став 1); дека тие се издаваат, 
пренесуваат и се водат како електронски запис во Цен-
тралниот депозитар за хартии од вредност, согласно за-
кон (став 2); дека правата и обврските од акциите на-
стануваат од моментот на нивното запишување во Цен-
тралниот депозитар за хартии од вредност (став 3) и де-
ка акциите спрема акционерското друштво се неделиви 
(став 4).  
Понатаму, во членовите од 229 до 233 од Законот, 

се утврдени видовите на акциите според правата содр-
жани во акциите (обични и приоритетни), како и по-
себните права што на секој вид на акции ги имаат нив-
ните сопственици (право на глас во собранието на 
друштвото, право на дивиденда, право на исплата на 
дел од остатокот од ликвидациската, односно стечајна-
та маса на друштвото, право на сопствениците на прио-
ритетните акции да назначуваат или предлагаат опре-
делен број на членови на органите на друштвото и др.). 
Во ставот 1 на член 236 од Законот, е предвидено 

дека акцијата се издава и се води како електронски за-
пис во Централниот депозитар за хартии од вредност, 
во кој запис се содржани податоците утврдени во ста-
вот 2 на овој член. 
Во членот 289 од Законот предвидено е дека акции-

те се запишуваат во книгата на акциите на акционер-
ското друштво која се води во Централниот депозитар 
за хартии од вредност став (1); дека за акционер во 
друштвото се смета секое лице кое е запишано во кни-
гата за акции која се води во Централниот депозитар за 
хартии од вредност став (2); и на крај во оспорениот 
став (3) е утврдено дека ако Централниот депозитар за 
хартии од вредност изрази сомневање дека некое лице 
е без основа запишано во книгата на акциите, може да 
го избрише од уписот само ако пред тоа го извести и 
му даде рок за приговор. Ако лицето во поставениот 
рок истакне приговор, бришењето се одлага до конеч-
носта на одлуката. 
Акциите, како хартии од вредност, се преносливи и 

тие според членот 290 од Законот, во вид на електрон-
ски запис се пренесуваат на начин утврден со овој и 
друг закон. Според ставот (2) од овој член преносот на 
акција на друго лице се запишува во акционерската 
книга која се води во Централниот депозитар за хартии 
од вредност. Акционерската книга, пак, според членот 
237 од Законот се води нематеријализирано, на начин и 
под услови утврдени со закон.  
Во однос на правната природа, Законот од хартии 

од вредност (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 63/2000, 103/2000, 34/2001, 4/2002 и 37/2002) 
акцијата ја дефинира како сопственичка хартија од 
вредност која претставува доказ за сопственост на иде-
ален дел од основната главница на акционерското 
друштво (член 15 од овој закон). 
Според член 17 од истиот овој закон, акцијата може 

да се стекне по повеќе основи и тоа со: уплата при пр-
вото издавање, купување, наследување, подарување, 
компензација, залог и други начини утврдени со закон.  
Во ставот (2) на член 134 од Законот е пропишано 

дека сите акционерски друштва во Република Македо-
нија, акционерските книги задолжително ги водат во 
Централниот депозитар, а според ставот (3), Централ-
ниот депозитар, како централна информациона база, 
содржи електронски податоци за издадените хартии од 
вредност во која се запишани правата од хартии од 
вредност, сите иматели на тие права и правата што мо-
жат да ги имаат трети лица.  
Според членот 137 од овој закон, правата на имате-

лот од хартија од вредност настануваат со запишување-
то на хартијата од вредност на сметка на сопственикот 
во Централниот депозитар и се пренесуваат со запишу-
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вање на хартијата од вредност на сметка на новиот сопс-
твеник во Централниот депозитар, односно правата од 
хартијата од вредност се стекнуваат, ограничуваат или 
пренесуваат со соодветното запишување во Централниот 
депозитар, ако со закон поинаку не е определено. 
Од наведените законски одредби произлегува дека 

домашното право акциите ги третира како хартии од 
вредност кои во материјално правна смисла се одреден 
дел од капиталот (основната главница) на акционерско-
то друштво, а во формално правна смисла - исправа во 
вид на електронски запис, односно во нематеријализи-
ран облик, со која се потврдува постоењето на влогот, 
но се содржани и определени права (имотни и управу-
вачки) кои акционерот ги има спрема друштвото. 
Од наведените законски одредби може да се заклучи 

и тоа дека акцијата е од сопственичка, стварно правна 
природа поради што и имотните права кои што произле-
гуваат од акцијата не се од облигационо правна природа, 
но овие права, како и управувачките, се остваруваат по 
основ на влогот во акционерското друштво.  
При тоа, во односите на имателот на акциите (акци-

онерот) спрема акционерското друштво и другите суб-
јекти, уписот на лицето во книгата за акции, односно 
запишувањето во Централниот депозитар за хартии од 
вредност, и според Законот за трговските друштва и 
според Законот за хартии од вредност, има конститу-
тивно дејство, бидејќи статусот на акционер, како 
сопственик на акции и сите права што произлегуваат 
од акциите се стекнуваат, односно настануваат со запи-
шувањето во книгата на акциите, односно во Централ-
ниот депозитар за хартии од вредност. 
Имајќи го предвид ваквиот карактер и правната 

природа на акцијата, како и правното дејство на уписот 
во Централниот депозитар за хартии од вредност, Су-
дот смета дека овластувањето на Централниот депози-
тар утврдено во оспорениот член од Законот за тргов-
ските друштва не само што не кореспондира со негови-
те основни функции и овластувања утврдени во Зако-
нот за хартии од вредност, но за ваквото овластување 
не постојат основи ниту во Уставот. Ова од причини 
што со ова овластување на Централниот депозитар 
всушност му се дава право тој, во прва и крајна инстан-
ца  и во постапка која не е јасно утврдена и дефинира-
на, фактички да одлучува, односно арбитрира, за сопс-
твеносно-правни односи кои се веќе воспоставени на 
легален, односно законски начин, а во тие рамки да мо-
же и лицето запишано во книгата на акции да го лиши 
од правото на сопственост на акциите и правата што 
произлегуваат од неа, без постоење на претходно утвр-
ден јавен интерес за тоа. 
Од друга страна, бидејќи во конкретниот случај се 

работи за сопственичко право, согласно принципите на 
владеењето на правото и поделбата на државната власт 
на законодавна, извршна и судска, секое сомневање во 
основаноста на уписот во книгата на акции според мис-
лењето на Судот може да биде само повод за поведува-
ње спор пред надлежниот суд во врска со сопственоста 
на акциите на лицето кое е запишано во книгата на ак-
циите, а не единствен и директен основ за негово бри-
шење од книгата на акции од страна на Централниот 
депозитар на хартии од вредност.  
Оттука, според Судот, Централниот депозитар 

евентуално би можел да го избрише лицето запишано 
во книгата на акциите само во случај ако на тоа се сог-
ласи самото лице, односно ако самото лице даде пис-
мена изјава за бришење, бидејќи правото на сопстве-
ност на акциите подразбира секој нивен сопственик 
слободно да располага со нив, а во таа смисла и да се 
откажува од акциите на овој начин. 
Поради наведените причини, Судот оцени дека ос-

порената одредба на членот 289 став (3) од Законот за 
трговските друштва не е во согласност со членот 8 али-
неите 3, 4 и 6 и членот 30 од Уставот, поради што и од-
лучи како во точката 1 од оваа одлука. 

7. Со оглед на конечноста и извршноста на оваа од-
лука, Судот го стави вон сила и решението означено во 
точката 2 од оваа одлука.  

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Ис-
љами, д-р Никола Крлески, д-р Стојмен Михајловски, 
д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими 
и д-р Јосиф Талевски. 

 
       У.бр. 141/2002  Претседател 
30 октомври 2002 година   на Уставниот суд на Република 
              Скопје   Македонија, 
           д-р Тодор Џунов, с.р. 

___________ 
1391. 
Врз основа на членовите 1, 4 и 12 од Законот за ре-

публичките награди (�Службен весник на СРМ� бр. 
40/87 и 36/89 и �Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 82/99), Одборот за доделување на наградата 
�11 Октомври�, на седницата одржана на 26 септември 
2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ДОДЕЛУВАЊЕ  НА  НАГРАДАТА �11 ОКТОМВРИ� 
ЗА 2002 ГОДИНА ЗА ДОЛГОГОДИШНИ ОСОБЕНО 
ЗНАЧАЈНИ  ОСТВАРУВАЊА  ВО КУЛТУРАТА, УМЕТ-
НОСТА, НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО ОД ИНТЕРЕС 

ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
I. За долгогодишни особено значајни остварувања 

во областа на културата и уметноста, наградата се до-
делува на: 

1. академик Анте Поповски, поет, 
2. Снежана Стамеска - актер и 
3. Славица Петровска-Галиќ, солист. 
II. За долгогодишни особено значајни остварувања 

во областа на науката и образованието наградата се до-
делува на: 

1. академик Никола Кљусев, економист. 
III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
  Бр. 07-3917/2                 Претседател на одборот, 

1 ноември 2002 година  проф. д-р Трајан Гоцевски, с.р. 
             Скопје 
_______________________________________________ 
Огласен дел 

 
С У Д С К И    О Г Л А С И 

 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I -СКОПЈЕ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, преку судијата 
Лилјана Кацарска по правната работа на предлагачите 
Ѓурчинов Александар и Милан од Скопје против про-
тивникот Лидија Петрова која е со непозната адреса на 
живеење за физичка делба на КП бр. 11838 и постави 
привремен застапник адвокат Љубица Спасовска.   
Привремениот застапник во оваа постапка ги има 

сите права и должности на законски застапник кои ги 
врши се додека противникот или нејзин полномошник 
не се појави во судот. 
Од Основниот суд Скопје I-Скопје, ВПП бр. 52/02. 

       (29481) 
___________ 

 
Пред овој суд се води постапка за оспорување на 

татковство по тужбата на тужителите Шерифи Бурша 
застапувана од нејзината мајка Шерифи Мерсија и Ше-
рифи Мерсија, двете од Скопје, против тужениот Ах-
мети Флорент, со привремен престој во Белгија, со не-
позната адреса на живеење. Вредноста на спорот е нео-
пределена. 
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Со решение од 28.08.2002 година за привремен ста-

рател на тужениот е поставена адвокатката Фани Ми-
хајловска од Скопје, која ќе ги штити интересите на ту-
жениот сé до неговото јавување пред овој суд, односно 
до правосилното окончување на спорот.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XV. П. бр.  

1856/2002.                                                                (28561) 
 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II -СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје II - Скопје е поднесена 

тужба на тужителот Таџедин Ариф од Скопје, ул. "Џон 
Кенеди" бр. 25/3-20, против тужените Осман Зибери од 
Скопје, сега со непозната адреса на живееење и Ре-
публика Македонија-Министерство за внатрешни ра-
боти за надомест на штета. 
Бидејќи тужениот Осман Зибери е со непозната ад-

реса на живеење од страна на Меѓуопштинскиот цен-
тар за социјална работа на град Скопје, бр. 3020-506 од 
01.10.2002 година, му е поставен посебен старател 
адвокат Роберто Костадиновски, ул. "Пајко Маало" бб, 
кој ќе ги штити неговите интереси во постапката за 
надомест на штета. 
Со оглед на ова потребно е во рок од 30 дена од де-

нот на објавувањето на огласот Осман Зибери да се ја-
ви во судот како тужен во постапката, во спротивно не-
говите интереси ќе ги застапува адвокат Роберто Кос-
тадиновски.  
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VIII П. бр. 

749/02.                                                                      (29421)  
 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 
Пред Основниот суд во Тетово се води тужба од ту-

жителката Хирмете Неџмедини од с. Селце, против Се-
ран Неџмедини од с. Селце, со непозната адреса на жи-
веење, за развод на брак. 
Се повикува тужениот Серан Неџмедини од с. Сел-

це, сега со непозната адреса, во рок од 30 дена да се ја-
ви во Основниот суд во Тетово, по предметот за развод 
на брак, поднесен од тужителката Хирмете Неџмедини 
од с. Селце. 
Доколку во овој рок тужениот не се јави и не одре-

ди свој полномошник, судот ќе постави времен стара-
тел, кој ќе се грижи за неговите права и интереси во 
постапката. 
Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 908/02. 
                                                             (29342)  

 
ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред Основниот суд во Гостивар се води постапка 
за развод на брак по тужбата на тужителот Абдули Не-
им од с. Чегране, против тужената Харасим Христине 
Барбара од Полска, со непозната адреса. 
Судот, на тужената и одреди привремен застапник 

Таип Елези, адвокат од Гостивар, кој ќе ја застапува 
тужената. Расправата е закажана за 22.11.2002 година 
во 12,00 часот, сала бр. 6 по П. бр. 822/2002. 
Од Основниот суд во Гостивар, П. бр.  822/2002.                                                                 

Пред Основниот суд во Тетово се води спор за ре-
гресен долг по тужбата на тужителот АДОР �Кјуби 
Македонија� Скопје, Филијала Тетово, против тужени-
от Сеадини Муарем од с. Синичане, тетовско. Вредно-
ста на спорот е 55.000,00 денари. 

                                                                            (28592) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред Основниот суд во Куманово е поведена па-

рична постапка по тужба на тужителот Хајрула Бис-
лими од Куманово, ул. "Киро Фетак" бр. 15, застапу-
ван од полномошник адвокат Авни Куртиши од Кума-
ново против тужената Миреси Бислими со непозната 
адреса, за развод на брак, вредност на спорот 60.000 
денари. 
Со оглед дека тужената е со непозната адреса судот 

по службена должност, а согласно одредбите на ЗПП, 
за привремен застапник до правосилно окончување на 
постапката на тужената и го поставува адвокат Неџат 
Мемети од Куманово.  
Од Основниот суд во Куманово, 10. П. бр. 1718/02. 
                                                                            (29471) 

ОСНОВЕН СУД ВО РАДОВИШ 
Пред Основниот суд во Радовиш се води постапка 

за расправање на оставината на покојниот Бојаџиев 
Мите Саво, бивш од Радовиш, на барање на законскиот 
наследник Бојаџиев Саво Митко од Радовиш. 
Бидејќи, законската наследничка Трајанова Сузана 

е со непозната адреса и нема свој полномошник, се по-
викува 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 неј-
зините интереси сé до окончувањето на постапката. 
Од Основниот суд во Радовиш, О. бр.  69/2002.                                    
                                                                            (28590) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Радовиш се води постапка 

за расправање на оставината на покојниот Бојаџиев 
Мите Саво, бивш од Радовиш, на барање на законскиот 
наследник Бојаџиев Саво Митко од Радовиш. 
Бидејќи, законската наследничка Наунова Сузана е 

со непозната адреса и нема свој полномошник, се пови-
кува 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 спро-
тивно, по истекот на овој рок на истата ќе и биде по-
ставен привремен застапник, кој ќе ги застапува нејзи-
ните интереси сé до окончувањето на постапката. 
Од Основниот суд во Радовиш, О. бр.  69/2002.                                    
                                                                            (28591) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 

Основниот суд во Струмица за привремен застап-
ник на тужената Трајанка Атанасова од с. Ново Село, 
Струмица, сега на привремена работа во Германија со 
непозната адреса на живеење, по предметот П. бр. 
899/02 година, заведен по тужбата на тужителот Борис 
Атанасов од с. Ново Село, за развод на брак, ја назна-
чува Лорета Абрашева, стручен соработник во Основ-
ниот суд во Струмица. 
Привремениот застапник на тужената ќе ги застапу-

ва нејзините интереси согласно член 79 од ЗПП со сите 
права по Законот се до појавување на тужената или 
нејзин полномошник пред овој суд. 
Се повикува тужената Трајанка да се јави пред овој 

суд во рок од 15 дена од денот на објавувањето на ог-
ласот или да испрати свој полномошник.   
Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 899/02. 
                                        (29142) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 

Се повикува тужениот Сеадини Муарем, кој се нао-
ѓа во странство со непозната адреса, да се јави во су-
дот, во рок од 15 дена по објавувањето на огласот, да 
достави точна адреса или да овласти полномошник во 
постапката. Во спротивно, судот преку Центарот за со-
цијални работи во Тетово ќе му постави привремен 
старател, кој ќе го застапува во постапката до нејзино-
то правосилно окончување. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр.  243/2002.            
                                                                            (28594) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за 

поништување на договор за поклон по тужбата на ту-
жителот Андреа Димовски од с. Теарце, против туже-
ниот Атанас Димовски од с. Теарце, сега со непозната 
адреса во Детроит, САД. 
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Се повикува тужениот Атанас Димовски, во рок од 

30 дена по објавувањето на огласот во �Службен вес-
ник на РМ�, да се јави во Основниот суд во Тетово или 
да овласти свој полномошник. Во спротивно, судот 
преку Центарот за социјална работа во Тетово ќе му по-
стави привремен старател, кој ќе ги штити неговите пра-
ва и интереси до правосилното окончување на спорот. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр.  599/2002.              
                                                                            (28595) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Тетово се води спор за раз-

вод на брак по тужбата на тужителката Реџепи Сузана 
од с. Д. Лешница, против тужениот Реџепи Џемиљ од 
с. Желино, сега со непозната адреса во странство. 
Се повикува тужениот Реџепи Џемиљ, во рок од 

30 дена, да се јави во Основниот суд во Тетово. До-
колку во овој рок не се јави тужениот и не одреди 
полномошник, судот ќе му постави привремен стара-
тел, кој ќе се грижи за неговите права и интереси во 
постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр.  898/2002.              
                                                                            (28596) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 4589/2002, во регистарската влошка бр. 
02016692?-4-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
разрешувањето и именување на членови на Надзорниот 
одбор на Акционерското друштво за внатрешен и 
надворешен промет МАШИНОПРОМЕТ, Скопје, ул. 
�Прашка� бр. 23, Скопје.  
Со одлука бр. 02-1884/9 од 30.08.2002 година се 

разрешуваат членовите на Надзорниот одбор Димит-
ровски Ванчо и Видинова Вера. 
Со одлука бр. 02-1884/10 од 30.08.2002 година се 

именуваат членовите на Надзорниот одбор Ѓорѓиевски 
Лазо и Николајевиќ Лилјана. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

4589/2002.                                   (27645) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 4027/2002 од 17.07.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02029358?-8-09-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на лице овластено за 
застапување на Друштвото за трговија, угостителство, 
туризам и деловни услуги СИН-АГ Сојуз на Синдика-
тите на Македонија ДООЕЛ ул. �12 Ударна бригада� 
бр. 2-а, Скопје. 
Се брише досегашниот управител Драге Стојков-

ски, а се запишува новиот управител Вангелко Валка-
нов. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

4027/2002.                                   (22522) 
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, во регистарот на 

здруженија на граѓани и фондации што се води пред 
судот на ден 16.10.2002 година, изврши упис на здру-
жението под I. Рег. Зг. бр.79/02. 
Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 

граѓани и фондации на здружението на граѓани  под 
името: Женски фудбалски клуб "Шќипоњат" од 
Скопје со седиште во Скопје на ул. Алија Авдовиќ" 
бб нас. Сингелиќ со организирање и делување на 
здружението на подрачјето на градот Скопје и Ре-
публика Македонија. 

Основните цели и задачи на здружението на  граѓа-
ни Женски фудбалски клуб "Шќипоњат" Скопјесе: во 
своето работење клубот да дејствува со своето член-
ство на подигање и развивање на спортското воспиту-
вање кај женската младина по пат на разни спортски 
активности: да се развива спортскиот дух кај членство-
то, да обезбедува развивање и омасовување на фудбал-
скиот спорт на женската младина на територијата на 
населените места Гази Баба, да организира и спроведу-
ва спортски натпревари. 
Со денот на запишувањето на здружението Жен- 

ски фудбалски клуб "Шќипоњат" - Скопје се стекнува 
со својството на правно лице и отпочнува со работа и 
дејствување од 16.10.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.            (29454) 

____________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение ИИИ 

Рег. Зг. бр. 81/02 од 01.11.2002 година, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следното: 
Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 

граѓани и фондации на Аматерски театар "Фадиљони"-
со седиште во Скопје на ул. "Виничка" бр. 14. 
Основни цели и задачи на здружението се: подигну-

вање на театарската култура кај ромската популација 
која далеку заостанува во тоа што се нарекува опште-
ствена надградба во споредба со другите национално-
сти; реализирање на театарски проекти од ромски, до-
машни и странски автори на ромски јазик а со задача 
да се оформи критична маса на ромска и неромска пуб-
лика која ќе ги следи претставите и со својата критика 
позитивно ќе влијаеи овој театар да се стреми да по-
стигне повисоки уметнички вредности: основен правец 
на овој театар ќе биде негување на психофизички теа-
тар инаку познат и како ритуален или алтернативен те-
атар од основоположниците Брехт и Гротовски но при-
тоа незапоставувајќи ги и другите жанрови. 
Со денот на запишувањето во регистарот на здру-

жението на граѓани и фондации Аматерски театар "Фа-
диљони" се стекнува со својство на правно лице. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.            (29532)  

____________ 
 
Основниот суд во Штип, со решението Згф.бр.23/ 

02 од 24.05.2002 година, во регистарот на здруженија  
на граѓани и фондации што се води при Основен суд 
Штип, под реден бр. 23 за 2002 година се запишува 
Македонско-хрватско здружение "Разгранок"-Штип.  
Здружението е основано поради постапување на   

организирана основа, проучување и развивање на маке-
донско-хрватските односи, врските помеѓу македон-
скиот  и  хрватскиот народ, организирање на приредби, 
настапи, средби и други манифестации за претставува-
ње на културните и уметничките вредности на  научно-
то творештво, воспоставување на соработка од  областа 
на стопанските, спортските и други постигнувања на 
Македонија во Хрватска и обратно, продлабочување и 
воспоставување на нови културни, опшествени и други 
врски помеѓу двата народа. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Хрис- 

тијан Карпош" бб  во Штип, а здружението ќе дејству- 
ва на територијата на Општина Штип и територијата  
на РМ. 
Од Основниот суд во Штип.                            (29108) 

____________   
 
Основниот суд во Штип, со решението Згф. бр. 

42/02 од 09.10.2002 година, во регистарот на  здруже-
нија на граѓани и фондации што се води при Основен 
суд Штип  под  реден бр.42 за 2002 година се  запишу-
ва Боречки клуб "Ветеран"- Карбинци. 
Седиштето на здружението се наоѓа во Карбинци, а 

здружението ќе дејствува на територијата на Општина 
Штип, Карбинци и територијата на РМ. 
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Здружението е основано поради развој и унапре- 

дување на боречкиот спорт во Р. Македонија, омасо- 
вување на боречкиот спорт преку зголемување и про- 
ширување на боречки секции во пионерска  и младин-
ска конкуренција, учество во реализација на  програма-
та на државната репрезентација во борење и  учество и 
реализација на меѓународни спортски натпревари во 
борење. 
Од Основниот суд во Штип.                            (29110) 
.                                   ____________ 
 
Основниот суд во Штип со решението Згф.бр 

29/02од 16.07.2002 година,во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации што се води при Основен суд 
Штип под реден бр.29 за 2002 година се запишува Ра-
кометен клуб Жени "Црешово топче"- Пробиштип. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул."Ленинов 

плоштад" бр. 1 во Пробиштип, а здружението ќе дејст-
вува на територијата на Општина Пробиштип и терито-
ријата на РМ. 
Здружението е основано поради омасовување и  ра-

звивање на ракометот во Пробиштип и РМ, обучување 
и едукација на нови млади ракометарки, обезбедување 
на услови за масовно опфаќање на децата, училишната 
младина и граѓаните за помасовно бавење со ракомет-
ниот спорт во Пробиштип, организирање на турнири 
од државен и меѓународен карактер. 
Од Основниот суд во Штип.                            (29111) 

____________ 
 
Основниот суд во Штип со решението Згф. бр. 

43/02 од 20.09.2002 година, во регистарот на здружени-
ја на граѓани и фондации што се води при Основен  суд 
Штип под реден бр. 43 за 2002 година се  запишува 
Здружение за целосен развој и еманципација на  Тур-
ците од источниот дел на РМ"ЕМ"- Штип. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул "Сремски 

фронт" бр. 6/6 во Штип, а здружението ќе дејствува  на 
 територијата на Општина Штип и територијата на РМ. 
Здружението е основано поради овозможување  ра-

звој и унапредување на одредени дејности со цел за  
поголем развој на руралните подрачја во источниот дел 
на РМ каде живеат претежно Турци, организирање, ко-
ординирање и стратешко планирање  на  работата зара-
ди полесно остварување на одредени дејности  на  Тур-
ците и другите граѓани на РМ, со цел за нивен развој и 
просперитет, советување и едукација на населението 
од областа на земјоделското  производство, развој на 
руралните подрачја, враќање на луѓето  во напуштени-
те подрачја, заложба за едукација на Турците и другите 
граѓани кои живеат во  руралните подрачја, подигање 
на нивното  образование и свеста,  подобрување на ма-
теријалната, здравствената и социјалната положба на 
Турците. 
Од Основниот суд во Штип.                            (29112) 

____________ 
 
Основниот суд во Штип со решението Згф. бр. 

28/02од 16.07.2002 година, во регистарот на здруже-
нија  на граѓани и фондации што се води при Основен 
суд  Штип под реден бр. 28 за 2002 годинасе запишу-
ва Ракометен клуб Мажи "Црешово топче"- Проби-
штип. 
Седиштето на здружението се наоѓа на  ул."Ленин-

ов плоштад" бр. 1 во Пробиштип, а здружението ќе деј-
ствува на територијата на општина Пробиштип и  тери-
торијата на РМ. 
Здружението е основано поради омасовување и  ра-

звивање на ракометот во Пробиштип и РМ, обучување 
и едукација на нови млади ракометари, обезбедување 
на услови за масовно опфаќање на  децата,  училишна-
та  младина и граѓаните за помасовно бавење со рако-
метниот спорт. 
Од Основниот суд во Штип.                            (29113) 

Основниот суд во Штип со решението Згф. бр.  
31/02 од 16.07.2002 година, во регистарот на здружени- 
ја на граѓани и фондации што се води при Основен суд   
Штип под реден бр.31, за 2002 година се запишува   
Фудбалски клуб "Црешово топче"- Пробиштип. 
Седиштето на здружението се наоѓа на  ул."Лени-

нов плоштад" бр.1 во Пробиштип, а здружението ќе  
дејствува на територијата на општина Пробиштип  
Здружението е основано поради омасовување и  ра-

звој на фудбалот во општина Пробиштип и РМ,  обучу-
вање и едукацја на нови и млади перспективни  фудба-
лери, организирање на турнири, на првенствени  натп-
ревари и одигрување на пријателски натпревари како 
домаќини или гости и воопшто активирање на млади 
луѓе во клубот  како фудбалери. 
Од Основниот суд во Штип.                            (29114) 

____________ 
 
Во регистарот  на здруженија на граѓани и  фондац-

ии под Рег. број 1384 се запишува здружението на гра-
ѓани: Здружение на жени "Божилак", со скратено име 
Божилак, со седиште во Скопје - с. Бардовци бб. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на меѓусебна соработка и застапување на заед-
нички интереси во заштитата на правата и  статус- ните 
интереси и стандарди за жената, како и  остварување 
соработка со други асоцијации на жените од земјата и  
светот. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 26.09.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје               (29115) 

____________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1383 се запишува здружението на  
граѓани: Центар за меѓународна конкурентност и ан- 
тикорупција, со скратено име ЦМКА, со седиште во 
Скопје на ул. "Илинденска" бр. 80. 
Работата и активностите на здружението ќе се  од-

несуваат на иницирање и организирање на  континуи-
рана едукација со висок квалитет во сите значајни об-
ласти, како и јакнење на професионалноста и деловни-
от морал во РМ. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 25.09.2002  го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (29117) 

____________ 
 
Во регистарот  на здруженија на граѓани и  фондац-

ии под Рег. број 1386 се запишува здружението на гра-
ѓани: Кошаркарски клуб ФАВОРИТИ, со скратено  име 
КК ФАВОРИТИ, со седиште во Скопје на ул. "Букуре-
шка" бр. 12/17. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на развој на кошарката, надградување и усоврш-
ување на млади кадри. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 27.09.2002 го- 
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (29118) 

____________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и  фонда-

ции под Рег. број 1392 се запишува здружението на  
граѓани:"СОЖИВОТ 2002", со седиште во Скопје на  
ул. "Банско" бр. 42. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на промоција на Европските интегративни про-
цеси како начин за надминување на манифестациите на 
етноцентризмот и национализмот, како и елиминирање 
на формите на нетолеранција и  конфликтни состојби 
по етничка основа во земјата. 
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Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 03.10.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (29119) 
 

____________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1395 се запишува здружението на гра-
ѓани: Карате клуб "Форца"(СИЛА), со седиште во Ско-
пје на ОУ "Никола Вапцаров". 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на поттикнување, омасовување, развој и унапре-
дување на карате спортот, учество на државни и меѓу-
народни  натпревари. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 04.10.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд  Скопје I - Скопје.             (29120) 

____________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1387 се запишува здружението на 
граѓани: Национална асоцијација за оружје, со седиште 
во Скопје на ул. "Разловечко востание" бр. 18/38. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на намалување на смртноста, повредите, наси-
лството и криминалот како резултат на криминалната, 
неодговорна и несовесна употреба на оружје од страна 
на граѓаните кои ги поседуваат. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од  27.09.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I -  Скопје.             (29122) 

____________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1393 се запишува здружението на гра-
ѓани: Кик бокс клуб "Про-Кик", со седиште во Скопје 
на ул. "Партизански одреди" бр. 18-1/2. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на унапредување на кик боксинг спортот преку 
формите семи контакт, лајт контакт, фул контакт, лоу 
кик, таи кик бокс. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 03.10.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             ( 29123) 

____________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1393 се запишува здружението на гра-
ѓани: Културно едукативен центар за деца и младинци 
"СЦЕНА", со седиште во Скопје на ул. "Водњанска"бр. 
60. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на едукација на млади и создавање на здрави ли-
чности преку разни игри и вежби и развивање на има-
гинацијата кај децата. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 01.10.2002 го-
дина. 
Од  Основниот суд Скопје I - Скопје.             (29124) 

____________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1399 се запишува здружението на гра-
ѓани: "Иницијативна група Алпбах", со скратено име 
"ИГ Алпбах", со седиште во Скопје на ул. "Даме Гру-
ев" бр. 5/3-1. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на поттикнување на младинска соработка поме-
ѓу младите луѓе од нашата земја и младинците од зе-
мјите од Европската Унија, промовирање на идеите за 

унапредување на опшеството, развојот на демократија-
та како и соработка помеѓу граѓаните на РМ со граѓа-
ните на соседните земји и земјите на Европската Унија. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 15.10.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (29125) 

____________ 
 

Во регистарот  на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. бр. 1398 се запишува здружението на гра-
ѓани: ВИТА ДИЕТ КЛУБ-Скопје, со седиште во Скопје 
на ул. "Драгиша Мишовиќ" бр. 12/25. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на организирање семинари и советувања за важ-
носта и физичкиот  изглед на човекот како пресуден 
фактор за одржување на здрава психофизичка и општа 
здравствена состојба. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 15.10.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (29126) 

____________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1400 се запишува здружението на гра-
ѓани:  Центар за застапување и промовирање на мирот, 
ненасилството и човековите права "ОТВОРЕНИ ОЧИ", 
со скратено име Центар ОТВОРЕНИ ОЧИ, со седиште 
во Скопје на ул. "Елисие Поповски Марко" бр. 4 зграда 
1, локал 5. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на залагање за постигнување на мир и мировна 
состојба со промовирање на насилството како начин на 
живеење, притоа применувајќи ги човековите права за-
гарантирани во националните, регионалните и меѓуна-
родните акти. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 15.10.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (29127) 

____________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1391 се запишува здружението на гра-
ѓани: Здружение на фармаколози на Македонија, со се-
диште во Скопје на ул. "50 Дивизија" бб Институт за 
претклиничка и клиничка фармакологија со токсиколо-
гија, Медицински факултет, Универзитет "Св. Кирил и 
Методиј". 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на развивање соработка помеѓу членовите, ст-
ручно и научно усовршување на фармаколозите, запоз-
навање на јавноста со постигнувањата, како и сорабо-
тка со други струкови организации од  здравствената 
дејност. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 14.10.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (29128) 

____________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1397 се запишува здружението на гра-
ѓани: Центар за поддршка на млади уметници, со се-
диште во Скопје  на ул. "Елисие Поповски" бр. 10, ло-
кал 7. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на презентација и афирмација на млади таленти, 
организирање на ликовни изложби на млади уметници 
како и театарски претстави на аматерски друштва. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 15.10.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (29129)   
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Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1390 се запишува здружението на гра-
ѓани: Здружение за независно новинарство-ИНФО-
МРЕЖА, со седиште во Скопје на ул. "Илинден" бб, 
блок 12. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на унапредување, поттикнување, развивање и  
реализација на независни новинарски проекти од раз-
лични сфери на интерес и продукција на новинарски 
материјал и нивно емитување и пренесување пред ме-
диумските средства. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 02.10.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (29130) 

____________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1389 се запишува здружението на гра-
ѓани: Мултикултурна асоцијација на телевизиски и 
филмски  документаристи, со скратено име Асоцијаци-
ја на документаристи, со седиште во Скопје на ул. "Го-
це Делчев" бб (во просториите на МРТВ-Документарна 
програма). 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на развој, ширење и унапредување на меѓуетни-
чката доверба, градејќи мостови преку своите дела за 
зближување меѓу народите, нациите и националности-
те, реализирајќи мултиетнички, мултикултурни про-
екти од областа на филмот, телевизијата, продукцијата. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 02.10.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (29131) 

____________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и  фонда-

ции под Рег. бр. 1377 се запишува здружението на гра-
ѓани: "Асоцијација на жени претприемачи" со седиште 
во Скопје на  ул. "Луј Пастер" бр. 5/2. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на промовирање на женското претприемништво 
и напредокот на жената во деловните активности. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 17.09.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (29132) 

____________ 
 
Во регистарот на странски организации под Рег.  

бр. 124 се запишува подружница во РМ на странската 
организација Асоцијација "ГОАЛ", со седиште во Даб-
лин-Северна Ирска.  
Седиштето на подружницата на странската органи-

зација Асоцијација ГОАЛ-Северна Ирска, во Републи-
ка Македонија  е  во Скопје на ул. "Милан Марковиќ" 
бр. 53. 
Работата и активностите на подружницата на   стра-

нската организација Асоцијација ГОАЛ-Северна Ирска 
во РМ ќе се однесуваат на развој на делови на, Репуб-
лика Македонија, по пат на реконструкција и рехаби-
литација на објекти, оштетени од војна, куќи, учили-
шта и здравствено-медицински центри. 

 Подружницата на странската организација "Отво-
рени забавни фудбалски школи", стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 30.09.2002 
година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (29133) 

____________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и  фонда-

ции под Рег. бр. 1394 се запишува здружението на гра-
ѓани: Кошаркарски клуб "ВАРДАР-ЛИНЕА", со скра-
тено име КК "ВАРДАР-ЛИНЕА", со седиште во Скопје 
на ул. "Митрополит Теодосиј Гологанов" бр. 90-4/3. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на создавање услови за подигнување на квали-
тетот на кошаркарскиот клуб во европски и светски 
размери, негување спортски односи со други здруже-
нија. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 03.10.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (29134) 

____________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и  фонда-

ции што се води при Основниот суд во Крушево под 
реден број Рег. згф. бр. 5/02 за 2002 година од 
25.10.2002 година се запишува здружение на граѓани  
под име ФЕДЕРАЦИЈА ЗА БИЈАТЛОН НА Република 
Македонија. 
Здружението е со седиште во Крушево,  ул. "Мар-

шал Тито" бб. 
Здружението е со својство на правно лице со денот 

на запишувањето во регистарот 25.10.2002 година. 
Од Основниот суд во Крушево.                       (29137) 

____________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. Згф. бр. 34/02 од 21.10.2002 година се за-
пишува здружението на граѓани под име: Здружение за 
наука, култура и уметност "Св. Климент Охридски" - 
Охрид. 
Здружението на граѓани има за цел: да планира за-

едничка работа на научниот и друг кадар, ангажирајќи 
го во научно истражувачката дејност преку учество во 
научноистражувачки проекти, научни уметнички соби-
ри, издавање на научни трудови и уметнички дела, 
симпозиуми, уметнички колонии и експертиза во сите 
сфери на науката, културата и уметноста; да негува и 
развива научен, уметнички и критички приод, преку 
предавања, уметнички манифестации и научни распра-
ви.Преку организирани предавања, јавни одбрани про-
екти, публикации и слично, критички да ја оценува со-
стојбата во поедини научни - теоретски дисциплини: да 
работи на научно стручно и едукативно подигнување 
на своето членство и истражување во историското ми-
нато до денес: да го информира своето членство за со-
времените достигнувања во науката, културата и умет-
носта; да влијае на различните форми во организира-
њето на перманентното усовршување на своето член-
ство, да соработува со научни институции, академии и 
други културни, научнообразовни и други организации 
и асоцијации од ист или сличен карактер во Република-
та и странство; самостојно да ги следи и во соработка 
со други научни институции и здруженија, изучува, 
третира и решава или пак да предлага решенија за раз-
решување на проблемите од областа на науката, култу-
рата и уметноста, да покренува иницијативи за нормал-
но регулирање на други прашања преку закони и други 
прописи  во областа на науката, културата и уметноста; 
да се здружува со соодветни организации и асоцијации 
за организирање на акции за прашања од интерес за 
своето членство; да ги штити правата и интересите на 
своите членови. 
Седиштето на здружението е во Охрид,  ул. "Дими-

тар Влахов" бб каде и дејствува. 
Овластено лице за застапување на здружението е 

Јорданоски  Момчула од Охрид,  ул. "Марко Несторос-
ки" бр. 210. 
Од Основниот суд во Охрид.                           (29138) 

____________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под реден број 27 за 2002 година се запишува здружени-
ето на занаетчии АЛЕКСАНДАР-СОФИЈА-Пехчево кое 
е основано заради развој на занаетчиството во Пехчево и 
Малешевијата преку: изработка на дрвени, драксани, ма-
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сивни елементи од сите големини и облици, изработени 
од локалните врсти на дрвна маса збогатени со резба, 
метални апликации од сребро, бакар и месинг автентич-
ни на македонското културно и историско наследство. 
Здружението ќе  дејствува на територијата на опш-

тина Пехчево, а неговото седиште се наоѓа на ул. "Ис-
тра" бр. 9, во Пехчево. 
Од Основниот суд во Берово.                          (29140)   

____________ 
 
Основниот суд во Прилеп,  со решение Рег. Згф   

бр. 35/02 од 28.10.2002 година, изврши упис на основа-
њето на здружението на граѓани: Хуманитарно здруже-
ние на Ромите "Тернипе" од Прилеп.  
Основни цели и задачи на здружението се: самофи-

нансирање, придонес во намалувањето на негативните 
последици од социјалната и економската криза, зашти-
та и унапредување на мирот, преку континуирано нас-
тојување за подобрување на нивото на меѓуетничката 
состојба и дијалог, помош на социјално загрозените ли-
ца, заштита на животната средина, развој на граѓанско-
то опшество, јавната свест и јавната политика. 
Седиштето на здружението е во Прилеп на ул. "Ѓо-

рѓи Абаџиев" бр. 50. 
Здружението се организира и делува на подрачјето 

на ромската населба "Тризла-2" во Прилеп и Република 
Македонија. 
Лице овластено за претставување и застапување на 

здружението е неговиот претседател и воедно претсе-
дател на Извршниот одбор на истото Исмаил Исмаи-
лоски од Прилеп, со живеалиште на ул. "Ѓорѓи Абаџи-
ев" бр. 50 во Прилеп, со ЕМБГ  1512934440018, негов 
заменик Рамиз Бајрамоски од Прилеп, со живеалиште 
на ул. "Беровска" бр. 8 во Прилеп, со ЕМБГ 050293244-
0046, а негов заменик е секретарот на здружението Жа-
рко Гиновски од Прилеп, со живеалиште на ул. "Круме 
Јаскоски" бр. 31 во Прилеп, со ЕМБГ 2403965440008. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (29141) 

____________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и  фонда-
ции под Рег. Згф. бр. 33/02 се запишува здружението на 
граѓани под име: Младинска фудбалска школа "Арман-
до" од Охрид. 
Здружението на граѓани има за цел: развивање и ор-

ганизирање фудбалска дејност со млади категории на 
подрачјето на општината и Републиката, дејствување на 
планот на омасовување и подигнување на квалитетот на 
фудбалскиот спорт, развивање на спортскиот морал ме-
ѓу своите членови, соработка со спортски и други орга-
низации, изнаоѓање и усовршување на методите во 
стручното работење користејќи стручна литература која 
е достапна во земјава и светот, организирање фудбалски 
приредби и други фудбалски манифестации( натпрева-
ри, турнири, школи и слично), да и предлага на локална-
та самоуправа, Агенцијата за млади и спорт, општестве-
ните организации, спортски организации и асоцијации, 
приватни организации и бизнисмени, мерки за унапре-
дување и материјално обезбедување на фудбалската деј-
ност посебно со младите категории, учество во работата 
на фудбалскиот сојуз Охрид и фудбалскиот сојуз на 
спортови Охрид и со нив остварува тесна соработка. 
Седиштето на здружението е во Охрид, ул. "Ариф 

Мустафа" бр. 63 каде и дејствува. 
Овластено лице за застапување на здружението е 

Агрон Мерко ул. "Ариф Мустафа" бр. 63. 
Од Основниот суд во Охрид.                           (29139) 

___________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и  фонда-
ции во Основниот суд во Крива Паланка се запишува 
здружението под името: Здружение на шумарски ин-
жинери и техничари од Крива Паланка, под Рег. бр. 
5/01 година. 

Цели на здружението се: заштита на постојниот шу-
мски фонд на подрачјето на општините Крива Паланка 
и Ранковци, заштита на ретките видови дрвја и шума, 
заштита од секаков вид фитопаталошки заболувања и 
ентомолошки штетници, заштита од пожари и други 
мерки поврзани со заштитата на постојаниот шумски 
фонд и негово зголемување. 
Седиштето на здружението е во Крива Паланка на 

ул. "М. Тито". 
Овластено лице за застапување на здружението е 

Аница Стојчевска од Крива Паланка ул. "Партизанска" 
бр. 69. 
Од Основниот суд во Крива Паланка.           (29347) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II-Скопје со решение III Рег. 

Зг. бр.72/02 од 01.11.2002 година, во регистарот на  
здруженија на граѓани и фондации го запиша следното: 
Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 

граѓани и фондации на Кошаркарскиот клуб "ВЕБО" 
Скопје, со седиште во Скопје на бул. "АВНОЈ" бр. 
104/4-11, Скопје. 
Основни цели и задачи на клубот се: унапредување 

на кошаркарскиот спорт во земјата; поттикнување и ра-
звој на кошарката; координирање и усовршување на 
програмските активности во областа на кошарката;  
утврдување на основни начела и систем на кошаркар-
ски натпревари; поттикнување и настапување на ко-
шаркарите на домашни, меѓународни манифестации и 
натпревари, создавање на кадровски, материјални и 
други услови за развој на стручна - истражувачка,  из-
давачка и пропагандна дејност на полето на кошарката, 
учество во подготвување на кошаркарски репрезента-
ции; утврдување на награди и признанија и други видо-
ви стимулирања; соработка со надлежниот Спортски 
сојуз на Македонија, Македонскиот олимписки коми-
тет, Агенцијата за млади и спорт, Сојузот на спортови 
на Скопје и на РМ и други спортски организации. 

 Со денот на запишувањето во регистарот на здру-
женијата на граѓани и фондации, Кошаркарскиот клуб 
"ВЕБО"Скопје се стекнува со својство на правно лице. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (29660)  

_______________________________________________ 
 

С Т Е Ч А Ј Н И    П О С Т А П К И 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр.189/02 од 

21.10.2002 година, отвори стечајна постапка спрема до-
лжникот Трговец поединец за вршење трговска дејност 
Ленка Киро Дамеска "Лоло" Прилеп, Т.П., со седиште на 
ул." Пере Темелкоски" бр. 39-Прилеп, запишан во реги-
старска влошка бр. 01013877?-6-01-000 со решение Т. рег. 
бр. 1447/2001 на Основен суд Битола, со предмет на рабо-
тење трговија на мало со облека, со жиро сметка бр. 
5000000003207-09 во Стопанска банка-Битола.  

  Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува но се заклучува бидејќи должникот должи само 
према себеси. 

 Од Основниот суд во Прилеп.                        (29143) 
____________ 

 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со  реше-

ние на овој суд Ст. бр. 91/02 од 25.10.2002 година, от-
ворена  е стечајна постапка над должникот "ВЕЛИ  
КОМПАНИ" експорт-импорт Претпријатие за произво-
дство, промет и услуги ЦО од Гостивар, но истата не   
се  спроведува поради немање на имот, па отворената 
стечајна постапка се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                      (29144) 

____________ 
 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 102/02 од 25.10.2002 година, от-
ворена е стечајна постапка над должникот Автотакси 
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ТП "АУРОРА" Трговец поединец Љуан Назми Сулеј-
мани од Гостивар, но истата не се спроведува поради 
немање на имот, па отворената стечајна постапка над 
должникот се заклучува.  
Од  Основниот суд во Гостивар.                     (29145) 

____________ 
 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 104/02 од 25.10.2002 година от-
ворена е стечајна постапка над должникот Колонијал 
"ВИСАР" ТП Дашмире Неим Зенки од Гостивар, но ис-
тата не се спроведува поради немање на имот, па отво-
рената стечајна постапка над должникот се заклучува. 
Од  Основниот суд во Гостивар.                     (29146) 

____________  
 
Основниот суд  во Гостивар објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 105/02 од 25.10.2002 година, от-
ворена е стечајна постапка над должникот Друштво  за 
производство, градежништво, трговија и услуги "ВР-
ЛЕКИ" ДОО увоз- извоз од Гостивар, но истата  не се 
спроведува поради немање на имот, па отворената сте-
чајна постапка над должникот се заклучува. 
Од  Основниот суд во Гостивар.                     (29147)  

____________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 117/02 од 21.10.2002 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ТП "СТО-
ЛЕ", п.о. увоз- извоз Општина Босилово, со жиро сме-
тка бр. 41300-601-39495 што се води при Агенцијата за 
работа со блокирани сметки на учесниците во платниот 
промет Скопје ПЕ во Струмица, но е одлучено истата 
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    

претпријатие ќе се брише од регистарот на  претприја-
тија. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (29148) 

____________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 107/02 од 21.10.2002 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ 
"Слога маало" Трајчо Стојанов и др. ЈТД с. Сушица , со 
жиро сметка бр. 41300-601-53729 што се води при 
Агенцијата за работа со блокирани сметки Струмица, 
но е одлучено истата да не се спроведува поради нема-
ње 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  

претпријатие ќе се брише од регистарот на  претприја-
тија. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (29149) 

____________ 
 
Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува дека со 

решение II Ст. бр. 311/02 од 29. 10. 2002 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот  Трговија на 
мало "ДРАГИ" Љупка Васил Ковачевиќ, ТП Скопје со 
седиште на бул. "АВНОЈ" бр. 68, со жиро   сметка 
40100-603-29803 и регистарска влошка 02015160?-6-
01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Трго-

вија на мало "ДРАГИ" Љупка Васил Ковачевиќ, ТП од 
Скопје , се заклучува. 

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

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II-Скопје.               (28613) 

____________ 
 
Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 377/02 од 29.10.2002 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Друштво за тр-
говија и услуги "АНФАН" Марјан и други ДОО увоз-
извоз, Скопје со седиште на ул."Финска" бб,  со жиро 
сметка 40110-601-276608 и регистарска влошка 02005-
593?-3-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје 
I-Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за трговија и услуги "АНФАН" Марјан и дру-
ги ДОО увоз-извоз од Скопје 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.               (28922) 

____________ 
 
Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II. Ст. бр. 472/02 од 23.10.2002  
година, отворена е стечајна постапка над должникот 
ТП "МИЛКО"-Такси превоз Милко Душан Пејчев, 
Скопје, со седиште на ул. "Виа Егнатија" бр. 21/2-7, 
Скопје,со жиро с-ка број 200000092809010 при Сто-
панска банка, АД, Скопје,  па истата не се спроведува 
и се  заклучува  отворената стечајна постапка над 
должникот  ТП"МИЛКО"- Такси превоз Милко Ду-
шан Пејчев од Скопје. 
По правосилноста на решението должникот да се 

избрише од регистарот на претпријатија при овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.              ( 28808) 

____________ 
 

Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува дека со  
решение IV Ст. бр. 376/02 од 25.10.2002 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Друштво за тр-
говија на големо и мало и услуги "БУБЕ-92" Слаѓан 
ДООЕЛ увоз- извоз со седиште на  ул."Локов" бр.9-а со 
жиро сметка 40100-601-434196 и регистарска влошка 
02019722?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за трговија на големо и мало и услуги "БУБЕ-
92" Слаѓан ДООЕЛ увоз- извоз се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се  

брише од регистарот кој го води Основниот суд  Скоп-
је I-Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II-Скопје.               (28861) 

____________ 
 
Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува дека со  

решение IV Ст. бр. 334/02 од 25.10.2002 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Друштво за гра-
дежништво и транспорт "САРА ТРАДЕ"  Мехдија ДО-
ОЕЛ со седиште на ул."Гоце Стојчевски"  бр. 1/2/9 со 
жиро сметка 300000000444781 и  регистарска влошка 
02008815?-8-09-000 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I-Скопје и истата не се  спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот   Дру-

штво за градежништво и транспорт "САРА ТРАДЕ" 
Мехдија ДООЕЛ се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се  

брише од регистарот кој го води Основниот суд  Скоп-
је I- Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (28862) 
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Основниот суд Скопје II- Скопје, објавува дека со  

решение IV. Ст. бр. 129/00 од 25.10.2002 година, се  от-
вора стечајна постапка над должникот Претпријатие  за 
трговија на големо и мало "АНИТЕКС" ДОО  извоз-
увоз, со седиште на ул."Жорж Бизе" бр.2-а со  жиро 
сметка 40100-601-38498 и регистарска влошка 1-4723-
0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I- Скоп-
је и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот  Пре-

тпријатие за трговија на големо и  мало"АНИТЕКС" 
ДОО извоз-увоз, 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.             (28985) 

____________ 
 

        Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 274/ 
02 од 29.10.2002 година, над должникот Друштво Свет-
лана Станиќ "ПЕЕЦАТО" ДООЕЛ  Битола, на ул. "Т.  
Даскалот" бр. 30/15,Трег. бр. 01005738?-8-03-000 и жи-
ро сметка бр. 500-000000-2765-74, отвори стечајна пос-
тапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
        Од Основниот суд во Битола.                        (29343) 

____________ 
 
       Со решение на стечајниот совет при Основниот  
суд во Струмица, под Ст. бр. 86/2002 од 24.10.2002 го-
дина, е отворена стечајна постапка над  должникот 
Друштво  за  трговија  Марјан  увоз-извоз  ДООЕЛ  од 
с. Моноспитово, општина  Муртино, со жиро  сметка 
бр. 41300-601-42861 што се води  при  Агенцијата за 
работа со блокирани сметки  ПЕ  во Струмица, но е од-
лучено истата да не се спроведува  поради 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   
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 
        Од Основниот суд во Струмица.                   (29344)   

____________ 
 
      Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст. бр. 68/02 од 28.10.2002 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот Друштво за 
транспорт, трговија и услуги "Ата-шпед" увоз-извоз 
ДООЕЛ од Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-
38498 што се води при Агенцијата за работа со  блоки-
рани сметки ПЕ Струмица, 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 
претпријатие ќе се брише од регистарот  на претпри-  
јатија. 
     Од Основниот суд во Струмица.                      (29345) 

____________ 
 

     Основниот суд во Тетово, со решение Ст. бр. 54/02 
година, над Продавница со колонијал "Агроимпекс-3" 
ТП Станковска Миодраг Оливера од Тетово, ул. "Мар-
шал Тито" бр. 1  со жиро сметка  41500-601-68060 и ре-
гистарска влошка 02002799-6-01-000 отвори стечајна 
постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
     Од Основниот суд во Тетово.                           (29346) 

Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува дека со   
решение IV. Ст. бр. 224/02  од  25.09.2002 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за трговија, промет и интелектуални услуги "КОМЕ-
ТА" експорт- импорт Скопје, со седиште на ул. "Ордан 
Поп Орданов" со жиро сметка 40110-601-263655 и ре-
гистарска влошка 1-47936-000 при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I-Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Прет-

пријатие за трговија, промет и интелектуални услуги 
"КОМЕТА" 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.            (29337) 

____________ 
 
Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува дека со  

решение IV. Ст. бр. 294/02 од 25.10.2002 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
градежништво, трговија и услуги"КВАЛИТЕТ ГРАД-
БА ТРИ БРАТА"ДООЕЛ експорт- импорт Скопје со се-
диште на ул. "Илинденска" бр. 19, с. Кадино Село, со 
жиро сметка 280-000 000 0076-32 и регистарска влошка 
02042370?-8-09-000 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I- Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Дру-

штво за градежништво, трговија и услуги "КВАЛИТЕТ 
ГРАДБА ТРИ БРАТА" ДООЕЛ експорт- им-порт 
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.             (29418) 

____________    
 

Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува дека со  
решение IV. Ст. бр. 328/02 од 25.10.2002 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
трговија и услуги "ДИСС" Дејан ДООЕЛ увоз- извоз, 
Скопје со седиште на  бул."Јане Сандански" бр. 64-1-
22, со жиро сметка 300000000840250 и регистарска 
влошка 02020967?-01-000 при регистарот на Основни-
от суд Скопје I-Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Дру-

штво за трговија и услуги "ДИСС" Дејан ДООЕЛ увоз- 
извоз, 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.            (29417) 

____________ 
 
Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува дека со  

решение IV. Ст. бр. 290/02 од 25.10.2002 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
превоз и трговија "МЕХО ТРАНС" Скопје со седиште 
во с. Батинци-Студеничани Скопје, со жиро сметка 40-
100-601-299674 и регистарска влошка 02022770?-8-01-
000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје 
и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Дру-

штво за превоз и трговија "МЕХО ТРАНС" 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.             (29416) 

____________ 
 
Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува дека со  

решение IV. Ст. бр. 312/02 од 25.10.2002 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Трговско 
друштво за трговија, производство и услуги "ДЕН-  
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ГО" Зоран ДООЕЛ увоз- извоз Скопје, со седиште на 
ул. "Тодор Чангов" бр. 56 со жиро сметка 40100-601-
236717 и регистарска влошка 02009904?-8-01-000 при 
регистарот на Основниот суд Скопје I-Скопје и истата 
не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Трго-

вско друштво за трговија, производство и услуги     
"ДЕН- ГО" Зоран ДООЕЛ увоз- извоз Скопје, се заклу-
чува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од  Основниот суд Скопје II - Скопје.            (29382) 

____________ 
 
Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува дека со  

решение  II. Ст. бр. 257/02 од 24.10.2002 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, трговија и услуги на големо и мало "СЕ-
РВИС ИМПОРТ Н" ДООЕЛ експорт- импорт Скопје со 
седиште на ул. "Крсте Асенов" бр. 6/2-14 со жиро сме-
тка 40100-601-365302 и регистарска влошка 02018433?-
3-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Дру-

штво за производство, трговија и услуги на големо и 
мало "СЕРВИС ИМПОРТ Н" ДООЕЛ од Скопје се за-
клучува.  
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.             (29434)  

____________ 
 
Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува дека со  

решение II. Ст. бр. 69/02 од 22.10.2002 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
промет, услуги и производство"НИК- ПОН" ПО увоз- 
извоз Скопје со седиште на ул. "III Македонска брига-
да" МЗТ Инжинеринг соба бр. 20 со жиро сметка 40-
100-601-116342 и регистарска влошка 1-18048-0-0-0 
при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и 
истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Прет-

пријатие за промет, услуги и производство "НИК - 
ПОН" ПО од Скопје 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.             (29264) 

____________ 
 
Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува  дека  

со решение II. Ст. бр. 237/02 од 01.11.2002 година, 
се отвора стечајна постапка над должникот Произво-
дствено - трговско - услужно претпријатие "ДАСА"  
увоз- извоз ДОО Скопје со седиште на ул. "Јанко 
Мишиќ" бр. 8 со жиро сметка 40100-601-134087 и 
регис-тарска влошка 1-19463-0-0-0 при регистарот 
на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се 
спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Про-

изводствено-трговско-услужно претпријатие"ДАСА" -
увоз- извоз ДОО од Скопје 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.             (29374) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со  ре-
шение II. Ст. бр. 207/02 од 27.09.2002 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и 
услуги "АКИ ТРЕЈД" Аки ДООЕЛ експорт- импорт Ара-
чиново, с. Грушино Скопје со седиште на с. Грушино 
Арачиново со жиро сметка 40110-601-375085 и регистар-
ска влошка 02017566?-8-01-000 при регистарот на Основ-
ниот суд Скопје I- Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Дру-

штво за трговија и услуги "АКИ ТРЕЈД" Аки ДООЕЛ 
експорт- импорт од Скопје 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.             (29477) 

____________ 
 

Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува дека со  
решение IV. Ст. бр. 362/02 од 04.11.2002 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Трговско друштво 
за промет и услуги "МОБИТЕЛ МС" Славковиќ Мари-
јан, Скопје, со седиште на бул. "Јане Сандански" бр. 
93/1-13 со жиро сметка 300000000587856 и регистарска 
влошка 02005697?-8-01-000 при регистарот на Основни-
от суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Тр-

говско друштво за промет и услуги "МОБИТЕЛ МС" 
Славковиќ Марјан,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.             (29511)   

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со  

решение I Ст. бр. 267/02 година, е поведена претходна 
постапка над должникот АДГ "ПЕЛАГОНИЈА" Скопје, 
со седиште на ул. "Димитрије Чуповски" бр. 2 и жиро 
сметка 40100-601-5283. 
За стечаен судија се определува Дејан Костовски 

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

логот за отворање на стечајна постапка на ден 02.-
12.2002 година во 12,00 часот во соба бр. 70 во зграда-
та на Апелациониот суд во Скопје. 
За привремен стечаен управник се определува Зо-

ран Стојанкиќ,  ул. "Владимир Комаров" бр. 1/1-13. 
Се задолжува привремениот стечаен управник да го 

заштити и одржува имотот на должникот, да про-дол-
жи со водењето на претпријатието на должникот се до 
донесување на одлука за отворање на стечајна постап-
ка и да испита дали од имотот на должникот можат да 
се намират трошоците на постапката. 
Се повикуваат должниците на должникот своите 

обврски и должниковите солидарни содолжници и га-
ранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон 
должникот. 
Се задолжува должникот да му овозможи на при-

времениот стечаен управник да влезе во неговите де-
ловни простории за да може да ги спроведе потребните 
дејствија како и да му допушти увид во трговските 
книги и  неговата деловна документација. 
Решението да се објави во "Службен весник на РМ" 

и на огласната табла во судот. 
Од Основниот суд Скопје I-Скопје.                (29525)  

____________ 
 

Стечајниот управник на Македонка - Општествен 
стандард и трговија АД Штип - во стечај, објавува  де-
ка ќе се врши прва-авансна распределба на па-  рични-
те средства стекнати со упаричување на имотот на 
должникот. 
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Одобрена квота за распределба од  Одборот  на до-

верители во износ од 5.333.985,00 денари. 
Планот за авансна распределба на паричните средс-

тва е депониран и достапен за увид на доверителите во 
стечајното досие во Основниот суд во Штип. 
Од стечајниот управник.                                  (29611) 

____________ 
 
Основниот суд Гевгелија од Гевгелија, објавува  де-

ка со решение Ст. бр. 14/2001 од 29.10.2002 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот "ЖИВИ-
НАРСКА ФАРМА" АД од Гевгелија, со жиро сметка 
бр. 41610-601-10537 која се води кај Агенцијата за ра-
бота со блокирани сметки. 
За стечаен управник се именува овластениот стеча-

ен управник Драги Димовски - дипломиран економист 
од Струмица ул. "Маршал Тито" 75. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да 

ги пријават своите побарувања кај стечајниот управ-
ник. 
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 во рок од 15 дена да ги при-
јават своите побарувања кај стечајниот управник. До-
верителот кој без оправдани причини ќе пропушти да 
поднесе или ќе го одолговлекува поднесувањето на 
пријавата одговара за штетните последици кои поради 
тоа би можеле да настанат. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

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

на пријавените побарувања на собир на доверители на 
ден 10.12.2002 година во 11,00 часот во сала бр. 9 во 
Основниот суд во Гевгелија. 
Се закажува извештајно рочиште на собир на до-ве-

рители на 24.12.2002 година со почеток во 11,00 часот 
во сала бр. 9 во Апелациониот суд во Гевгелија. 
Огласот да се објави во "Службен весник на РМ" и 

на огласната табла на судот. 
Од Основниот суд во Гевгелија.                      (29615) 

____________ 
   
Основниот суд во Кавадарци, со решение Ст. бр. 

66/02 од 21.10.2002 година, отвора стечајна постапка 
над должникот ПТП "Маркони-ХТ" ДОО увоз- извоз 
Кавадарци, ул. "Индустриска зона" бб, со жиро сметка 
41620-601-57476. 
За стечаен судија се определува Драгица Митрева- 

член на стечајниот совет. 
За стечаен управник се определува Васил Стојанов 

од Неготино, ул."Вардарска" бр. 26.  
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги исполнуваат директно на стечајниот управ-
ник. 
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. 
Се повикуваат доверителите своите разлачни 

права на подвижни предмети и права на должникот, 
како и доверителите кои имаат разлачни права на 
недвижностите на должникот што се запишани во 
јавните книги ( катастарот) во рок од 15 дена смета-
но од објавувањето на огласот во "Службен весник 
на РМ" да ги пријават кај стечајниот управник. Во 
пријавата мора да се  означи предметот над кој по-
стои разлачно право, начинот и основата на заснова-
ње на тоа право како и обезбеденото побарување. 
Доверителот кој без оправдани причини намерно ќе 
пропу- шти да поднесе или ќе го одолговлекува по-
днесувањето на пријавата одговара за штетата која 
поради тоа би можела да настане. 

Се закажува рочиште на Собир на доверители за ис-
питување и утврдување на пријавените побарувања и -
рочиште на Собрание на доверители ( извештајно ро-
чиште) на ден 02.12.2002 година во 9 часот с. бр. 27 на 
Основниот суд во Кавадарци. 
Од Основниот суд во Кавадарци.                    (29688)  

_______________________________________________ 
 

Л И К В И Д А Ц И И 
 
Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-

шение I. Л. бр. 191/02 од 10.10.2002 година, објавува 
дека над Претпријатието за производство, трговија на 
големо и мало и услуги "МОНИ ПРОМ" експорт им-
порт-Скопје, ул. "Бутелска" бр. 4/12 и ж-сметка 40100-
601-289821. 
За ликвидатор се определува лицето Костова Рајна од 
Скопје, ул. "Драгиша Мишовиќ" бр. 5-1/6. 
Ликвидаторот, без одлагање, три пати во интервали 
не покуси од 15 дена ниту подолги од 30 дена, објавува 
дека претпријатието е во ликвидација и со објавите ги 
повикуваат доверителите да ги пријават своите побару-
вања, во рок кој не може да биде подолг од три месеци 
од денот на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (28583)     

____________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд I Л. бр. 169/02 од 19.09.2002 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за инжињеринг, проектирање, производс-
тво и промет "ИНЖИЊЕРИНГ ПРОМЕТ" ЦО - Скопје 
со седиште на ул. "Маркс и Енгелс" бр. 3/7-1 и ж-сме-
тка 40100-601-110221. 
За ликвидатор се опредлува лицето Анѓелина Гогу-
шевска од Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 58/1-24. 

 Ликвидаторот, без одлагање, три пати во интервали 
не покуси од 15 дена ниту подолги од 30 дена, објавува 
дека претпријатието е во ликвидација и со објавите ги 
повикуваат доверителите да ги пријават своите побару-
вања, во рок кој не може да биде подолг од три месеци 
од денот на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (29136) 

____________ 
 
Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд I Л. бр. 207/02 од 12.07.2002 година, 
е отворена ликвадациона постапка над должникот     
Претпријатие за промет, производство и услуги "АМ-
ОН 3000" Ц.О експорт-импорт Скопје, ул. "Анѓел Ди-
мовски" бр. 8/3-2, со жиро сметка 40100-601-175253. 
За ликвидатор се определува лицето Ангелина Гогу-
шевска, Скопје, ул. "АСНОМ" бр. 58/1-24.  
Се покануваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликви-
даторот со пријава во два примерка со докази, а најдоц-
на во рок од 3 месеци од денот на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (29135)  

____________ 
 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение I Л. бр. 405/01 донесено од овој суд на 
09.10.2002 година, е завршена ликвидацијата над Прет-
пријатието за производство и трговија на големо и ма-
ло "АНАСТАСИЈА Д" увоз-извоз ДОО-Скопје, со се-
диште на ул. "Киро Димишков" бр. 8-а и жиро сметка 
40100-601-316153 и истото се брише од регистарот на 
овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (28779) 

____________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд II Л. бр. 28/02 од 04.03.2002 година, 
е отворена ликвадациона постапка над должникот 
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Претпријатие за трговија и услуги "МИЈАК - МАГ-
НАТ" ДОО експорт-импорт од Скопје, ул. "Тајмишка" 
бр. 56 од Скопје, со жиро сметка 40110-601-205741.  
За ликвидатор се определува лицето Коловски Теодо-
сија Скопје, ул. "Малина Попиванова" бр. 21. 

 Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната об-
јава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (29103) 

____________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд I Л. бр. 221/02 од 17.10.2002 година, 
е отворена ликвидациона постапка над Градежно ус-
лужно трговско претпријатие "ШАКИРИ КОМЕРЦ" Д-
ОО - Тетово, ул. "108" бр. 63. 
За ликвидатор се определува лицето Глигур Симоски 
од Тетово, ул. "Благој Тоска" бр. 222, тел. 044/332-025. 
Ликвидаторот, без одлагање, три пати во интервали 
не покуси од 15 дена ниту подолги од 30 дена, објавува 
дека претпријатието е во ликвидација и со објавите ги 
повикуваат доверителите да ги пријават своите поба-
рувања, во рок кој не може да биде подолг од три месе-
ци од денот на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (29339) 

____________ 
 

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 189/02 од 
29.10.2002 година, отвори ликвадациона постапка над 
Здравствена организација Стоматолошка ординација 
"Д-р Тања Грчева" П. О. Струмица и истата поради не-
мање имот се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип.   
Од Основниот суд во  Штип.                              (29340) 

____________ 
 

Ликвидаторот Ивица Ѓорѓиевски од Скопје, запишан 
во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I -
Скопје, со решение П. трег. бр. 4315/02 од 12.09.2002 
година, објавува дека Друштвото за трговија, произ-
водство и услуги ТИЗ ДОО увоз-извоз Скопје, ул. 
"Славејко Арсов" бр. 10, со жиро сметка бр. 40100-601 
-462929 е во ликвидација. 
Се покануваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликви-
даторот со пријава во два примерка со докази, а најдоц-
на во рок од 15 дена од денот на последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                 (28847) 

____________ 
 
Ликвидаторот Глигур Симоски, дипломиран еконо-
мист од Тетово, ул. "Благоја Тоска" бр. 222, тел. 044 / 
332-025, запишан во Трговскиот регистар при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. трег. 4895/02 
и влошка: 02022378?-8-03-000 од 21.10.2002 година, 
објавува дека Трговското друштво за производство, тр-
говија, угостителство и услуги ЕВРО КОМ Митре ДО-
ОЕЛ увоз-извоз с. Раотинце, општина Јегуновце, е во 
ликвидација. 
Се покануваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликви-
даторот со пријава во два примерока со докази, а нај-
доцна во рок од 30 дена од денот на последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                 (29341) 

Ликвидаторот Наташа Кировска од Скопје запишан 
во судскиот реистар при Основниот суд Скопје I-Скоп-
је, со решение П. трег. 1239/02 објавува дека Друшт-
вото за транспорт, услуги, производство и трговија на 
мало и големо БЕЏ Љуба ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, 
бул. "Јане Сандански" бр. 59 и со број на жиро сметка 
40100-601-197740 отворена при ЗПП-Филијала Скопје, 
е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања по објавувањето на огласот во 
"Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава 
во два примерока со докази. 
Од ликвидаторот.                                                 (29526) 

____________ 
 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд II Л. бр. 262/02 од 03.10.2002 година, 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за застапување услуги и трговија на голе-
мо и мало "ЈАСТРА - МАК" ДОО увоз-извоз Скопје, 
ул. "Наум Наумовски" бр. 88, со жиро сметка 40100 -
601-235858. 
За ликвидатор се определува лицето Љубомир Илиев-
ски од Скопје, ул. " Наум Наумовски" бр. 88. 
Се покануваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликви-
даторот со пријава во два примерока со докази, а нај-
доцна во рок од 3 месеци од  последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (29475)  

____________ 
 

Ликвидаторот Наташа Бачоска адвокат од Тетово, ул. 
"Радован Цониќ" бр. 8, тел. бр. 044/333-204, запишан 
во Трговскиот регистар при Основниот суд Скоп-је I-
Скопје, со решение П. трег. 4477/02 од 17.09.2002 годи-
на, во регистарска влошка бр. 02042386?8-03-000, обја-
вува дека Друштвото за производство, трговија, угос-
тителството и услуги ИДА ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, 
ул. "I. Р. Лола" бр. 109, е во ликвидација.    
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликви-
даторот со пријава во два примерока со докази, а нај-
доцна во рок од 30 дена од  последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                 (29295) 

____________ 
 
Ликвидаторот Наташа Бачоска адвокат од Тетово, 
ул. "Радован Цониќ" бр. 8, тел. бр. 044/333-204, за-
пишан во Трговскиот регистар при Основниот суд 
Скоп-је I-Скопје, со решение П. трег. 3734/02 од 
26.06.2002 година, во регистарска влошка бр. 
02042385?-3-01-000, објавува дека Друштвото за 
производство, трговија, угостителството и услуги 
ПЕ-ЗО ДОО увоз-извоз, Тетово, ул. "Гоце Делчев" 
бр. 94, е во ликвидација.     
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 30 дена од  последната об-
јава. 
Од ликвидаторот.                                                 (29294)  

____________ 
 
Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд I Л. бр. 263/02 од 10.10.2002 година, 
над Претпријатието за производство, трговија, услуги 
и шпедиција "АЛЕМАР ИНГ" ДОО експорт-импорт, 
Гевгелија, ул. "Гоце Делчев" бр. 62 и ж-сметка 41610-
601-58681. 
За ликвидатор се определува лицето Трајков Алекса 
од Гевгелија, ул. "Коле Неделковски" бр. 24/6. 
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Ликвидаторот, без одлагање, три пати во интервали 
не покуси од 15 дена ниту подолги од 30 дена, објавува 
дека претпријатието е во ликвидација и со објавите ги 
повикуваат доверителите да ги пријават своите побару-
вања, во рок кој не може да биде подолг од три месеци 
од денот на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (29285)     

____________ 
 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение I Л. бр. 261/02 од 10.10.2002 година, над Прет-
пријатието за производство, услуги и трговија "ЧЕЛЕ-
БИЈА - 97" ДОО експорт-импорт Миравци, Гевгелија и 
ж-сметка 41610-601-60928. 
За ликвидатор се определува лицето Трајков Алекса 
од Гевгелија, ул. "Коле Неделковски" бр. 24/6. 
Ликвидаторот, без одлагање, три пати во интервали 
не покуси од 15 дена ниту подолги од 30 дена, објавува 
дека претпријатието е во ликвидација и со објавите ги 
повикуваат доверителите да ги пријават своите побару-
вања, во рок кој не може да биде подолг од три месеци 
од денот на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (29284)     

____________ 
   
Ликвидаторот Јордан Наумовски од Скопје, ул. "Ми-
те Богоевски" бр. 62-Б, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I-Скопје, со решение П. 
трег. бр. 4304/02, објавува дека Друштвото за градеж-
ништво, транспорт, производство, промет и услуги КА-
ЕЛ КОМЕРЦ Јордан ДООЕЛ увоз-извоз Скопје и со 
жиро сметка 360 0160100235 76 отворена при Поштен-
ска банка АД Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 10 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликви-
даторот со пријава во два примерока со докази, а нај-
доцна во рок од 10 дена од  последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                 (29270)  

____________ 
 

Ликвидаторот Страшо Глигоров од Скопје, ул. "Капиш-
тец" бр. 6, запишан во судскиот регистар при Основниот 
суд Скопје I-Скопје, со решение П. трег. бр. 4287/02 од 
02.09.2002 година, објавува дека Трговското друштво за 
меѓународен транспорт и шпедиција СКАНСКОП Божи-
дар и други ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Васил Ѓор-
гов" бр. 29-1/2, со жиро сметка 220401100012340 при Ма-
кедонска Банка, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликви-
даторот со пријава во два примерока со докази, а нај-
доцна во рок од 30 дена од  последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                 (29256)  

____________ 
 
Ликвидаторот Никола Мерџановски од Скопје, бул. 

"Јане Сандански" бр. 3-3/12 запишан во судскиот ре-
гистар при Основниот суд Скопје I-Скопје, со решение 
П. трег. бр. 3935/02, објавува дека Друштвото за произ-
водство, трговија, транспорт, туризам и услуги БОБИ - 
АС Начко и Љубица ДОО, Гостивар, со жиро сметка 
41510-601-5340, е во ликвидација.   
Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликви-
даторот со пријава во два примерока со докази.  
Од ликвидаторот.                                                 (29247)  

____________ 
 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд I Л. бр. 205/02 од 12.07.2002 година, 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 

Претпријатие за сервисирање и услуги внатрешна и 
надворешна трговија "ЕЛСИС" ЦО-Скопје, ул. "Вол-
гоградска" бр.10-2/7, со жиро сметка 40120-601-
247530. 
За ликвидатор се определува лицето Бојана Гајиќ од 
Скопје, бул. "Илинден" бр. 79/12. 
Се покануваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликви-
даторот со пријава во два примерока со докази, а нај-
доцна во рок од 3 месеци од  последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (29480)  

____________ 
 
Ликвидаторот Мирјана Димитровска од Скопје, ул. 

"Јани Лукровски" бр. 10/44, тел. бр. 171-599, запишан 
во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I-
Скопје, со решение П. трег. бр. 4491/02, објавува дека 
Друштвото ДД-КОМ ДОО Скопје, со жиро сметка 280-
0000000374-11, отворена при Алфа банка Скопје, е во 
ликвидација.  

 Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од  последната објава. 
Од ликвидаторот.                                                 (29428)  

____________ 
 
Ликвидаторот Мирјана Димитровска од Скопје, ул. 

"Јани Лукровски" бр. 10/44, тел. бр. 171-599, запишан 
во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I-
Скопје, со решение П. трег. бр. 4543/02, објавува дека 
Друштвото ЈУ-МАК Горан ДООЕЛ, со жиро сметка 
300-927841, отворена при Комерцијална банка 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.                                                 (29427)  

_______________________________________________ 
 

Н О Т А Р С К И    О Г Л А С И 
 
Се продава земјоделско земјиште - нива во површи-

на од 557 м2, класа 4, која лежи на КП број 796/1, план 
3, скица 9, во КО Орешани, во место викано �Камени-
ца�, сопственост на Спироска Велика со живеалиште 
на ул. �Ѓоре Ѓорески� бр. 75 Б, Скопје од Поседовен 
лист бр. 114 за купопродажна цена од 567.000 денари. 
Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со 

земјиштата што се разменуваат во рок од 30 дена од де-
нот на објавувањето на огласот во �Службен весник на 
Република Македонија� писмено да се изјаснат за при-
фаќањето 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. 

                                                                            (28575) 
___________ 

 
Се продава недвижен имот-земјоделско земјиште 

пасиште класа 8 на м.в. �Малакорија� на КП 872/13 за 
КО Ротино, во Поседовен лист бр. 263 за КО Ротино во 
површина од 600 м2 за вкупна купопродажна сума од 
150.000 денари, сопственост на Лахчански Наум од Би-
тола, ул. �Јосиф Христовски� бр. 5/11. 
Се повикуваат заедничките сопственици,  сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
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вувањето во �Службен весник на РМ�, писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го 
губат правото на првенствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот м-р Веселинка Здравкова од Битола, ул. 
�Мечкин Камен�  бр. 20, Битола.                          (28606) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште заведено во Посе-

довен лист број 54 за КО Лажани парцела 855 место 
викано �Трска�, нива класа 2, со површина 2748 м2 
сопственост на Здравески Митија од с. Лажани, купо-
продажната цена изнесува 65.000 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици,  сосопс-

твениците и сопствениците чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во �Службен весник на Р. 
Македонија �, писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првенс-
тво. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Боге Дамески, ул. �Кузман Јосифоски� бр. 
8, Прилеп.                                                                (28607) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на КП 

бр. 506 во м.в. �Меризи�, ливада класа 4, во површина 
од 2774 м2, на КП бр. 1229/1 м.в. �Стари Лози�, нива 
класа 3, во површина од 7241 м2, за КО Големо Коња-
ри, по ПЛ. бр. 613, сопственост на Рајатоски Гоце од 
Прилеп, ул. �Вељко Влаховиќ� бр. 22/4, Прилеп, за це-
на од 30.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици,  сосопс-

твениците како и сопствениците кои граничат со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од објавува-
њето на оваа понуда во �Службен весник на РМ� да се 
изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го 
губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се доставаат 

до нотарот Стојаноска Елизабета, ул. �Јоска Јордано-
ски� бр. 2, Прилеп                                                   (28608) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: 1/3 идеален 
дел од КО"Марена", КП бр. 531 , дел 5, план 006,  ски -
ца 005, викано место"Соколица", култура-лозје, класа  
4, со вкупна површина од 2.451м2 и 1/3 идеален дел од  
КО"Марена", КП. бр. 531, дел 5, план 006, скица 005, 
викано место"Соколица", култура-нива, класа 5, со 
вкупна површина од 3.444м2; во сопственост на Ѓорѓи 
Василев од с. Марена, Кавадарци, евидентирано во 
Имотен лист бр. 1217 издаден од Државен завод за гео-
детски работи, Одделение за премер и катастар Кава-
дарци, за цена од 15.000,00 денари. 
Се повикуваат сопствениците, заедничките сопстве-

ници, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со 
земјиштето кое се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето во "Службен весник на РМ" писмено 
да  се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спро-
тивно го губат правото на првенство.  
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, 
Кавадарци.                                                            (29150) 

____________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа 9/21 идеа-

лен дел од КП бр. 3738/1-65-27( или на л. м. 780 м2) ни-
ва од 1 класа на м.в. "КАРАГАЧ" во површина од 
2018м2 запишана во П..Л. бр.3842 за КО Гостивар, соп-
ственост на Мустафи Милаим Јаиш од с. Балиндол, за 
купопродажна  цена од 240. 000, 00. денари.  
Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од За-

конот за земјоделското земјиште("Службен весник на 
РМ", бр. 25/1998) имаат право на првенствено  купува-

ње (заедничките сопственици, сосопствениците и  со-
седите чие земјиште се граничи со земјиштето што се 
продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се из-
јаснат за прифаќање на  понудите. Во спротивно го гу-
бат правото на  првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул." Кеј 
Братство" бр. 5-А.                                                   (29151) 

____________ 
 
Се продава недвижен имот-деловен простор на КП 

бр.14501, дел 1 зграда 1, в.м. ул."Републиканска", ка-
тастарска култура 50000, површина 1.58м2, право на 
недвижност 814, и КП бр. 14501, дел 1, зграда 1, влез 1 
кат ПР, намена на зградата 00570, в.м. ул. "Републи-
канска", собност 002, површина 1.40м2, право на нед-
вижност 832, сосопственост на продавачите и тоа: Ди-
меска Келемфирка од Прилеп, ул."Октомвриска" бр. 
25(сосопственик на 2/80 идеален дел), Димески Рампо 
од Ресен, ул. "Б. Кидрич" бр 221 (сосопственик на 2/80 
идеален дел),Ристеска Панда од Прилеп, ул. "Кеј 4-ти 
Јули" бр. 1 V/11 (сосопственик на 2/80 идеален дел), 
Димески Благоја од Прилеп, ул. "Октомвриска" бр. 
25(сосопственост на 9/80 идеален дел) и Димески Ицко 
од Прилеп, ул. "Октомвриска" бр.25 (сососопственост  
на 2/80 идеален дел). Купопродажната цена  на делов-
ниот простор изнесува 60.000,00(шеесетилјади) ЕУР во 
денарска противвредност и се плаќа во готово и во це-
лост. 
Се повикуваат сосопствениците и заедничките соп-

ственици да се изјаснат за прифаќање на понудата во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
"Службен весник на РМ" Во спротивно го губат право-
то на првенство и сосопственичките делови ќе се про-
дадат на друго лице. 
Изјавата за прифаќање на понудата ќе има дејство 

само ако во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во"Службен весник на РМ" сосопствениците 
кои се согласни да ги откупат сосопственичките делови 
кој им се нудат ќе ја исплатат цената во целост и во го-
тово на продавачите или истата ја депонират кај Ос-
новниот суд во Прилеп или кај нотар Дано Рошкоски , 
булевар" Гоце Делчев", зграда "Македонија", локал 14, 
Прилеп.                                                                    (29152) 

_____________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: култура ни-

ва , чија вкупна површина изнесува 1277м2, на КП бр. 
3085, место викано "Ѓоргица"кл.2 за КО Кукуречани, 
сопственост на Илиева Изабела од Штип и То- дорова 
Кети од Велес.Наведената  недвижност се продава за 
цена од 18.000,00 денари. 
Се повикуваат соседите чии имоти се граничат со 

наведената недвижност во рок од 30 дена од денот на  
објавувањето  на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќање на истата. Во спр-
отивно го губат правото на  предимствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Билјана Дамјановска-Јанчевска, ул. "Иван 
Милутиновиќ" бб, локал 9, Битола.                      (29153) 

_____________ 
 
Нотар Ленка Панчевска, со службено седиште во 

Општина Чаир, ги известува сосопствениците и  сопст-
вениците на граничните парцели со парцелата КП 
бр.1437/2 нива петта класа во место викано "Хан" со 
површина од вкупно 1071 м2 КО Глуво Бразда дека  со-
сопствениците на наведената парцела Поповски  Све-
тозар, Поповски Златко, Поповски Божидар и Попов-
ски Душан, сите со живеалиште во с. Бразда, Скопје, ја 
продаваат наведената парцела по цена од 100 денари 
по еден м.2 Доколку наведените лица сакаат да го  ко-
ристат предимственото право за купување  предвидено 
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во Законот за земјоделско земјиште, потребно е   во -
рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас, да ја  де-
понираат купопродажната цена во нотарски депозит.  
Во спротивно продавачот ќе ја продаде на друг купу-
вач.             (28825) 

____________ 
 
Сопственикот Заимов Шефки од с. Патишка Река  

Скопје, од  својата недвижност - шума 4 класа со повр-
шина 4.921 м2 во место викано Кумова Рупа на КП 
319/1 КО Патишка Река и тоа 1/2 идеална половина ја 
продава за 60,00 денари  1м.2  
Се повикуваат сопствениците на граничните парце-

ли чие земјиште се граничи со земјиштето што се про-
дава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на ог-
ласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изја-
снат за понудата. Во спротивно го губат правото на пр-
венство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават 

до нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир, Скопје, 
ул. "II Македонска бригада" бр. 54.                     (29277) 

____________ 
 
Сопствениците Трифуновска Велика од Радишани,  

бр. 18/50, Јовевска Ленче од Скопје, ул. В. Тодоровски" 
бр. 9/2, Манџуковски Дејан од Скопје, ул. "Марко Кра-
ле" бр. 122, Грујовска Анка од Скопје, ул. "В. Тодоров-
ски" бр. 9/1 и Атанасовска Виолета од Скопје, ул. "Пе-
тар Манџуков" бр. 97-а, својата недвижност- нива 5 
класа во површина 4.444 м2 во место викано Равниште 
на КП 1128  КО Г. и Д. Оризари, заведени во поседовен 
лист бр. 1390 го продаваат за 100,00 денари 1м2. 
Се повикуваат сопствениците на граничните парце-

ли чие земјиште се граничи со земјиштето што се про-
дава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на ог-
ласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјас-
нат за понудата. Во спротивно го губат  правото на пр-
венство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават 

до нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир, Скопје, 
ул. "II Македонска бригада" бр. 54.                      (29350) 

____________ 
   
Се продава 1/6 идеален дел од земјоделско земјиш-

те: КП 473/1, план 3, скица 9, во место викано Кисела 
Јабука, култура нива, 4 класа, со вкупна површина  од 
2486 м,2 заведена во поседовен лист бр. 2845 за КО 
Волково, сопственост на Стојковски Стојко, Скопје, за 
цена од 378.000,00 денари. 
Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-

ственици и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" пи-
смено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Снежана Видовска, ул. "Ѓуро Ѓаковиќ" бр. 
74, Скопје.                                                                (29441) 

____________ 
 
Се продава недвижен имот - нива во КО Горно Со-

ње, построена на  КП бр. 1392, план 5, скица 6,  место 
викано Мироец, култура нива , класа 5, со површина од 
2585 м2, за цена од 2- ЕУР- во денарска противвред-
ност, по метар квадратен, сопственост на Стојановски  
Благоја од Скопје, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 14. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-

ственици и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот, писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата, во спротивно го губат правото 
на првенство. 
Понудите да се достават до нотарот Весна Паунова, 

ул. "Наум Охридски" бр.2, Скопје.                       (29535) 

М А Л И   О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважни следниве документи: 
Пасош бр. 210750/94 издаден од СВР-Скопје на име 
Фари Биљали, ул."10" бр.25, с.Арачиново, Скопје.                                

      (29357) 
Пасош бр. 622305/95 издаден од СВР-Скопје на име 
Билјана Ангеловска-Сурмејан, ул. "Н. Вапцаров" бр. 
10/5, Скопје.                                                     (29369) 
Пасош бр. 1138362/98 издаден од СВР-Куманово на 
име Берѓиљ Куртиши, ул."К. Мисирков" бр.23-б, Ку-
маново.                                                             (29370) 
Пасош бр. 411999 на име Спасова Виолета, с. Ко-
лешино бр. 199, Струмица.                       (29372) 
Пасош бр. 884248 на име Дервишоски Мустафа, ул. 

"Скопска" бр. 137, Кичево.                       (29373) 
Пасош бр. 352485/94 издаден од СВР-Скопје на име 
Јулка Мирковиќ, ул. "Маџари" бр. 37, Скопје.    (29376) 
Пасош бр. 248159/94 издаден од СВР-Тетово на име 
Тахир Хасани, с. Челопек, Тетово.               (29377) 
Пасош бр. 1342604/00 издаден од СВР-Тетово на име 
Амети Мумин, ул. "О. Николов" бр. 25, Тетово. (29389) 
Пасош бр. 005266/92 издаден од СВР-Скопје на име 
Шерифе Рамадановиќ,бул."В.С.Бато"бр.75/2-3, Скопје.
                                                                    (29393) 
Пасош бр. 1204824/99 издаден од СВР-Скопје на име 
Шенај Рамадановиќ, бул. "В.С.Бато" бр. 75/2-3, Скопје.
                                                                    (29394) 
Пасош бр. 1204739/94 издаден од СВР-Скопје на име 
Еркан Рамадановиќ, бул. "В.С.Бато" бр.75/2-3, Скопје.
                                                                    (29396) 
Пасош бр. 1517998 издаден од СВР-Скопје на име Ре-
џепи Арјан, ул. "О. Чопела" бр. 91, Скопје.         (29397) 
Пасош бр. 1045926/98 издаден од СВР-Велес на име 
Зоран Карабунијштаноф, ул. "Д. Груев" бр. 92, Велес.
                                                                    (29404) 
Пасош бр. 1667456/02 издаден од СВР-Тетово на име 
Несим Арбен, ул. "Б. Кочоски" бр. 75, Тетово.   (29408) 
Пасош бр. 563071/95 издаден од СВР-Скопје на име 
Атанасова Валентина, ул. "М. Поп Иванова" бр. 2-а, 
Скопје.                                                             (29413) 
Пасош бр. 1197493/99 издаден од СВР-Тетово на име 
Демири Сулејман, с. Желино, Тетово.             (29432) 
Пасош бр. 1439124 издаден од СВР-Неготино на име 
Темелков Душко, ул. "8-ми Ноември" бр. 91, Неготино.
                                                           (29436) 
Пасош бр. 1086816 издаден од СВР-Скопје на име 
Небуше Сулејмани, с. Арачиново ул. "1" бр.30,Скопје.
                                                                    (29438) 
Пасош бр. 1706379/02 издаден од СВР-Тетово на име 
Хакиј Бедаини, с. Боговиње, Тетово.        (29442) 
Пасош бр. 0005658 издаден од СВР-Скопје на име 
Аљиљи Сејран, бул. "Македонско Кос. бригада"бр. 38 
/40, Скопје.                                                     (29443) 
Пасош бр. 1388907 на име Шулески Дарко, Прилеп.

                                                                    (29460) 
Пасош бр. 226346/94 на име Беќири Намик, с. Врап-
чиште, Гостивар.                                             (29461) 
Пасош бр. 1080803 на име Кочоски Димитар, ул. 

"Београдска" бр. 17, Битола.                      (29463) 
Пасош бр. 1520311 на име Ахмеди Шптиме, Кичево.

                                                                    (29465) 
Пасош бр. 1616884 на име Сулејмани Ѓулмен, Скопје.

                                                                    (29467) 
Пасош бр. 1120303 на име Адеми Агнеса, Скопје. 
                                                                    (29468) 
Пасош бр. 1631147 на име Саити Џељаљ, ул. "Никола 
Вапцаров" бр. 24, Куманово.               (29469) 
Пасош бр. 1626330 на име Вранишкоски Филип, ул. 

"К. Војвода" бр. 14, Охрид.                       (29470) 
Пасош бр. 1658436 на име Тодороска Марија, ул. "К. 
Шапкарев" бр. 26, Охрид.                                    (26360) 
Пасош бр. 0662855 на име Тодороска Крстинка, ул. 

"К. Шапкарев" бр. 26, Охрид.                              (26361) 
Пасош бр. 1607721/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Кенан Ајдари, Раштански Пат, Скопје.          (29478) 
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Пасош бр. 1514166/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Исени Елвира, ул. "К. Металец" бр.2/1-50, Скопје.                                                                     

Пасош бр. 1169380/99 издаден од СВР-Куманово на 
име Мевлан Исуфи, с. Оризаре, Куманово.         (29736) 

       (29482) 
Пасош бр. 1177030/99 издаден од СВР-Скопје на име 
Милошевска Нада, бул. "АВНОЈ" бр. 60/1-18, Скопје.
                                                                    (29510) 
Пасош бр. 1276219/99 на име Зорниќ Арабела, с. Жи-
тоше, Крушево.                                            (29512) 
Пасош бр. 167391/93 на име Абдурамани Џемали, с. 
Челопек, Тетово.                                             (29515) 
Пасош бр. 0495779 на име Мишкоски Сотир, ул. "Бу-
левар" бр. 2/12, Гевгелија.                              (29519) 
Пасош бр. 0339895 на име Мангу Костандина, Ресен.

                                                                    (29520) 
Пасош бр. 1412857 издаден од УВР-Охрид на име Ле-
коски Јован, ул. "Социјалистичка Зора" бр. 80-2/6, 
Скопје.                                                             (29521) 
Пасош бр. 1278270/99 издаден од СВР-Скопје на име 
Бејтула Шаби, с. Арачиново, Скопје.       (29523) 
Пасош бр. 1564720/01 издаден од СВР-Куманово на 
име Фазлији Авдираман, с. Матејче, Куманово. (29527) 
Пасош бр. 319414 на име Мемедова Анифе, ул. "Спи-
ро Захов" бр. 5/9, Струмица.               (29537) 
Пасош бр. 1627072 на име Балабан Томислав, ул. "М. 
Просветители" бр. 1, Охрид.                       (29538) 
Пасош бр. 0133671/93 издаден од СВР-Скопје на име 
Џаџу Горан, ул. "Партизански одреди" бр. 63, Скопје.
                                                                    (29539) 
Пасош бр. 1433106 на име Деловски Сашо, ул. "Кум-
ровец" бр. 84, Битола.                              (29540) 
Пасош бр. 1674085 на име Мустафа Имет, с. Коро-
шишта, Струга.                                             (29541) 
Пасош бр. 1124740 на име Адеми Решит, Струга. 
                                                                    (29542) 
Пасош бр. 1016821 на име Мицкоски Игор, бул.  

"Туристичка" бр. 96-1/23, Охрид.                       (29543) 
Пасош бр. 1063737 на име Азири Аљит, ул. "Димит-
рије Туцовиќ" бр. 30, Куманово.               (29544) 
Пасош бр. 1457101/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Алити Беким, с. Сарај, Скопје.               (29546) 
Пасош бр. 1164671/98 издаден од СВР Скопје на име 
Зоран Јанчевски, ул. "Вардарска" бр. 30, Скопје.(29564) 
Пасош бр. 1522482 издаден од СВР-Скопје на име 
Идриз Ерол, ул. "Клинска Леса" бр. 7,Скопје.     (29584) 
Пасош бр. 1722439/02 издаден од СВР-Гостивар на 
име Рафиз Ќамили, с. Добридол, Гостивар.         (29587) 
Пасош бр. 41227/93 на име Изет Јусуфи, ул. "Цветан 
Димов" бр. 10, Тетово.                              (29620) 
Пасош бр.1671272 на име Досева Нада, ул. "Скопска" 
бр. 7, Кавадарци.                                             (29621) 
Пасош бр. 1766751 издаден од СВР-Скопје на име 
Станковски Кире, с. Горно Оризари, ул. "2" бр 1, Ско-
пје.                                                                    (29622) 
Пасош бр. 1522707 издаден од СВР-Скопје на име 
Куртовиќ Елвин, ул. "Цветан Димов" бр.100, Скопје.                                                                    

   

Чекови од тековна сметка бр. 1696-68 од бр. 736843 
до бр. 736852 и бр. 698728, 698734, 698735, 698736 из-
дадени од Македонска банка на име Гушева Мар-
гарита, Гевгелија.                                      (29401) 

       (29623) 
Пасош бр . 1293550 издаден од СВР-Скопје на име 
Скендер Сума, ул. "Прохор Пчински" бр. 18, Скопје.                                                                  Чекови од тековна сметка бр. 1691-10 со бр. 583294, 

583295, 698709, 700017 и бр. 700019 издадени од Ма-
кедонска банка на име Насева Роза, Гевгелија.   (29402) 

       (29627) 
Пасош бр. 1212293 издаден од СВР-Тетово на име 
Шубеска Даниела, ул. "Маршал Тито" бр. 100 1/1, Те-
тово.                                                                          (29745) 
Пасош бр. 1326241/99 издаден од СВР-Скопје на име 
Дејан Милески, ул. "Ѓ. Крапчев" бр. 14/7, Скопје.              

Чекови од тековна сметка бр. 2563478 со бр. 80007-
28041 и бр. 8000728042 издадени од Стопанска банка 
на име Божин Жудев, Гевгелија.               (29403)                                                        

   

Чек од тековна сметка бр. 1688-58 со бр. 615516 из-
даден од Македонска банка на име Тодорка Шутарова, 
Гевгелија.                                             (29405) 

       (29695) 
Пасош бр. 1421322 издаден од СВР-Скопје на име 
Сулејмани Рами, с. Кондово ул. "100" бр. 17, Скопје.                                                                  Чекови од тековна сметка бр. 1692-42 со бр. 768095 и 

бр. 768096 издадени од Македонска банка на име 
Ленче Ајцева, Гевгелија.                              (29406) 

       (29705) 
Пасош бр. 1734437/02 издаден од СВР-Скопје на име 
Ештреф Исени, с. Танушевци, Скопје.            (29732) 
Пасош бр. 1405517 на име Коца Фикрет, с. Оризари, 
Велес.                                                             (29734) 
Пасош бр. 1555685 на име Коца Азра, с. Оризари, Ве-
лес.                                                                    (29735) 

Пасош бр. 0523674/95 на име Арбри Муштеба, с. Ве-
лешта, Струга.                                             (29737) 
Пасош бр. 1563215/01 на име Ибраими Исен, с. Ко-
рошишта, Струга.                                      (29738) 
Пасош бр. 1342032 на име Мислими Намик, с. Г. Сед-
ларце, Тетово.                                             (29740) 
Пасош бр. 1497517 на име Пеливаноска Ивона, с. 
Бистрица, Битола.                                                   (29840) 
Чекови од тековна сметка бр. 7908080 од бр. 6187456 
до бр. 6187462 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Омери Агим, Скопје.        (29375) 
Чекови од тековна сметка бр. 1687-26 со бр. 527576, 

698646, 698647, 698648, 698649, 698651, 700888, 70-0-
889, 700890, 700892, 700893, 700894 и бр. 700896 изда-
дени од Македонска банка на име Ристиќ Ленка, 
Гевгелија.                                                     (29383) 
Чекови од тековна сметка бр. 1689-80 од бр. 698638 
до бр. 698644 и бр. 700913, 700916, 700918 издадени од 
Македонска банка на име Кристина Трајкова, Гев-
гелија.                                                             (29385) 
Чекови од тековна сметка бр. 1716-97 со бр. 625991, 

625992, 625993, 625995, 625996 и бр. 625999 издадени 
од Македонска банка на име Чурлинова Гордана, 
Гевгелија.                                                     (29386) 
Чек од тековна сметка бр. 010760 со бр. 360025 изда-
ден од Тутунска  банка АД Скопје на име Јосивоски 
Драги, Скопје.                                             (29387) 
Чекови од тековна сметка бр. 1684-32 со бр. 698626, 

698627, 736002, 736003 и бр. 736004 издадени од Ма-
кедонска банка на име Чрчева Магдалена, Гевгелија.                                

       (29388) 
Чек од тековна сметка бр. 2563455 со бр. 8000725126 
издаден од Стопанска банка на име Каракабакова 
Елизабета, Гевгелија.                              (29390) 
Чекови од тековна сметка бр. 1695-36 со бр. 699476, 

699478, 699479, 699480, 699481 и бр. 584941 издадени 
од Македонска банка на име Анетка Каракамачева, 
Гевгелија.                                             (29391) 
Чекови од тековна сметка бр. 1683-00 со бр. 528531, 

528540, 583452 и бр.615459 издадени од Македонска 
банка на име Ковачева Петра, Гевгелија.             (29392) 
Чекови од тековна сметка бр. 2563539 со бр. 80007-

23057, 800723061, 8001383795 и бр. 8001383796 изда-
дени од Стопанска банка на име Божана Раденлиева, 
Гевгелија.                                                     (29395) 
Чекови од тековна сметка бр. 1685-64 со бр. 52-8521, 

528525 и бр. 737568 издадени од Македонска банка на 
име Џинова Марија, Гевгелија.               (29398) 
Чекови од тековна сметка бр. 1675-92 со бр. 698541, 

698544, 698545, 698546, 698547, 698548, 698549, 698-
712, 698713, 698716, 698717, 698719 и бр. 698721 изда-
дени од Македонска банка на име Софија Поп- Кочева, 
Гевгелија.                                             (29400) 

Чекови од тековна сметка бр. 13734837 од бр. 54480-
82 до бр. 5448086, 5461361, 5461362 од бр. 5475966 до 
бр. 5475974, 5406343 и бр. 5441937 издадени од Ко-
мерцијална банка АД Скопје на име Аврамовски Илија, 
Скопје.                                                 (29407) 
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Чекови од тековна сметка бр. 12790-25 со бр. 990-0-

083034 и бр. 9900083034 и од бр. 9900173261 до бр. 
9900173270 издадени од Македонска банка АД Скопје 
на име Лујза Груева Ѓорчева, Скопје.        (29412) 
Чекови од тековна сметка бр. 2564904 со бр. 80007-

27983, 8000727984, 8000727985, 8000727986, 80007164-
84  издадени од Стопанска банка на име Трајкова 
Кристина, Гевгелија.                                      (29415) 
Чекови од тековна сметка бр. 2563481 со бр. 8001-

374522, 8001374523, 8001374525, 8000289604, 8000716-
491 и од бр. 8001379982 до бр. 8001379989 издадени од 
Стопанска банка на име Ристиќ Ленка, Гевгелија.                                                                     

Работна книшка на име Николовски Митко, Крива 
Паланка.                                                     (29451) 

       (29419) 
Чек од тековна сметка бр. 2563497 со бр. 1377097 из-
даден од Стопанска банка на име Марија Џинова, Гев-
гелија.                                                             (29420) 
Чекови од тековна сметка бр. 2563523 со бр. 80002-

89610, 8000728032 и бр. 8000728033 издадени од Сто-
панска банка на име Софија Поп-Кочева, Гевгелија.                                                                     Работна книшка на име Ричард Поповски, Скопје. 

       (29422) 
Чекови од тековна сметка бр. 2563460 со бр. 80007-

28152 и бр. 8000728155 издадени од Стопанска банка 
на име Роза Насева, Гевгелија.               (29424) 
Чек од тековна сметка бр. 2563502 со бр. 2563518  из-
даден од Стопанска банка на име Анетка Каракамчева, 
Гевгелија.                                             (29425) 
Чекови од тековна сметка бр. 2563518 со бр. 8000-

288435, 8001374587 и бр. 8001374588 издадени од Сто-
панска банка на име Тодорка Шутарова, Гевгелија.                                                                                                                                         (29485) 

       (29426) 
Чек од тековна сметка бр. 2563440 со бр. 8001375424 
издаден од Стопанска банка на име Ленче Ајцева, 
Гевгелија.                                                     (29429) 
Чекови од тековна сметка бр. 3493892 од бр. 1037283 
до бр. 1037297 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Стојкоски Мицко, Скопје.        (29462) 
Чекови од тековна сметка бр.77382 од бр. 5437576 до 
бр. 5437579 и бр.  5437572, 5437573,  5437574 издадени 
од Комерцијална банка АД Скопје на име Драгица 
Нановска, Скопје.                             (29479) 
Чек од тековна сметка бр. 2035966 со бр. 0006000-

756778 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Чичев Борислав, Скопје.                       (29528) 
Чекови од тековна сметка бр. 14717866 издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Симовиќ Лил-
јана-Бјанка, Скопје.                                      (29629) 
Чекови од тековна сметка бр. 895345 од бр. 6362187 
до бр. 6362191  издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Тодосиоска Благородна, Скопје.  (25194) 

  Чекови од тековна сметка бр. 15511/08 од бр. 868037 
до бр. 868042 издадени од Македонска банка АД 
Скопје на име Филиповски Ѓорѓе, Скопје.         (29699) 
Чекови од тековна сметка бр. 2398558 од бр. 3795751 
до бр. 3795755 издадени од Стопанска банка АД Ско-
пје на име Рејхан Шахин, Скопје.               (29708) 
Чекови од тековна сметка бр. 01559554 од бр. 0018-

000294306 до бр. 0018000294314 и бр.0018000294298, 
0018000294299 издадени од Комерцијална банка на 
име Севриева Вера, Скопје.                       (29742) 
Чекови од тековна сметка бр. 3135 од бр. 353160 до 

353165 и бр,. 353167, 353168 издадени од Тутунска 
банка АД Скопје на име Верица Блажевска, Скопје.                                                                     Работна книшка на име Ѓулсум Абас, ул. "Г. Делчев" 

бр. 200/4, Охрид.                                             (29548) 
       (29750) 

Работна книшка на име Камиши Афет, Скопје. (29338) 
Работна книшка на име Емилија Ацева, Скопје. 
                                                                    (29354) 
Работна книшка на име Сами Даудоски, с. Гарани, 
Кичево.                                                               (29367) 
Свидетелство за 8-мо одделение издадено од ОУ "Ли-
рија"-Скопје на име Аџере Лесковица, Скопје.   (29352) 
Работна книшка на име Љуан Селими,Скопје. (29384) 
Работна книшка на име Станислав Мерунка, Скопје.

                                                                    (29414) 
Работна книшка на име Олџај Бајрам,Скопје.  (29430) 

Работна книшка на име Велковска Билјана, Скопје.                                
       (29433) 

Работна книшка на име Христова Бојана, Скопје. 
                                                                    (29439) 
Работна книшка на име Скендер Љачи, Скопје. 
                                                                    (29440) 
Работна книшка на име Јованка Анеска, Тетово. 
                                                                    (29446) 
Работна книшка на име Зенедије Мустафи, с. Неп-
роштено, Тетово.                                             (29448) 

Работна книшка на име Мамутов Гинер, ул. "Сре-
дорек" бр. 31, Куманово.                                        (29452) 
Работна книшка на име Конески Дејан, с. Славеј, 
Прилеп.                                                             (29458) 
Работна книшка на име Стојаноска Марија, кеј "9-ти 
Септември" бр. 47-Б, Прилеп.               (29459) 

                                                                    (29473) 
Работна книшка на име Спасовски Љубе, с. Булачани, 
Скопје.                                                             (29474) 
Работна книшка на име Имер Ајдини,Скопје.  (29476) 
Работна книшка на име Каланоски Гоце, Охрид. 
                                                                    (29483) 
Работна книшка на име Благој Велјановски, ул. "Д. 
Влаховиќ" бр. 81, Битола.                              (29484) 
Работна книшка на име Горан Гиноски, Охрид. 

Работна книшка на име Гордана Ристовска, Охрид.                                
       (29486) 

Работна книшка на име Зинсингер Тасика, ул. "Слав-
чо Стојменски" бр. 25, Штип.               (29488) 
Работна книшка на име Вукова Лилјана, Радовиш.                                

       (29489) 
Работна книшка на име Василевска Ружа, с. Мирав-
ци, Гевгелија.                                             (29490) 
Работна книшка на име Масинова Рајна, ул. "Славе 
Петков" бр. 26, Велес.                              (29492) 
Работна книшка на име Цветкоска Жаклина, с. Врб-
јани, Прилеп.                                             (29495) 
Работна книшка на име Ристески Тони, Точила, При-
леп.                                                             (29497) 
Работна книшка на име Бајрамоска Незира, Прилеп.

                                                                    (29498) 
Работна книшка на име Коруноска Јасмина, ул. "4-ти 
Јули" бр. 182-7/6, Кичево.                              (29500) 
Работна книшка на име Менсур Алили, с. М. Речица, 
Тетово.                                                             (29505) 
Работна книшка на име Михат Абдурамани, с. Шип-
ковица, Тетово.                                             (29507) 
Работна книшка на име Јордан Здравковски, Скопје.

                                                                    (29517) 
Работна книшка на име Олгица Коруноска, Скопје.                                

       (29522) 
Работна книшка на име Катерина Ѓеорѓиевска, Ско-
пје.                                                                    (29529) 
Работна книшка на име Раденковиќ Драган, Скопје.

                                                                    (29545) 
Работна книшка на име Наумоски Томислав, с. Вел-
гошти, Охрид.                                             (29547) 

Работна книшка на име Костадиновски Славе, с. 
Страцин, Куманово.                                      (29553) 
Работна книшка на име Бојковски Марјан, ул. "114" 
бр. 24, Куманово.                                             (29554) 
Работна книшка на име Цане Јанкуловски, с. Г. Ори-
зари, Битола.                                             (29556) 
Работна книшка на име Анџелкоска Билјана, ул. 

"Ристо Крле" бр. 2-1, Струга.                       (29557) 
Работна книшка на име Мемети Алил, ул. "178" бр. 8, 
Тетово.                                                             (29560) 
Работна книшка на име Симоска Цветанка, Тетово.                                

       (29562) 
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Работна книшка на име Рунтевски Зоран, Пехчево.                                                                     Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ 

"Лирија"-Скопје на име Метула Лесковица, Скопје.        (29566) 
Работна книшка на име Пешов Мијалко,с. Коноп-
ница, Крива Паланка.                                      (29567) 
Работна книшка на име Соневски Бранко, ул. "М. Пи-
јаде" бр. 16/8, Куманово.                              (29568) 
Работна книшка на име Петровска Валентина, нас. 
Звегор, Делчево.                                             (29570) 
Работна книшка на име Тодорова Даниела, ул. "В. 
Прке" бр. 30, Штип.                                      (29571) 
Работна книшка на име Дика Дртиан,Струга.  (29572) 
Работна книшка на име Мицковска Елизабета, 
Скопје.                                                                    (29579) 
Работна книшка на име Татјана Шекутковска, Скопје.

                                                                    (29582) 
Работна книшка на име Ѓорче Георгиевски, Скопје.

                                                                    (29585) 
Работна книшка на име Лена Ѓорѓеска,Скопје (29591) 
Работна книшка на име Аргирова Љуба, ул. "Д. Нај-
дов" бр. 8, Велес.                                             (29605) 
Работна книшка на име Јусуф Ибиш, Скопје.   (29628) 
Работна книшка на име Раевски Зоран, Скопје. (29692) 
Работна книшка на име Мехмед Џеврија, Скопје. 
                                                                    (29709) 
Работна книшка на име Сузана Алиевска, ул. "Ка-
раџа" бр. 15, Битола.                              (29711) 
Работна книшка на име Ристески Миле, с. Свињишта, 
Охрид.                                                             (29712) 
Работна книшка на име Митров Бранко, Гевгелија.                                                                     Свидетелство од 5 одделение на име Алиоски Ислија, 

с. Дебреште, Прилеп.                              (29457)        (29714) 
Работна книшка на име Марика Петровска, Гевге-
лија.                                                                    (29716) 
Работна книшка на име Фикмет Мустафоски, ул. 

"Гостиварска" бр. 40, Прилеп.                       (29722) 
Работна книшка на име Селмани Абдул, с. Чегране, 
Гостивар.                                                     (29723) 
Работна книшка на име Асани Лулзим, Гостивар. 
                                                                    (29724) 
Работна книшка на име Бибоски Душко, Гостивар.              

Свидетелства од 5 и 6 одделение на име Велеска 
Сања, Прилеп.                                                     (29552) 

                                                       Свидетелство од 8 одделение на име Алит Михтари, 
с. Челопек, Тетово.                                      (29559)        (29725) 

Работна книшка на име Ружица Филиповска, Тетово.
                                                                    (29728) 
Работна книшка на име Неџети Амети, Тетово. 
                                                                    (29730) 
Работна книшка на име Богоевски Горан, Скопје. 
                                                                    (29739) 
Работна книшка на име Селмановиќ Хермина, Ско-
пје.                                                                    (29763) 
Воена книшка на име Андовски Марјанчо, нас. Тунел 
бр. 5-1/4, Велес.                                             (29455) 
Воена книшка на име Владимир Сјеклоќа, Скопје.                 

Свидетелство од 8 одделение на име Маѓеров Жарко, 
Велес.                                                             (29577)                                                     Свидетелство за 3 година и диплома издадено од 
ГУЦ "Св. Наум Охридски"-Скопје на име Орданова 
Љуба, Скопје.                                             (29581) 

       (29499) 
Воена книшка на име Јанчев Мише, ул. "Александар 
Неделковски" бр. 16/15, Гевгелија.             (29502) 
Воена книшка на име Селими Авзи, Скопје.    (29503) 
Воена книшка на име Костоски Славче, Тетово. 
                                                                    (29508) 
Воена книшка на име Тодоровиќ Драган, Куманово.

                                                                    (29509) 
Воена книшка на име Блаже Ангелов, ул. "Кукушка" 
бб, Гевгелија.                                             (29549) 
Воена книшка на име Митев Ангел,Радовиш.  (29555) 
Воена книшка на име Оџоски Осман, с. Октиси, Ст-
руга.                                                                    (29558) 
Воена книшка на име Димовски Зоранче, с. Утово, 
Демир Хисар.                                             (29710) 
Воена книшка на име Илија Бундалески, Скопје. 
                                                                    (29715) 
Воена книшка на име Симитчиев Илија, ул. "К. Ќу-
чук" бр. 29, Велес.                                      (29718) 
Чековна картичка бр. 384425 издадена од Комерци-
јална банка-Филијала Охрид на име Бранислав Трп-
чевски, Охрид.                                             (29565) 

                                                                    (29353) 
Свидетелство на име Спасовска Ирена, Пробиштип.

                                                                    (29355) 
Свидетелство од 8 одделение на име Коцев Драги, 
Радовиш.                                                     (29362) 
Свидетелство од 6 одделение на име Емрулов Зариф, 
с. Сливник, Велес.                                      (29363) 
Свидетелство на име Ибраимоски Лулзиме, с. Жи-
тоше, Крушево.                                             (29364) 
Свидетелства од 1 и  2 година на име Снежана Нико-
ловска, ул. "51" бб, нас. Карпош,Куманово.        (29365) 
Свидетелство од 8 одделение на име Касуми Ахмет, 
с. Ваксинце, Куманово.                              (29366) 
Свидетелство на име Мустафа Самирије, Тетово. 
                                                                    (29368) 
Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 одделение издадени од ОУ 

"Алија Авдовиќ"-с. Батинци-Скопје на име Миљаим 
Демиров, с. Батинци, Скопје.                (29435) 
Свидетелство за 4-то одделение издадено од ОУ 

"Братство"- Скопје на име Абибе Фејзули, Скопје. 
                                                                    (29437) 
Свидетелство од 8 одделение на име Бајрамоски Аџи-
ја, Струга.                                                     (29444) 
Свидетелство од 8 одделение на име Алиоски Елдин, 
Струга.                                                            (29445) 
Свидетелство на име Шаби Даути, Тетово.      (29447) 
Свидетелство на име Руфан Амети, Тетово.     (29449) 

Свидетелство од 8 одделение на име Ѓорчевиќ Зеки-
рија, с. Лажани, Прилеп.                              (29494) 
Свидетелство на име Лулзим Латифи, Гостивар. 
                                                                    (29501) 
Свидетелство од 4 одделение на име Дурмеска Јасе-
нин, с. Дебреште, Прилеп.                              (29551) 

Свидетелство од 8 одделение на име Мусли Адили, 
Тетово.                                                             (29561) 
Свидетелство на име Крстов Златко,Кочани.   (29563) 
Свидетелство на име Аљиљи Бурхан, с. Липково, Ку-
маново.                                                             (29569) 
Свидетелство на име Хасије Исени, Тетово.    (29573) 
Свидетелство од 8 одделение на име Фидан Халили, 
с. Камењане, Тетово.                                      (29574) 
Свидетелство на име Рамие Алили, Тетово.     (29575) 

Свидетелство за 8-мо одделение издадено од ОУ 
"Песталоци"-Скопје на име Маневски Влатко, Скопје.
                                                                    (29586) 
Свидетелство од 8 одделение на име Димковски Бла-
гој, Велес.                                                     (29593) 
Свидетелство на име Арсовска Марија,Велес. (29594) 
Свидетелства  за 1и 2 година издадени од ЕМЗУЦ 

"Коце Металец" на име Адиловски Сали, Скопје. 
                                                                    (29626) 
Свидетелство од 5 одделение на име Абазова Ќазим 
Мајасире, Велес.                                            (29717) 
Свидетелство на име Зорниќ Адмир, с. Житоше, Кру-
шево.                                                            (29721) 
Свидетелство на име Мирије Велиу, с. Г. Речица, 
Тетово.                                                                    (29727) 
Диплома на име Сајов Александар, ул. "АСНОМ" бр. 

64, Штип.                                             (29356) 
Диплома за завршено машински техничар за термо 
постројки издадена од "8-ми Септември"-Скопје на име 
Тасевски Марјанчо, ул. "Џон Кенеди" бр. 16, Скопје.                                

       (29358) 
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Диплома за завршено металска струка издадена од 

"Коце Металец"-Скопје на име Кадриовски Кадри, с. 
Морани, Скопје.                                             (29359) 
Диплома на име Наташа Спиркоска,Прилеп.   (29453) 
Диплома на име Имери Суат, Гостивар.           (29504) 
Диплома издадена од ТУЦ -Скопје на име Јордан 
Здравковски, Скопје.                                      (29518) 
Диплома на име Рамие Алили, Тетово.       (29576) 
Диплома и уверение за завршен 1 степен издадена од 
Машински факултет на име Цветановски Никола, 
Скопје.                                                                    (29650) 
Диплома за средно образование на име Заовски Тони, 
Пробиштип.                                             (29713) 
АДР дозвола бр. 1086 издадена од Министерство за 
сообраќај на име Велески Злате, ул. "С. Ковачевиќ" бр. 
15/40-А, Скопје.                                              (29625) 
Здравствена книшка на име Јакуп Мемеди, Тетово.                                                                     

 Даночна картичка бр. 5030990100424 издадена од 
Управа за јавни приходи Скопје на име Бифе Мулен 
бле ТП, Скопје.                                             (29731)        (29450) 

Здравствена книшка на име Сулејмановска Сендије, 
Велес.                                                           (29456) 
Здравствена книшка на име Неџити Зендили, с. Ори-
заре, Куманово.                                            (29487) 
Здравствена книшка на име Стефановска Даниела, 
Велес.                                                             (29491) 
Здравствена книшка на име Параскева Дамчевска, 
Велес.                                                             (29493) 
Здравствена книшка на име Кимовски Методија, Ве-
лес.                                                                    (29550) 
Здравствена книшка на име Гогов Благој, ул. "Б. Ѓо-
рев" бр. 104, Велес.                                      (29597) 
Здравствена книшка на име Мехмедов Ќамил, Велес.

                                                                    (29600) 
Здравствена книшка на име Андонов Лоренс, ул. 

"Костурска" бр. 28, Велес.                              (29607) 
Здравствена книшка на име Атанасков Лазе, Велес.

                                                                    (29609) 
Здравствена книшка на име Вучев Сашо, ул. "Сми-
левска" бр. 53, Битола.                             (29696) 
Здравствена книшка на име Адемоски Амит, Кру-
шево.                                                            (29719) 
Здравствена книшка на име Муриќ Пашо, с. Житоше, 
Крушево.                                                     (29720) 
Здравствена книшка на име Димовска Павлина, с. Св. 
Митрани, Крушево.                                      (29726) 
Здравствена книшка на име Неуди Амети, Тетово.                                                                    

Друштвото е согласно на доверителите да им го 
исплати побарувањето или да им даде гаранција. 

       (29729) 
Уверение издадено од Филолошки Факултет-Скопје 
на име Делкова Софка, Скопје.               (29733) 
Лична карта на име Дафчева  Татјана,Скопје.  (29524) 
Штедна книшка бр. 1300068/09 издадена од Тутунска 
банка АД Скопје на име Милица Глировска, Скопје.                                                                     _______________________________________________ 

       (29423) 
Штедна книшка бр. 9009386 издадена од Тутунска 
банка АД Скопје на име Ранташа Бојан,Скопје.  (29530) 
Даночна картичка бр. 5030000204360 издадена на 
име ТП Викенд Скопје. 
Даночна картичка бр. 4030002447658 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име ЕСТ - КС  ДО-
ОЕЛ, Скопје.                                             (29399) 
Даночна картичка бр. 4030000401731 издадена од 
Управа за приходи-Скопје на име "МИРАЖ" ДОО, 
Скопје.                                                                    (29409) 
Даночна картичка бр. 4030999366288 издадена од 
Управа за приходи на име "РИДЕ ШПЕД", Скопје. 

                                                                    (29410) 
Даночна картичка бр. 4030990187380 издадена од 
Управа за приходи на име "ЛИНГВАФАН", Скопје.                                                                     1.2. Техничките карактеристики на средството на-

ведени се во Спецификација број 1, која може да се по-
дигне секој ден, во просторијата бр. 705, од 12,00 до 
13,00 часот. 

       (29411) 
Даночна картичка издадена од Управа за приходи на 
име Ганев Ристо, Гевгелија.                       (29464) 
Даночна картичка издадена од Управа за приходи на 
име Ицко Колонијал ТП Виолета, Богданци.      (29466) 
Даночна картичка бр. 4030001407270 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име Магну Медија, 
Скопје.                                                            (29496) 

Даночна картичка бр. 4030999365087 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име Информатор, 
Скопје.                                                            (29506) 
Даночна картичка бр. 4030997341245 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име Руд Проинг, 
Скопје.                                                             (29531) 
Даночна картичка бр. 4030990325879 издадена од 
Управа за јавни приходи Скопје на име Уна комерц, 
Скопје.                                                             (29534) 
Даночна картичка бр. 502696210172 издадена од Уп-
рава за приходи на име Абдураман Емуш, Струга.                                

       (29614) 
Даночна картичка бр. 4030998378614 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име Ердин Компа-
ни, Скопје.                                                     (29630) 

Решение бр. 1010-4430/1 издадено од Министерство 
за Економија - Скопје на име ТД  Донитекс, Св. Ни-
коле.                                                            (29580) 
_______________________________________________ 

 
НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА  

ГЛАВНИНА 
 
Врз основа на член 204 од Законот за трговски 

друштва и Одлуката на собирот на содружниците на 
Друштвото за производство и трговија А.+Б. Пласт Ва-
силиос и др. ДОО увоз-извоз Гевгелија од 15.07.2002 
година се намерува да се намали основната главнина 
на Друштво за производство и трговија А.+Б. Пласт 
Василиос и др. ДОО увоз-извоз Гевгелија, ул. �Желез-
ничка� бб, така што вкупниот износ на основната глав-
нина на друштвото кој изнесува 1.029.778 дем во де-
нарска противвредност 31.921.791,00 денари, се нама-
лува за износ од 259.000 дем или во денарска против-
вредност од 8.029.000,00 денари, заради истапување на 
содружник од друштвото. 
Со тоа се менува висината на износот на основната 

главнина на друштвото и истата ќе изнесува 770.778 
дем или денарска противвредност 23.894.118,00 дена-
ри. 

Ако по истекот на 90 дена од денот на објавувањето 
на огласот во �Службен весник на РМ� не биде подне-
сено побарување, се смета дека доверителите се сог-
ласни со намеруваното намалување на основната глав-
нина.            (28490) 

 
Ј А В Н И   П О В И Ц И 

 
Врз основа на член 18 став 1 од Законот за јавни на-

бавки - пречистен текст (�Службен весник на РМ� бр. 
21/02), Министерството за одбрана на Република Маке-
донија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-63/130 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО  
ОТВОРАЊЕ 

 
1. Предмет на барањето е набавка на: Автомобил-

цистерна за вода од 7 тона, 1 парче. 

2. Содржина на понудата 
2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- името, адресата и седиштето на понудувачот, 
- цена без пресметана царина, со посебно искажан 

ДДВ, 
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- начин и услови на плаќање, 
- квалитет на понудени средства според бараните 

технички карактеристики (потекло, проспект-каталог), 
- гарантен рок,  
- сервисирање, одржување и резервни делови, 
- рок на важност на понудата, 
- рок на испорака. 
3. Придружна документација 
Кон понудата, понудувачот е должен да достави 

придружна документација согласно Законот за јавни 
набавки - (пречистен текст), во оригинални примероци 
или заверени кај нотар: 

- извод од регистрацијата на дејноста усогласена со 
Законот за трговски друштва,  

- документ за бонитет издаден од Централниот ре-
гистар, 

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

- доказ од надлежниот орган дека со пресуда не му 
е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на 
дејност, 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Бараната документација не смее да биде постара од 

6 (шест) месеци. 
4. Најповолниот понудувач ќе биде избран според 

следните критериуми:  
- цена       80 поени,  
- квалитет       10 поени,  
- рок на испорака        5 поени,  
- рок на плаќање        5 поени. 
5. Начин и рок за доставување на понудата 
Секој понудувач може да достави само една понуда. 
Рокот за доставување на понудите е 15 (петнаесет) 

дена од денот на објавувањето на барањето. Јавното 
отворање ќе се одржи на ден 21.11.2002 година во МО 
во 10 часот. 
Понудите се доставуваат на адреса: Министерство 

за одбрана, ул. �Орце Николов� б.б. - Скопје, по пошта 
или преку архивата на Министерството. 

6. Понудите кои нема да бидат доставени во наведе-
ниот рок, кои не се изработени според наводите во ова 
барање, како и оние понуди кои ја немаат целокупната 
документација која се бара, нема да се разгледуваат. 
Дополнителни информации можат да се добијат на 

телефон: 02/28 23 41. 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 26/98, 50/01 и 
2/02), Министерството за одбрана на Република Маке-
донија, објавува 

 
ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-69/319 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
I. За набавка на готови лекови за потребите на Вое-

ната болница. 
Набавката е делива. 
 
II. Списокот на потребните материјални средства за 

набавка може да се добие во Министерството за одбра-
на на Република Македонија, ул. �Орце Николов� бб, 
соба бр. 709, во работен ден од 11,00 до 13,00 часот. 

 
III. Понудата треба да содржи: 
1. Име, адреса и седиште на понудувачот. 
2. Цени во денари за наведените видови средства во 

списокот, франко краен корисник, со пресметан данок 
на додадена вредност (со посебно прикажана стапка), 
без царина. 

3. Начин и услови на плаќање. 
4. Рок на испорака. 

5. Производител, потекло и рок на употреба најмал-
ку 1 (една) година на понудените средства. 

6. Сите понудени готови лекови да имаат одобре-
ние за ставање во промет согласно член 6 од Законот за 
лековите, помошните лековити средства и медицински 
помагала, освен оние готови лекови за кои не е издаде-
но ниту едно одобрение за ставање во промет во Ре-
публика Македонија. Одобренијата за ставање во про-
мет кои не се објавени во �Службен весник на РМ� до 
31.12.2001 година, да се достават во копија во прилог 
на понудата. 

7. Рок на важност на понудата. 
 
IV. Со понудата понудувачот е должен задолжител-

но да ја достави следната документација: 
- документ за бонитет од Централниот регистар; 
- техничко-технолошки бонитет согласно член 23 

од Законот за јавни набавки; 
- извод од регистрација на дејноста усогласен со За-

конот за трговски друштва; 
- доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

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

изречена мерка на безбедност забрана за вршење деј-
ност; 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Бараната документација да се достави во оригинален 

примерок или заверена копија од нотар, а документите 
од алинеите 4, 5 и 6 да не бидат постари од 6 месеци. 

 
V. Критериум за избор на најповолен понудувач 

согласно член 25 став 2 од Законот за јавни набавки: 
цена 80 бода, начин на плаќање 10 бода и рок на испо-
рака 10 бода. 

 
VI. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок заверен и потпишан од одговорното лице на по-
нудувачот. Секој понудувач може да достави само една 
понуда. 
Понудите што не ги содржат бараните податоци и 

документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат во 
предвид за разгледување. 

 
VII. Понудувачите своите понуди да ги достават во 

рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето во 
последното средство за јавно информирање на адреса: 
Министерство за одбрана на Република Македонија, 
ул. �Орце Николов� бб, Скопје, по пошта или лично да 
се предаде, на денот на јавното отворање, кое ќе се из-
врши на ден 26.11.2002 година во 12 часот во просто-
риите на Воената болница. 
Понудата и придружната документација се доставу-

ва во затворен плик, на кој во горниот лев агол стои оз-
нака �не отворај� и број на ова барање. 
Пликот не смее да содржи никаква ознака со која 

би можело да се идентификува понудувачот. 
Во затворениот плик треба да има уште два затво-

рени и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја со-
држи понудата и носи ознака �понуда�, а другиот внат-
решен плик ја содржи документацијата и носи ознака 
�документација� и точната адреса на понудувачот. 

 
VIII. Понудите што ќе бидат доставени или ќе 

пристигнат по истекот на дадениот рок нема да бидат 
разгледувани. 
Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 

телефон 28 25 83. 
                                              Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 18 став 1 од Законот за јавни на-

бавки-пречистен текст (�Службен весник на РМ� бр. 
21/02), Министерството за одбрана на Република Маке-
донија, објавува 

 
ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-69/320 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО  

ОТВОРАЊЕ 
 
I. За набавка на медицински прибор, завоен матери-

јал, материјали од гума и пластика, средства за дезин-
фекција и останати потрошни СнМС за потребите на 
Воената болница. 
Набавката е делива. 
 
II. Список на потребните материјални средства за 

набавка може да се добие во Министерството за одбра-
на на Република Македонија, ул. �Орце Николов� бб, 
соба бр. 709, во работен ден од 11,00 до 13,00 часот. 

 
III. Понудата треба да содржи: 
1. Име, адреса и седиште на понудувачот. 
2. Цени во денари за наведените видови средства во 

списокот, франко краен корисник, со пресметан данок 
на додадена вредност (со посебно прикажана стапка), 
без царина. 

3. Начин и услови на плаќање. 
4. Рок на испорака. 
5. Производител, потекло и рок на употреба најмал-

ку 1 (една) година на понудените средства. 
6. Рок на важност на понудата. 
 
IV. Со понудата понудувачот е должен задолжител-

но да ја достави следната документација: 
- документ за бонитет од Централниот регистар; 
- техничко-технолошки бонитет согласно член 25 

од Законот за јавни набавки; 
- извод од регистрација на дејноста усогласен со За-

конот за трговски друштва; 
- доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

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

изречена мерка на безбедност забрана за вршење деј-
ност; 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Бараната документација да се достави во оригина-

лен примерок или заверена копија од нотар и да не би-
де постара од 6 месеци. 

 
V. Критериум за избор на најповолен понудувач 

согласно член 27 став 2 од Законот за јавни набавки: 
цена 80 бода, квалитет 10 бода, начин на плаќање 5 бо-
да и рок на испорака 5 бода. 

 
VI. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок заверен и потпишан од одговорното лице на по-
нудувачот. Секој понудувач може да достави само една 
понуда. 
Понудите што не ги содржат бараните податоци и 

документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат во 
предвид за разгледување. 

 
VII. Понудувачите своите понуди да ги достават во 

рок од 15 (петнаесет) дена, сметано од денот на објаву-
вањето во последното средство за јавно информирање 
на адреса: Министерство за одбрана на Република Ма-
кедонија, ул. �Орце Николов� бб, Скопје, по пошта. 
Понудата може да се предаде и лично на денот на јав-
ното отворање, кое ќе се изврши на ден 26.11.2002 го-
дина во 13 часот во просториите на Воената болница. 
Понудата и придружната документација се доставу-

ва во затворен плик, на кој во горниот лев агол стои оз-
нака �не отворај� и број на ова барање. 
Пликот не смее да содржи никаква ознака со која 

би можело да се идентификува понудувачот. 

Во затворениот плик треба да има уште два затво-
рени и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја со-
држи понудата и носи ознака �понуда�, а другиот внат-
решен плик ја содржи документацијата и носи ознака 
�документација� и точната адреса на понудувачот. 

 
VIII. Понудите што ќе бидат доставени или ќе 

пристигнат по истекот на дадениот рок нема да бидат 
разгледувани. 
Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 

телефон 28 25 83. 
                                              Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 11, 17 и 18 од Законот за јавни 

набавки (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки при Јавното 
комунално претпријатие ДЕРВЕН Велес, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАДБА НА ВОДО-
ВОДНА ЛИНИЈА ВО ВЕЛЕС (ПО ВТОР ПАТ) 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Јавно комунално претпријатие ДЕР-

ВЕН Велес, ул. �Вардарска� бб, Велес. 
1.2. Предмет на набавката:  
- Изведување на градежни работи за изградба на во-

доводна линија на горната висока зона, за спојување на 
резервоарите R 5 - R 7 - R 8 во Велес, во вкупна должи-
на од 1261 м'. 

 
II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација заинтересираните 

понудувачи може да ја подигнат по уплата од 3.000,00 
денари во благајната на ЈКП ДЕРВЕН од Велес на 
адреса ул. �Вардарска� бб, Велес, секој работен ден од 
700 до 1500 или со вирманската уплата на жиро сметка 
200000001742306 депонент Стопанска банка, Велес, 
даночен број 4004989106031, во времетраењето на 
отворениот повик. 

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

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за 

економската и финансиската состојба како и техничка-
та способност на понудувачот согласно член 23 од За-
конот за јавни набавки. 

3.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 
достават следната придружна документација:  

- извод од судската регистрација на дејноста; 
- документ за бонитет, издаден од Централниот ре-

гистар; 
- потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки; 
- 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, согласно член 26 од Законот за јавни 
набавки; 

- странско правно или физичко лице кое се јавува 
како понудувач да достави документација согласно 
член 24 од Законот за јавни набавки; 

- референцна листа на досега извршени работи; 
- понудувачот да достави доказ за техничката спо-

собност согласно член 25 од Законот за јавни набавки. 
Горенаведените придружни документи потребно е 

да бидат доставени во оригинален примерок или тие 
доколку се фотокопии да бидат заверени од нотар и да 
не бидат постари од шест месеци. 

3.4. Понудата треба да содржи единечна цена, која 
треба да биде конечна, со пресметан данок за додадена 
вредност. 
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IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 
Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според 

член 27 од Законот за јавни набавки по следното кван-
тифицирање: 

1. цена    максимум 60 бода, 
2. начин и рок на плаќање  максимум 20 бода,  
3. рок на изведување на работите максимум 10 бода, 
4. кадровска и техничка опременост  максимум    5 бода, 
5. референцна листа   максимум    5 бода. 
 
V. РОК И НАЧИН ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок, потпишан од страна на одговорното лице на по-
нудувачот, во согласност со член 57 од Законот за јав-
ни набавки. 

5.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој со-
држи уште два затворени и запечатени пликови соглас-
но член 56 од Законот за јавни набавки. 
Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја 

носи ознаката �не отворај�, како и бројот на отворени-
от повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со 
која би можел да се идентификува понудувачот. Во 
средина на пликот треба да биде назначена адреса на 
набавувачот. 
Првиот внатрешен плик во кој е придружната доку-

ментација ја носи ознаката �документација�, вториот вна-
трешен плик во кој е понудата ја носи ознаката �понуда�. 

5.3. Понудата се доставува по пошта или со преда-
вање во архивата во ЈКП ДЕРВЕН Велес, ул. �Вардар-
ска� бб, Велес, согласно член 55 од Законот за јавни 
набавки, најдоцна до 28.11.2002 година до 1200 часот со 
обезбеден доказ за доказ за датумот за предавање на 
понудата. 
Јавното отворање на понудите во присуство на ов-

ластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 
28.11.2002 година во 1230 часот во просториите на 
управната зграда на ЈКП ДЕРВЕН Велес. 

5.4. Рок на важност на понудата: 60 дена од денот 
на објавувањето на отворениот повик во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 

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

 
VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот 

рок, како и оние кои не се изработени во согласност со 
одредбите за отворениот повик од Законот за јавни на-
бавки нема да бидат разгледувани. 

6.2. Претставниците на понудувачите на отворање-
то на понудите, потребно е на Комисијата на набавува-
чот да и предадат писмено овластување за застапување 
на понудувачот. 

6.3. Секој понудувач може да учествува само со по 
една понуда. 

6.4. За дополнителни информации понудувачите 
можат да контактираат на телефон 043 233-434. 

 
                                          Комисија за јавни набавки 

___________ 
 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2002 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА 

ГРАДЕЖНИ РАБОТИ 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач 
Општина Центар- Скопје, ул. �Михаил Цоков� бб. 
1.2. Предмет на набавка: 
Поплочување на ул. �Македонија� со гранитни пло-

чи тип: �Мариово�, �Сантјаго Росо�, �Импала� и гра-
нитни коцки. 
Дебелината на гранитните плочи е d=6 см поставе-

ни на претходно припремена подлога на подтлото. 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Обемот на работите е даден во тендерска докумен-

тација која заинтересираните понудувачи можат да ја 
подигнат во Општина  Центар, на адреса: ул. �Михаил 
Цoков� бб, Скопје, со уплата на износ од 500,00 денари 
неповратни средства во готово што се уплаќа на благај-
ната на Општината Центар  или на жиро сметка 300-
0000011105-89 депонент на Комерцијална банка, дано-
чен број 4030998345040. 

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

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за 

економската и финансиската состојба како и техничка-
та способност на понудувачот согласно член 23 од За-
конот за јавни набавки. 

3.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 
достават следната придружна документација: 

- извод од судската регистрација на дејноста, 
- документ за бонитет, издаден од централниот ре-

гистар, 
- потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки, 
- доказ дека понудувачот не е под стечај или во про-

цес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на без-
бедност-забрана на вршење дејност, издаден од страна на 
судот, согласно член 24 од Законот за јавни набавки, 

- референцна листа на досега извршени работи, 
Понудувачот да достави доказ за техничка способ-

ност, согласно член 23 од Законот за јавни набавки. 
Наведените документи потребно е да бидат доста-

вени во оригинален примерок или копие заверено од 
нотар и да не бидат постари од 6 месеци. 

4. Понудата треба да содржи единечна цена, која 
треба да биде конечна, со пресметан данок на додадена 
вредност. 

 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
5.1. Цена                                                      30 поени; 
5.2. Рок за изведување на работите          20 поени; 
5.3. Техничка и кадровска опременост    20 поени; 
5.4. Начин на плаќање                               10 поени; 
5 .5. Референцна листа                                20 поени. 
6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален 

примерок заверен и потпишан од одговорно лице на 
понудувачот. 

6.2. Понудите се доставуваат во затворен коверт, на 
кој во горниот лев агол треба да стои ознаката �не 
отворај� и бројот на повикот. 

6.3. Понудите можат да се доставуваат по пошта 
или лично на адреса на набавувачот: Општина Центар-
Скопје, ул. �Михаил Цоков� бб, Скопје. 

6.4. Рок на доставување на понудите е 15 дена од 
денот на објавувањето на Отворениот повик. 

6.5. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот 
рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се 
разгледуваат. 

6.6. Јавното отворање на понудите во присуство на 
овластени лица ќе се изврши на 28.11.2002 година во 
просториите на Општина Центар-Скопје, на адреса на-
ведена во точка 6.3. во 12,00 часот. Отворање и провер-
ка на понудите ќе врши Комисијата за јавни набавки на 
Општина Центар-Скопје.  

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Претставниците на понудувачите треба на Коми-

сијата за јавни набавки да и предадат писмено овластува-
ње од понудувачот за нивно учество на јавното отворање. 

7.2. Дополнителни информации понудувачите мо-
жат да добијат во просториите на Општина Центар-
Скопје, секој работен ден од 09,00 до 14,30 часот на те-
лефон 223-343 и 237-713. 

Комисија за јавни набавки 
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Единицата за раководење со проектот-Програма 

Социјална инфраструктура I во Македонија, објавува 
 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 44/38/2002 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 

НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1 Набавувач: 
Единицата за раководење со проектот-Програма 

Социјална инфраструктура I во Македонија, Скопје. 
1.2 Предмет на набавката: 
Изведба на проект �Изградба на тротоари на трина-

есет улици во Радишани�, што опфаќа поплочување на 
вкупна површина од околу 13.000 м2, тротоари на ули-
ци во централното градско подрачје. 

 
2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
Обемот и квалитетот на работите е даден во лици-

тационите документи кои заинтересираните понудува-
чи можат да ги подигнат во канцеларијата на Единица-
та за раководење со проектот, на адреса ул. �Петар Поп 
Арсов� бр. 14А, 1000 Скопје, со уплата на износ од 
800,00 денари неповратни средства во готово. 
Од изведувачот ќе се бара употреба на материјали 

со проверен квалитет и со соодветен сертификат за 
истите. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1 Понудата треба да ги содржи сите барања при-

ложени во лицитационите документи, на соодветни ме-
ста за пополнување. 

3.2 Понудувачот треба да ги прифати условите наз-
начени во лицитационите документи за реализација на 
проектот. 

3.3. Понудувачите се должни да стават свои единечни 
цени за секоја позиција од приложениот Предмер и вкуп-
на вредност на работите (во денари)-без ДДВ. 

 
4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕН-

ТАЦИЈА (ПРИЛОГ КОН ПОНУДАТА) 
4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот, 
4.2 Економско-финансиски бонитет од носителот 

на платниот промет или Централниот регистар, ориги-
нал или копие заверено кај нотар, 

4.3. Техничко-технолошки бонитет,  
4.4. Извод од судска евиденција не постар од 6 ме-

сеци во оригинал или копие заверено кај нотар, како 
доказ дека понудувачот не е во стечај или во процес на 
ликвидација, 

4.5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност 
(извод од судска евиденција, не постар од 6 месеци), 
оригинал или фотокопија заверена кај нотар. 

4.6. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, не постара од 6 
месеци, оригинал или фотокопија заверена кај нотар. 

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
5.1. Цена        40 поени 
5.2. Ефикасност      20 поени 
5.3. Рок за изведување на работите    15 поени 
5.4. Техничка и кадровска опременост    10 поени 
5.5. Начин на плаќање        5 поени    
5.6. Референц листа        5 поени 
5.7. Опис на методологијата        5 поени. 
 
6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА       

ПОНУДИТЕ 
6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален 

примерок, заверен и потпишан од одговорно лице на 
понудувачот, на начин како е објаснето во Упатството 
за понудувачите. 

6.2. Понудите ќе се доставуваа по пошта или лично 
на адреса на набавувачот: �Единица за раководење со 
проектот-Програма Социјална инфраструктура I во Ма-
кедонија�, ул. �Петар Поп Арсов� бр. 14 А, 1000 Скопје. 

6.3. Краен рок за прием на понудите е 21.11.2002 
година до 13:00 часот. Сите понуди кои што ќе при-
стигнат по овој термин (по пошта или лично) ќе бидат 
вратени на понудувачот. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот 

рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се 
разгледуваат. 

7.2. Јавното отворање на понудите во присуство на 
овластени лица ќе се изврши на 21.11.2002 година, во 
просториите на Единицата за раководење со проектот, 
на адреса наведена во точка 6.2. погоре, во 13:00 часот. 
Отворање и проверка на понудите ќе врши Комисијата 
за јавни набавки на Единицата за раководење со прое-
ктот. 

7.3 Претставниците на понудувачите треба на Ко-
мисијата за јавни набавки да и предадат писмено овла-
стување од понудувачот за нивно учество на јавното 
отворање. 

7.4. Дополнителни информации понудувачите мо-
жат да добијат во просториите на Единицата за раково-
дење со проектот, секој работен ден од 09:00 до 14:30 
часот или на телефон/факс 02-120-311 или 220-415. 

 
       Комисија за јавни набавки 

_______________________________________________ 
 
Друштвото за трговија со тутунски производи Бри-

тиш Американ Тобако (Македонија) ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје, одржа седница на ден 01.11.2002 годи-
на и ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА 
НА ЦИГАРИТЕ ОД АСОРТИМАНОТ НА БРИТИШ 
АМЕРИКАН ТОБАКО (МАКЕДОНИЈА) ДООЕЛ  
ОД УВОЗ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

 
Малопродажна цена за пакување од 20 цигари се 

утврдува како што следи:  
РОТМАНС Интернационал                   75.00 денари 
ДАНХИЛ  Интернационал                    75.00 денари 
ДАНХИЛ КСБ                                        70.00 денари 
РОТМАНС КСБ                                     70.00 денари 
 

Член 2 
 

Цената е со вклучен ДДВ и почнува да важи од 
11.11.2002 година. 

                                                         Управител, 
                                               Тони Стоилковски, с.р. 

_______________________________________________ 
 

О Б Ј А В И 
 
Врз основа на член  40 и 44 од Законот за данокот на 

добивка (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002 
и 44/2002), Државниот завод за статистика го утврдува 
и објавува 

 
ДВИЖЕЊЕТО  НА  ЦЕНИТЕ  НА  МАЛО ВО   
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ  

ОКТОМВРИ 2002 ГОДИНА 
 
Движењето на цените на мало во Република Маке-

донија   во периодот јануари-октомври 2002 година во 
однос на просечните цени на мало во 2001 година изне-
сува 1,3 %. 

                                              Директор, 
                                             Благица Новковска, с.р. 
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Врз основа на член 565-а од Законот за трговските 

друштва (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 
37/2000, 31/2001 и 50/2001), Државниот завод за стати-
стика ги утврдува и објавува 
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К О Е Ф И Ц И Е Н Т И Т Е 

ЗА ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА ЗА ОКТОМВРИ 2002 ГОДИНА 
 
1. Месечниот коефициент на порастот на цените на 

производителите на индустриски производи во октом-
ври 2002 година во однос на септември 2002 година е 
0.004. 

2. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи од почетокот на 
годината до крајот на месецот е 0.019. 

3. Коефициентот на цените на производителите на 
индустриски производи во октомври 2002 година во 
однос на истиот месец од претходната година изнесува 
0.013. 

4. Коефициентот на пораст на просекот на живот-
ните трошоци во Република Македонија во периодот 
од почетокот на годината до крајот на октомври 2002 
година во однос на просекот на животните трошоци во 
Република Македонија во 2001 година е 0.019. 

 
       Директор, 
         Благица Новковска, с.р. 
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